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ABSTRACT

This article discusses Zillmer’s premium reserve of endowment insurance for joint life
status which is resctricted for two insurance participants who are x years old and y
years old. Calculation of the reserve in this article uses prospectives reserve and the
size of Zillmer’s rate. The solution of this problem is obtained by determining the
single premium, annual premium, and life annuity base on constant force assump-
tion. Then the reserve formula is obtained based on the assumption of constant
force.

Keywords: Zillmer’s reserve, prospectives reserve, joint life status, constant force
assumption

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna status joint
life yang dibatasi untuk dua peserta asuransi yang masing-masing berusia x tahun
dan y tahun. Perhitungan cadangan dalam artikel ini menggunakan cadangan
prospektif dan tingkat Zillmer. Penyelesaian permasalahan diperoleh dengan menen-
tukan premi tunggal, premi tahunan, dan anuitas hidup dengan menggunakan asumsi
constant force. Kemudian diperoleh formula cadangan berdasarkan asumsi constant
force.

Kata kunci: Cadangan Zillmer, cadangan prospektif, status joint life, asumsi con-
stant force

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia selama masa hidupnya tidak terlepas dari berbagai macam risiko,
baik risiko yang timbul akibat masa hidup seseorang yang terlalu lama ataupun
risiko yang timbul akibat seseorang mengalami kematian. Beberapa keputusan yang
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dapat menjadi pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan
menghindari risiko, menerima risiko, atau meminimumkan risiko. Salah satu cara
meminimumkan risiko adalah dengan mengikutsertakan diri ke dalam program asu-
ransi [8]. Asuransi jiwa adalah 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
dwiguna merupakan gabungan dari asuransi jiwa dwiguna murni dan asuransi jiwa
berjangka yang mana selama atau berakhirnya masa pertanggungan polis, baik
meninggal dunia maupun bertahan hidup akan dibayarkan uang pertanggungan [5,
h. 88].

Cadangan secara teori adalah besarnya uang yang ada pada perusahaan asuransi
dalam jangka waktu pertanggungan [5, h. 123]. Cadangan prospektif adalah per-
hitungan cadangan dengan berdasarkan nilai sekarang dari semua pengeluaran di
waktu yang akan datang dikurangi dengan nilai sekarang total pendapatan di waktu
yang akan datang untuk setiap polis [5, h. 123]. Cadangan Zillmer merupakan salah
satu cadangan premi modifikasi yang cara perhitungannya menggunakan cadangan
prospektif.

Pada artikel ini ditentukan cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna status joint
life dari peserta asuransi yang berusia x tahun dan y tahun. Cadangan Zillmer
diperoleh dari perhitungan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada
perusahaan asuransi selama n tahun masa pertanggungan. Besarnya premi tahunan
diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan nilai tunai anuitas dan premi tunggal
asuransi jiwa dwiguna status joint life. Dalam menentukan peluang hidup dan
peluang meninggal dari peserta asuransi digunakan asumsi constant force.

2. FUNSI SURVIVAL DAN ASUMSI CONSTANT FORCE

Fungsi survival yang dinotasikan dengan S(x) merupakan fungsi yang menyatakan
peluang dari peserta asuransi dapat bertahan hidup hingga waktu x tahun, atau
dapat juga disebut sebagai fungsi kehidupan. Jika X merupakan sebuah peubah
acak kontinu yang menyatakan waktu peserta asuransi untuk dapat bertahan hidup,
maka fungsi survival yang dijelaskan dalam [2, h. 52] dinyatakan dengan

S(x) = Pr(X > x).

Definisi 1 [11, h. 90] Fungsi distribusi kumulatif F (x) dari suatu peubah acak
kontinu X dengan fungsi kepadatan peluang f(x) adalah

F (x) = Pr(X ≤ x) =

∫ x

−∞
f(t) dt, untuk−∞ < x < ∞.

Berdasarkan Definisi 1, diperoleh hubungan antara fungsi survival dengan fungsi
distribusi kumulatif sebagai berikut:

S(X) = 1− F (x).

