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ABSTRACT

This article discusses the premium of reserves of last survivor term life insurance
based on premium sufficiency method for two persons, who are respectively x and
y years old. The calculation of this reserve is obtained by determining the single
premium, annual premium, gross premium and life annuity with use at the constant
force assumption. The premium is obtained by determining the life annuity and
single premium value based on the assumption of constant force and continued by
calculating the force of mortality using De Moivre’s law, then the premium formula
to determine the premium reserve is obtained based on the assumption of constant
force.

Keywords : Last survivor, premium sufficiency method, gross premium, constant
force assumption, De Moivre’s law

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang cadangan premi asuransi jiwa berjangka last survivor
dengan metode premium sufficiency untuk dua peserta asuransi masing-masing
berusia x dan y tahun. Perhitungan cadangan ini diperoleh dengan menentukan
premi tunggal, premi tahunan, premi kotor dan anuitas hidup dengan menggunakan
asumsi constant force. Premi diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu anuitas
hidup dan nilai premi tunggal berdasarkan asumsi constant force dan dilanjutkan
dengan menghitung besarnya percepatan mortalita menggunakan hukum De Moivre,
kemudian diperoleh formula premi untuk menentukan cadangan premi berdasarkan
asumsi constant force.

Kata kunci : Last survivor, metode premium sufficiency, premi kotor, asumsi con-
stant force, hukum De Moivre
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1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari risiko dan bahaya.
Bahaya yang datang mengancam kehidupan manusia disebabkan oleh peristiwa yang
datang secara tak terduga seperti meninggal, kecelakaan, bencana alam dan seba-
gainya. Alasan itulah yang mendorong seseorang untuk mencari perlindungan atau
jaminan keamanan dan rasa nyaman untuk masa depan yaitu dengan mengikuti
program asuransi. Program asuransi yang dimaksud ialah asuransi jiwa. Asuransi
jiwa adalah suatu asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah uang tertentu
atas kematian tertanggung kepada ahli waris atau orang yang berhak menerimanya
sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi jiwa [7].

Asuransi jiwa berdasarkan jangka waktu perlindungannya ada empat yaitu asur-
ansi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asurani jiwa dwiguna murni dan
asurani jiwa dwiguna [7]. Asuransi jiwa berjangka adalah suatu asuransi jiwa apa-
bila pemegang polis mulai dari disetujuinya kontrak asuransi sampai dengan jangka
waktu tertentu meninggal, maka akan dibayarkan uang pertanggungan. Berdasarkan
jumlah tertanggungnya asuransi jiwa terbagi atas dua, yaitu asuransi jiwa tunggal
(perorangan) dengan jumlah tertanggungnya hanya satu orang dan asuransi jiwa
gabungan dengan jumlah tertanggungnya lebih dari satu orang.

Asuransi multi life memiliki dua istilah berdasarkan status kematian dari kumpu-
lan tertanggung yaitu joint life dan last survivor [1]. Perbedaan asuransi multi life
ini adalah pada waktu pemberian uang pertanggungannya. Asuransi joint life yaitu
asuransi jiwa dimana uang pertanggungan dibayarkan pada pasangan yang diting-
galkan apabila terjadi kematian pada pasangan tersebut. Asuransi last survivor
yaitu asuransi jiwa yang uang pertanggungan dibayarkan apabila salah satu ter-
tanggung masih tetap hidup hingga akhir masa waktu pertanggungan.

Pada artikel ini akan ditentukan cadangan aremi asuransi jiwa berjangka last
survivor dengan asumsi constant force dan metode premium sufficiency. Peserta
yang berusia x tahun dan y tahun mengikuti satu polis asuransi, kemudian dari
dua orang yang berusia x tahun dan y tahun inilah dibayarkan uang pertanggungan
pada waktu urutan paling akhir meninggal dengan premi dan uang pertanggun-
gannya dibayarkan pada akhir tahun polis. Dalam artikel ini dibahas perhitungan
cadangan premi dengan menggunakan asumsi constant force dan hukum mortalita
yang digunakan adalah hukum De Moivre [8].

2. FUNGSI SURVIVAL DAN ASUMSI CONSTANT FORCE

Di dalam aktuaria, fungsi yang menyatakan peluang seseorang yang dapat berta-
han hidup hingga beberapa tahun berikutnya dinamakan fungsi survival. Jika X
merupakan variabel random kontinu yang menyatakan lamanya hidup peserta asur-
ansi, maka fungsi survival dapat dinyatakan sebagai berikut [2, h.52]:

S(x) = P(X > x).
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Definisi 1 [10, h. 86]. Fungsi distribusi kumulatif F (x) dari variabel random
kontinu X dengan fungsi kepadatan peluang f(x) adalah

F (x) = P(X ≤ x) =

∫ x

−∞
f(t) dt untuk−∞ < x < ∞.

Berdasarkan Definisi 1 diperoleh hubungan fungsi survival dengan fungsi dis-
tribusi kumulatif sebagai berikut:

S(x) = 1− F (x).

Percepatan mortalita yang menggunakan distribusi eksponensial disebut juga
dengan constant force of mortality, yaitu percepatan mortalita dari peserta yang
berusia x tahun bernilai konstan untuk setiap usia, yaitu

µx = µ. (1)

sehingga percepatan mortalita dari peserta yang berusia x+ s tahun bernilai sama
dengan peserta yang berusia x tahun. Dengan syarat bahwa 0 ≤ s ≤ 1, sehingga
percepatan mortalita dengan asumsi constant force berdasarkan persamaan (1)
dapat dinyatakan dengan

µx+s = µ 0 ≤ s ≤ 1. (2)

Peluang hidup dari peserta asuransi jiwa yang berusia x tahun dalam jangka waktu
t tahun dinotasikan dengan tpx [3, h.27], yaitu

tpx = e−
∫ t
0 µx+s ds. (3)

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) ke dalam persamaan (3) diperoleh pelu-
ang hidup peserta asuransi jiwa berusia x tahun sampai jangka waktu t tahun ber-
dasarkan asumsi constant force, yaitu

tpx = e−µt. (4)

Dengan memisalkan µ1 sebagai percepatan mortalita yang konstan untuk peserta
asuransi yang berusia x tahun, dan µ2 untuk peserta asuransi yang berusia y tahun,
maka diperoleh peluang hidup peserta asuransi yang berusia x hingga t tahun ber-
dasarkan (4) sebagai berikut:

tpx = e−µ1t. (5)

Dengan cara yang sama diperoleh peluang hidup peserta asuransi yang berusia
y hingga t tahun sebagai berikut:

tpy = e−µ2t. (6)

Dengan µ1 dan µ2 diperoleh percepatan mortalita untuk peserta yang berusia x
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tahun berdasarkan hukum De Moivre [4, h. 163], yaitu

µ1 =
1

ω − x
. (7)

Selanjutnya percepatan mortalita untuk peserta yang berusia y tahun sebagai berikut:

µ2 =
1

ω − y
. (8)

Peluang hidup asuransi jiwa last survivor yaitu peluang peserta asuransi jiwa
setidaknya satu orang peserta yang berusia x tahun dan y tahun tetap bertahan
hidup dalam jangka waktu t tahun yang dinotasikan dengan tpxy, yaitu

tpxy = tpx + tpy − tpxtpy. (9)

Dengan mensubstitusikan persamaan (5) dan persamaan (6) ke dalam persamaan
(9) diperoleh peluang hidup peserta asuransi jiwa last survivor berdasarkan asumsi
constant force,

tpxy = (e−µ1t + e−µ2t − e−µ1te−µ2t). (10)

3. ANUITAS HIDUP BERJANGKA DENGAN ASUMSI CONSTANT
FORCE

Besar anuitas sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Tingkat bunga dinotasikan
dengan i. Tingkat bunga ada dua macam yaitu tingkat bunga tunggal dan tingkat
bunga majemuk. Dalam majemuk terdapat faktor diskon yang dinotasikan dengan
v, yaitu nilai sekarang untuk pembayaran sebesar 1 satuan yang akan dibayarkan 1
tahun kemudian. Adapun hubungan antara tingkat bunga dan faktor diskon berda-
sarkan Futami [5, h. 2] dinyatakan sebagai

v =
1

(1 + i)
.

Terdapat dua jenis tingkat bunga majemuk yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat
bunga efektif. Secara akumulasi terdapat hubungan antara tingkat bunga nominal
dan tingkat bunga efektif yaitu [9, h. 23]

1 + i =

(
1 +

i(n)

n

)n

.

Percepatan pembungaan force of interest yang dinotasikan dengan δ dirumuskan
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sebagai berikut:

δ = ln (1 + i).