2



Percepatan mortalita merupakan lajunya tingkat angka kematian pada peserta
asuransi yang berusia x tahun selama satu tahun yang dinotasikan dengan µx [5,
h. 38]. Distribusi eksponensial yang terdapat dalam [3, h. 165] digunakan sebagai
dasar perhitungan asumsi constant force. Asumsi constant force merupakan salah
satu asumsi dari usia pecahan yang menyatakan bahwa percepatan mortalita di
antara usia integer adalah konstan yang dapat dinyatakan dengan

µx = µ. (1)

Berdasarkan persamaan (1) percepatan mortalita untuk peserta asuransi yang ber-
usia x + s tahun akan bernilai sama dengan percepatan mortalita untuk peserta
asuransi yang berusia x tahun dengan syarat 0 ≤ s < 1 yaitu sebagai berikut:

µx+s = µ. (2)

Peluang dari peserta asuransi yang berusia x tahun akan bertahan hidup hingga
t tahun yang akan datang dinotasikan dengan tpx yang dijelaskan dalam [4, h. 27].
Berdasarkan persamaan (2) peluang dari peserta asuransi yang berusia x tahun
bertahan hidup hingga 1 tahun kemudian dapat dinyatakan dengan

px = e−µ. (3)

Berdasarkan persamaan (3) peluang dari peserta asuransi yang berusia x tahun
bertahan hidup hingga t tahun yang akan datang dapat dinyatakan dengan

tpx = e−µt. (4)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan (3) ke dalam persamaan (4)
diperoleh peluang dari peserta asuransi yang berusia x tahun bertahan hidup hingga
t tahun yang akan datang menggunakan asumsi constant force yaitu

tpx = (px)
t. (5)

Peluang hidup status joint life yang dinotasikan dengan tpxy merupakan suatu
status yang menyatakan peluang hidup dan peluang meninggal dari peserta asuransi
jiwa ke dalam bentuk peluang gabungan yang dijelaskan dalam [2, h. 264], [10, h.
144] dan [9] yaitu

tpxy = tpx tpy. (6)

Dengan mensubstitusikan persamaan (5) untuk usia x tahun dan y tahun ke
dalam persamaan (6) diperoleh peluang hidup status joint life dari peserta asuransi
yang berusia x tahun dan y tahun menggunakan asumsi constant force yaitu

tpxy = (pxy)
t. (7)
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3. ANUITAS HIDUP JOINT LIFE MENGGUNAKAN ASUMSI
CONSTANT FORCE

Salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan anuitas hidup adalah besarnya
tingkat bunga yang dinotasikan dengan i. Apabila tingkat bunga yang digunakan
adalah tingkat bunga majemuk, maka terdapat suatu fungsi v yang disebut sebagai
faktor diskon. Faktor diskon merupakan nilai sekarang dari pembayaran sebesar
satu satuan pembayaran yang dilakukan satu tahun kemudian. Hubungan antara
tingkat bunga dengan faktor diskon dijelaskan dalam [5, h. 2] yaitu

v =
1

1 + i
. (8)

Dalam perhitungan menggunakan tingkat bunga mejemuk, terdapat suatu fungsi
d yang disebut dengan tingkat diskon [5, h. 2]. Tingkat diskon merupakan besarnya
bunga yang hilang apabila pembayaran dilakukan satu tahun lebih cepat yaitu

d = 1− v. (9)

Anuitas awal adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan di awal periode.
Pada anuitas hidup awal berjangka, pembayaran dilakukan pada awal tahun sampai
periode tahun ke n−1. Pada status joint life nilai tunai anuitas hidup awal berjangka
n tahun dari peserta suransi yang berusia x tahun dan y tahun dinotasikan dengan
äxy:n| yang dijelaskan dalam [6, h. 73] yaitu

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpxy. (10)

Dengan mensubstitusikan persamaan (7) ke dalam persamaan (10) diperoleh nilai
tunai anuitas hidup awal status joint life dari peserta asuransi yang berusia x tahun
dan y tahun dengan jangka pertanggungan n tahun menggunakan asumsi constant
force yaitu

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vt(pxy)
t. (11)

Berdasarkan persamaan (11) diperoleh nilai tunai anuitas hidup awal status joint
life dari peserta asuransi yang berusia x + t tahun dan y + t tahun dengan jangka
pertanggungan n− t tahun menggunakan asumsi constant force yaitu

äx+t,y+t:n−t| =
n−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k. (12)

Selanjutnya berdasarkan persamaan (11) nilai tunai anuitas hidup awal status
joint life untuk jangka pembayaran selama m tahun dengan m < n menggunakan
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asumsi constant force adalah sebagai berikut:

äxy:m| =
m−1∑
t=0

vt(pxy)
t. (13)

Berdasarkan persamaan (13) diperoleh nilai tunai anuitas hidup awal status joint
life dari peserta asuransi yang berusia x + t tahun dan y + t tahun dengan jangka
pembayaran selama m− t tahun menggunakan asumsi constant force yaitu