Dengan menggunakan percepatan pembungaan force of interest yang dinotasikan
dengan δ, faktor diskon menjadi

v = e−δ. (11)

Nilai tunai anuitas hidup yang pembayarannya dilakukan satu kali pada awal
tahun selama jangka waktu tertentu disebut anuitas hidup awal berjangka
dinotasikan äx:n|, dengan x menyatakan usia dari peserta asuransi jiwa dan n
merupakan jangka waktu tertentu. Menurut Dickson et al. [3, h. 113] anuitas hidup
awal berjangka dinyatakan dengan

äx:n| =
n−1∑
t=0

vttpx. (12)

Selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan (5) dan persamaan (11) ke
dalam persamaan (12) diperoleh anuitas hidup awal berjangka peserta asuransi jiwa
berusia x tahun dengan jangka waktu n tahun berdasarkan asumsi constant force
sebagai berikut:

äx:n| =
n−1∑
t=0

e−δt e−µ1t.

Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka last survivor dari peserta asuransi
jiwa yang berusia x dan y tahun dengan pembayaran sebesar 1 satuan pembayaran
dengan jangka waktu selama n tahun dinotasikan dengan äxy:n| adalah

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpxy. (13)

Dengan mensubstitusikan persamaan (10) ke dalam persamaan (13) diperoleh
nilai tunai anuitas hidup awal berjangka last survivor berdasarkan asumsi constant
force yaitu

äxy:n| =
n−1∑
t=0

e−δt

(
e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t

)
. (14)

Berdasarkan persamaan (14) untuk jangka waktu masa pembayaran premi se-
lama m tahun, maka nilai tunai anuitas hidup berjangka last survivor dapat diny-
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atakan menjadi

äxy:m| =
m−1∑
t=0

e−δt

(
e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t

)
. (15)

Untuk jangka pertanggungan n−s tahun dan usia peserta asuransi jiwa masing-
masing x + s dan y + s tahun, dengan 0 ≤ s ≤ n, maka nilai tunai anuitas hidup
awal berjangka last survivor menjadi

äx+s,y+s:n−s| =
n−s−1∑
t=0

e−δt

[
e−µ(1+s)t + e−µ(2+s)t − e(−µ(1+s)−µ(2+s))t

]
. (16)

Untuk masa pembayaran premi selama m tahun dengan jangka waktu m − s
tahun dan usia peserta asuransi jiwa masing-masing x+ s dan y + s tahun, dengan
0 ≤ s ≤ m, maka nilai tunai anuitas hidup awal berjangka last survivor menjadi

äx+s,y+s:m−s| =
m−s−1∑
t=0

e−δt

[
e−µ(1+s)t + e−µ(2+s)t − e(−µ(1+s)−µ(2+s))t

]
. (17)

4. CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA LAST SURVIVOR
DENGAN ASUMSI CONSTANT FORCE DAN METODE

PREMIUM SUFFICIENCY

Sebelum menghitung premi tahunan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan premi
tunggal asuransi jiwa berjangka last survivor untuk peserta asuransi jiwa masing-
masing berusia x dan y tahun, dinotasikan dengan A1

xy:n|.

Untuk premi tunggal asuransi jiwa berjangka status last survivor sama seperti
premi tunggal asuransi jiwa berjangka status hidup perorangan. Misalkan v meru-
pakan faktor diskon, t|qxy menyatakan peluang meninggal tertunda untuk status
hidup last survivor, dan premi tunggal asuransi jiwa berjangka untuk status gabun-
gan dengan uang pertanggungan sebesar 1 satuan pembayaran adalah

A1
xy:n| =

n−1∑
t=0

vt+1
t|qxy.

Selanjutnya premi tunggal asuransi jiwa berjangka status hidup last survivor juga
dapat dinyatakan dengan

A1
xy:n| =

n−1∑
t=0

vt+1

(
tpxy − t+1pxy

)
. (18)

Berdasarkan persamaan (18) premi tunggal asuransi jiwa berjangka last survivor
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dengan asumsi constant force sebagai berikut:

A1
xy:n| =

n−1∑
t=0

e−δ(t+1)

[
(e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)

− (e−µ1(t+1) + e−µ2(t+1) − e(−µ1−µ2)(t+1))

]
. (19)

Premi tunggal untuk jangka pertanggungan selama n−s tahun, usia peserta asuransi
masing-masing x + s dan y + s, dengan 0 ≤ s ≤ n, maka premi tunggal asuransi
jiwa berjangka last survivor dapat ditulis

A1
x+s,y+s:n−s| =

n−s−1∑
t=0

e−δ(t+1)

[
(e−µ(1+s)t + e−µ(2+s)t

− e(−µ(1+s)−µ(2+s))t)− (e−µ(1+s)(t+1) + e−µ(2+s)(t+1)

− e(−µ(1+s)−µ(2+s))(t+1))

]
. (20)

Dari premi tunggal status last survivor, selanjutnya dibahas mengenai premi
tahunan status last survivor. Adapun premi yang digunakan adalah premi status last
survivor asuransi jiwa berjangka n tahun dengan masa pembayaran premi selama
m tahun, dinotasikan dengan mP

1
xy:n|.