äx+t,y+t:m−t| =
m−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k. (14)

Selanjutnya berdasarkan persamaan (11) nilai tunai anuitas hidup awal status
joint life untuk jangka waktu h tahun dengan h < m < n menggunakan asumsi
constant force adalah sebagai berikut:

äxy:h| =
h−1∑
t=0

vt(pxy)
t. (15)

Berdasarkan persamaan (15) diperoleh nilai tunai anuitas hidup awal status joint
life dari peserta asuransi yang berusia x + t tahun dan y + t tahun dengan jangka
pertanggungan h− t tahun menggunakan asumsi constant force yaitu

äx+t,y+t:h−t| =
h−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k. (16)

4. CADANGAN ZILLMER ASURANS JIWA DWIGUNA JOINT
LIFE MENGGUNAKAN ASUMSI CONSTANT FORCE

Dalam proses penentuan cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna, terlebih dahulu
dilakukan perhitungan premi tunggal dan premi tahunan dari asuransi jiwa dwi-
guna. Premi tunggal asuransi jiwa dwiguna merupakan gabungan antara premi
tunggal asuransi jiwa berjangka dan premi tunggal asuransi jiwa dwiguna murni.
Premi tunggal asuransi jiwa dwiguna joint life dinotasikan dengan Axy:n| dan dapat
dinyatakan dengan

Axy:n| = 1− däxy:n|. (17)

Apabila persamaan (11) disubstitusikan ke dalam persamaan (17) maka diper-
oleh premi tunggal asuransi jiwa dwiguna status joint life menggunakan asumsi
constant force sebagai berikut:

Axy:n| = 1− d

n−1∑
t=0

vt(pxy)
t. (18)

Berdasarkan persamaan (12) dan persamaan (18) premi tunggal asuransi jiwa
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dwiguna untuk peserta asuransi yang berusia x + t tahun dan y + t tahun dengan
jangka pertanggungan n− t tahun menggunakan asumsi constant force yaitu

Ax+t,y+t:n−t| = 1− d
n−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k. (19)

Selanjutnya premi tahunan merupakan premi yang dibayarkan tiap awal tahun
oleh peserta asuransi selama masa kontrak [1]. Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna
status joint life yang dibayarkan selama m tahun untuk m < n dinotasikan dengan

mPxy:n| dan dinyatakan dengan

mPxy:n| =
Axy:n|

äxy:m|
. (20)

Dengan mensubstitusikan persamaan (13) dan persamaan (18) ke dalam persamaan
(20) diperoleh

mPxy:n| =

1− d
n−1∑
t=0

vt(pxy)
t

m−1∑
t=0

vt(pxy)t
. (21)

Dari pembayaran premi yang dilakukan oleh peserta asuransi, diperoleh sejumlah
pendapatan yang selanjutnya digunakan sebagai cadangan oleh perusahaan asuransi
untuk memenuhi sejumlah kewajiban perusahaan asuransi sesuai kesepakatan yang
berlaku. Berdasarkan cara perhitungannya, cadangan prospektif adalah cadangan
yang perhitungannya berdasarkan nilai sekarang dari semua pengeluaran di waktu
yang akan datang dikurangi dengan nilai sekarang dari total pendapatan di waktu
yang akan datang untuk tiap pemegang polis [5, h. 123].

Cadangan prospektif asuransi jiwa dwiguna status joint life untuk peserta asu-
ransi yang berusia x tahun dan y tahun dengan masa pembayaran selama m tahun
dalam jangka waktu n tahun dengan t < m < n dinotasikan dengan m

t Vxy:n| yaitu

m
t Vxy:n| = Ax+t,y+t:n−t| − mPxy:n| äx+t,y+t:m−t|. (22)

Dengan mensubstitusikan persamaan (14), persamaan (19) dan persamaan (21) ke
dalam persamaan (22) diperoleh

m
t Vxy:n| = 1− d

n−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k −

1− d
n−1∑
t=0

vt(pxy)
t

m−1∑
t=0

vt(pxy)t

m−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k. (23)

Pada awal tahun polis biasanya diperlukan biaya besar untuk bermacam keper-
luan, misalnya untuk membayar provisi kepada petugas dan lain lain [6, h. 11]. Oleh
karena itu diperlukan suatu cara agar perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian
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yaitu dengan menggunakan metode cadangan Zillmer yang dalam perhitungannya
melibatkan biaya-biaya tambahan lainnya. Cadangan Zillmer merupakan cadangan
premi modifikasi yang perhitungannya menggunakan cadangan prospektif.