Premi tahunan asuransi berjangka last survivor untuk peserta asuransi jiwa
masing-masing berusia x dan y tahun dengan uang pertanggungan dibayarkan pada
akhir tahun polis dinyatakan dengan persamaan

mP
1
xy:n| =

A1
xy:n|

äxy:m|
.

Premi tahunan asuransi jiwa last survivor dengan asumsi constant force untuk
jangka waktu n tahun dengan masa pembayaran premi selama m tahun yaitu

mP
1
xy:n| =

∑n−1
t=0 e

−δ(t+1)(e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)∑m−1
t=0 e−δt [e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t]

−
∑n−1

t=0 e
−δ(t+1)[e−µ1(t+1) + e−µ2(t+1) − e(−µ1−µ2)(t+1)]∑m−1

t=0 e−δt (e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)
. (21)

Selanjutnya dibahas mengenai metode premium sufficiency yang merupakan
metode perhitungan cadangan premi asuransi berdasarkan asumsi premi kotor. Cada-
ngan premium sufficiency dinotasikan dengan m

s V
1
xy:n|ps , dengan m merupakan lama

pembayaran premi dan s adalah waktu perhitungan cadangan.
Menurut Futami 2 [6, h. 16], misalkan n menyatakan jangka waktu pertanggu-

ngan asuransi, dan ∗
mP

1
xy:n| merupakan premi kotor asuransi jiwa berjangka dengan

masa pembayaran premi selama m tahun. Cadangan premium sufficiency asuransi
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jiwa berjangka status hidup gabungan yang dihitung pada tahun ke-s, dengan 0 ≤
s ≤ n, dinyatakan dengan

m
s V

1
xy:n|ps =A1

x+s,y+s:n−s| − (1− β)∗mP
1
xyäx+s,y+s:m−s|

+ γäx+s,y+s:m−s| + γ′(äx+s,y+s:n−s| − äx+s,y+s:m−s|). (22)

Berdasarkan persamaan (22), cadangan premium sufficiency asuransi jiwa berjangka
last survivor yang dihitung pada tahun ke-s, dengan 0 ≤ s ≤ n dinyatakan dengan

m
s V

1
xy:n|ps =A1

x+s,y+s:n−s| − (1− β)∗mP
1
xyäx+s,y+s:m−s|

+ γäx+s,y+s:m−s| + γ′(äx+s,y+s:n−s| − äx+s,y+s:m−s|). (23)

Premi kotor asuransi jiwa berjangka last survivor n tahun untuk peserta asuransi
berusia x dan y tahun, dengan premi tahunan selama m tahun yang dibayarkan
diawal untuk uang pertanggungan sebesar Rp 1 yang dinotasikan dengan ∗

mP
1
xy:n|.

Premi kotor asuransi jiwa berjangka last survivor dapat dinyatakan dengan

∗
mP

1
xy:n| =

1

1− β

[
mP

1
xy:n| +

α

äxy:m|
+ γ + γ′ äxy:n| − äxy:m|

äxy:m|

]
. (24)

Dengan mensubstitusikan persamaan (23) dan persamaan (24) diperoleh cadangan
premium sufficiency asuransi jiwa berjangka last survivor setelah berjalan s tahun
(s < m) yaitu

m
s V

1
xy:n|ps = A1

x+s,y+s:n−s| −
(

mP
1
xy:n| +

α

äxy:m|

)
äx+s,y+s:m−s|

+ γ′
(
äx+s,y+s:n−s| −

äxy:n|
äxy:m|

äx+s,y+s:m−s|

)
. (25)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan (20), persamaan (21), per-
samaan (14),persamaan (15), persamaan (16) dan persamaan (17) ke persamaan
(25) dengan m jangka waktu masa pembayaran dan n jangka waktu masa per-
tanggungan diperoleh cadangan premium sufficiency asuransi jiwa berjangka last
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survivor dengan asumsi constant force sebagai berikut:

m
s V

1
xy:n|ps =

[ n−s−1∑
t=0

e−δ(t+1)

(
(e−µ(1+s)t + e−µ(2+s)t − e(−µ(1+s)−µ(2+s))t)

− (e−µ(1+s)(t+1) + e−µ(2+s)(t+1) − e(−µ(1+s)−µ(2+s))(t+1))

)]
−
[(∑n−1

t=0 e
−δ(t+1)(e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)∑m−1

t=0 e−δt [e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t]

−
∑n−1

t=0 e
−δ(t+1)[e−µ1(t+1) + e−µ2(t+1) − e(−µ1−µ2)(t+1)]∑m−1

t=0 e−δt (e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)

)
+

(
α∑m−1

t=0 e−δt (e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)

)]
[ m−s−1∑

t=0

e−δt (e−µ(1+s)t + e−µ(2+s)t − e(−µ(1+s)−µ(2+s))t)

]

+ γ′
[ ( n−s−1∑

t=0

e−δt (e−µ(1+s)t + e−µ(2+s)t − e(−µ(1+s)−µ(2+s))t)

)
−
( ∑n−1

t=0 e
−δt (e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)∑m−1

t=0 e−δt (e−µ1t + e−µ2t − e(−µ1−µ2)t)

)
( m−s−1∑

t=0

e−δt (e−µ(1+s)t + e−µ(2+s)t − e(−µ(1+s)−µ(2+s))t)

)]
.

Contoh 1 Sepasang suami isteri yang berusia 42 tahun dan 40 tahun ingin mengikuti
program asuransi jiwa berjangka last survivor dengan jangka waktu 20 tahun dan
masa pembayaran premi selama 18 tahun. Jika uang pertanggungan yang diterima
oleh ahli waris sebesar Rp100.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 0,05 serta
biaya manajemen α = 0, 005 dan γ′ = 0,03, maka akan ditentukan cadangan premi
bersih pada tahun ke-10 untuk pasangan peserta asuransi jiwa berjangka last sur-
vivor dengan metode premium sufficiency.

Dari persoalan tersebut diketahui x = 42, y = 40, n = 20,m = 18, s = 10, R =
Rp100.000.000, i = 0, 05, α = 0, 005, γ′ = 0,03 berdasarkan Tabel Mortalita Indone-
sia 2011 diambil usia maksimal peserta asuransi yaitu ω = 111.

Premi tahunan asuransi jiwa berjangka untuk menentukan cadangan premi asu-
ransi jiwa berjangka last survivor dengan asumsi constant force. Dengan menggu-
nakan program Maple dan persamaan (21) dapat ditentukan premi tahunan untuk
status last survivor, yaitu

18P
1
42,40:20| = 0, 0026

Selanjutnya cadangan premi asuransi jiwa berjangka last survivor dengan asumsi
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constant force. Dengan menggunakan persamaan (25) dapat ditentukan cadangan
premi tahunan metode premium sufficiency untuk status last survivor, yaitu

18
10V

1
42,40:20|ps = 0, 0225

Dengan uang pertanggungan tersebut, maka cadangan premi tahunan asur-
ansi jiwa last survivor berdasarkan asumsi constant force adalah Rp.2.250.000, 00.
Dengan cara yang sama, cadangan premi tahunan untuk status last survivor berda-
sarkan asumsi constant force dan metode premium sufficiency untuk pasangan usia
yang lain dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Cadangan premi untuk last survivor berdasarkan asumsi constant force
dan metode premium sufficiency

Usia µ A P V
x y µx µy A1

xy:n| A1
x+s,y+s:n−s| mP

1
xy:n|

m
s V

1
xy:n|ps

42 40 0, 0144 0, 0140 0, 0327 0, 0167 Rp260.000 Rp2.250.000
45 42 0, 0151 0, 0144 0, 0350 0, 0181 Rp280.000 Rp2.240.000
46 44 0, 0153 0, 0149 0, 0365 0, 0190 Rp300.000 Rp2.200.000
50 48 0, 0163 0, 0158 0, 0465 0, 0218 Rp380.000 Rp1.940.000

Gambar 1 mengilustrasikan besarnya cadangan premi tahunan asuransi jiwa last
survivor dengan beberapa usia yang berbeda pada peserta asuransi.

Gambar 1: Cadangan premi asuransi jiwa berjangka last survivor

4. KESIMPULAN

Premi tahunan untuk asuransi jiwa last survivor dengan asumsi constant force se-
makin besar ketika usia peserta asuransi semakin bertambah naik, hal ini dikare-
nakan semakin kecil anuitas hidup maka semakin besar premi tahunan. Perhitu-
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ngan dengan metode premium sufficiency ini diperoleh perbandingan besarnya nilai
cadangan premi untuk usia peserta asuransi jiwa berjangka last survivor pada tahun
yang sama yaitu semakin bertambah usia peserta asuransi maka semakin berkurang
nilai cadangan premi tahunannya.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan sangat berterima kasih kepada Dra.
Hasriati, M.Si. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan
artikel ini. Bantuan dari beliau telah mengantarkan penulis hingga penyelesaian
artikel ini.
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