Pada cadangan Zillmer terdapat premi modifikasi yang dinotasikan dengan P1

dan P2 yang masing-masing merupakan premi bersih pada tahun polis ke-1 dan premi
bersih pada tahun polis ke-2 sampai tahun ke-h dengan h adalah waktu Zillmer dan
P1 < mPxy:n| < P2. Hubungan antara P1 dan P2 adalah

P2 − P1 = α, (24)

dengan α merupakan tingkat Zillmer.
Nilai tunai dari premi modifikasi P1 dengan pembayaran selama m tahun adalah

sebagai berikut:

P1 = mPxy:n| − α +
α

äxy:h|
. (25)

Dengan mensubstitusikan persamaan (25) ke dalam persamaan (24) diperoleh nilai
dari P2 sebagai berikut:

P2 =
α

äxy:h|
+ mPxy:n|. (26)

Selanjutnya cadangan Zillmer untuk peserta asuransi yang berusia x tahun dan
y tahun dengan waktu Zillmer h tahun, pembayaran dilakukan selama m tahun
dalam jangka waktu pertanggungan n tahun dengan h < m < n dinotasikan dengan
m
t V

(hz)

xy:n|
sebagai berikut:

m
t V

(hz)

xy:n|
= Ax+t,y+t:n−t| −

(
P2äx+t,y+t:h−t| + mPxy:n|

(
äx+t,y+t,m−t| − äx+t,y+t,h−t|

))
.

(27)
Dengan mensubstitusikan nilai dari P2 pada persamaan (26) ke dalam persamaan
(27) diperoleh

m
t V

(hz)

xy:n|
= m

t Vxy:n| −
α

äxy:h|
äx+t,y+t:h−t|. (28)

Apabila persamaan (15), persamaan (16) dan persamaan (23) disubstitusikan
ke dalam persamaan (28) maka diperoleh cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna
status joint life menggunakan asumsi constant force yaitu

m
t V

(hz)

xy:n|
=1− d

n−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k −

1− d
n−1∑
t=0

vt(pxy)
t

m−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k

m−1∑
t=0

vt(pxy)t



−

 α
h−1∑
t=0

vt(pxy)t

h−t−1∑
k=0

vk(px+t,y+t)
k

 . (29)
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Contoh 1 Sepasang suami isteri masing-masing berusia 35 tahun dan 32 tahun
mengikuti program asuransi jiwa dwiguna dengan status joint life untuk jangka
waktu 20 tahun dan masa pembayaran premi selama 18 tahun. Jika uang pertang-
gungan yang diterima oleh ahli waris sebesar Rp100.000.000, tingkat bunga yang
berlaku sebesar 0,025, tingkat Zillmer sebesar 0,025 dan waktu Zillmer selama 15
tahun, maka tentukanlah perhitungan dari kasus berikut:

(i) Cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna status joint life tanpa asumsi con-
stant force dari pasangan suami isteri pada persoalan di atas.

(ii) Cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna status joint life menggunakan asumsi
constant force dari pasangan suami isteri pada persoalan di atas.

Berdasarkan ilustrasi di atas diketahui x = 35, y = 32, n = 20, m = 18, h = 15,
R = 100.000.000, i = 0, 025, α = 0, 025. Dengan menggunakan persamaan (8)
dan persamaan (9) diperoleh nilai dari v = 0, 975609756, dan d = 0, 024390244.
Perhitungan persoalan di atas diselesaikan menggunakan Microsoft Excel 2010 dan
diperoleh hasil sebagai berikut:

(i) Berdasarkan persamaan (28) diperoleh 18
1 V

(15z)

35,32:20|
=4.270.925,333.

(ii) Berdasarkan persamaan (29) diperoleh 18
1 V

(15z)

35,32:20|
=4.267.136,60.

Perhitungan lengkap cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna joint life, untuk
kedua kasus di atas disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna tanpa asumsi constant force dan
dengan menggunakan asumsi constant force

Tahun Constant Force Constant Force

t mPxy:n| mPxy:n|
m
t V

(hz)
xy:n|

m
t V

(hz)
xy:n|

0 4.307.727.465 4.232.162,772 -0,025 -0,01946
1 4.307.727.465 4.232.162,772 4.270.925,333 4.267.136,60
2 4.307.727.465 4.232.162,772 8.646.093,757 8.644.453,965
3 4.307.727.465 4.232.162,772 13.127.437,29 13.131.493,95
4 4.307.727.465 4.232.162,772 17.717.241,89 17.759.934,55
5 4.307.727.465 4.232.162,772 22.413.514,72 22.509.505,78
6 4.307.727.465 4.232.162,772 27.216.871,07 27.362.565,06
7 4.307.727.465 4.232.162,772 32.130.932,24 32.313.307,39
8 4.307.727.465 4.232.162,772 37.161.237,83 37.367.028,53
9 4.307.727.465 4.232.162,772 42.313.738,85 42.541.611,68
10 4.307.727.465 4.232.162,772 47.592.212,37 47.842.491,31
11 4.307.727.465 4.232.162,772 53.000.220,77 53.265.926,24
12 4.307.727.465 4.232.162,772 58.543.522,79 58.811.407,02
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13 4.307.727.465 4.232.162,772 64.230.319,1 64.486.379,19
14 4.307.727.465 4.232.162,772 70.070.060,55 70.300.261,85
15 4.307.727.465 4.232.162,772 76.073.578,2 76.264.777,16
16 4.307.727.465 4.232.162,772 82.253.174,94 82.391.424,14
17 4.307.727.465 4.232.162,772 88.624.667,35 88.697.486,17
18 - - 95.207.980,44 95.207.980,52
19 - - 97.560.975,61 97.560.975,61

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa premi tahunan tanpa asumsi constant
force adalah Rp4.307.727.465 yang lebih besar dibandingkan dengan premi tahunan
menggunakan asumsi constant force yaitu Rp4.232.162,772. Namun premi tahunan
menggunakan asumsi constant force yang lebih kecil yang terdapat pada Tabel 1,
menghasilkan nilai cadangan Zillmer menggunakan asumsi constant force lebih be-
sar dibandingkan dengan cadangan Zillmer tanpa asumsi constant force. Dengan
mempertimbangkan premi dari kedua metode, dapat terlihat pada Tabel 1, bahwa
sepanjang masa pembayaran yaitu 18 tahun dan masa pertanggungan 20 tahun,
cadangan Zillmer menggunakan asumsi constant force menunjukkan skema perhi-
tungan cadangan yang lebih baik.

Ilustrasi dari perbandingan besar cadangan Zillmer tanpa asumsi constant force
dan dengan menggunakan asumsi constant force diberikan pada Gambar 1.

Gambar 1: Perbandingan cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna tanpa asumsi
constant force dan dengan menggunakan asumsi constant force

Berdasarkan Gambar 1, cadangan Zillmer menggunakan asumsi constant force
untuk awal permulaan tahun yaitu t = 0 menunjukkan nilai yang lebih besar diban-
dingkan dengan cadangan Zillmer tanpa asumsi constant force. Selanjutnya mulai
dari t = 3 sampai t = 18 cadangan Zillmer menggunakan asumsi constant force juga
mencatatkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan cadangan Zillmer tanpa
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asumsi constant force. Secara keseluruhan sampai pada akhir masa pertanggungan
yaitu t = 19, cadangan Zillmer menggunakan asumsi constant force menunjukkan
nilai cadangan yang lebih besar dibandingkan dengan cadangan Zillmer tanpa asumsi
constant force.

5. KESIMPULAN

Peluang hidup status joint life menggunakan asumsi constant force lebih besar
dibandingkan peluang hidup status joint life tanpa asumsi constant force, yang
mengakibatkan anuitas hidup berjangka untuk status joint life menggunakan asumsi
constant force lebih besar dibandingkan anuitas hidup berjangka untuk status joint
life tanpa asumsi constant force yang dihitung masing-masing dengan masa per-
tanggungan dan usia yang sama.

Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna status joint life menggunakan asumsi con-
stant force lebih kecil dibandingkan dengan premi tahunan asuransi jiwa dwiguna
status joint life tanpa asumsi constant force, dikarenakan semakin besar anuitas
hidup semakin kecil premi tahunannya. Cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna
status joint life menggunakan asumsi constant force menghasilkan nilai yang lebih
besar dibandingkan dengan cadangan Zillmer asuransi jiwa dwiguna status joint life
tanpa asumsi constant force, hal ini dikarenakan cadangan prospektif menggunakan
asumsi constant force lebih besar dibandingkan cadangan prospektif tanpa asumsi
constant force.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hasriati,
M.Si. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.
Berkat bantuan beliau penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
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