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ABSTRACT

This article discusses full preliminary term reserve of endowment insurance for single
insurance participant who are x years old using the interest rate model of Cox-
Ingersoll-Ross and Pareto distribution. The parameters in the model is estimated
using maximum likelihood methods. The solution of this problem is obtained by
determining the single premium, annual premium, and life annuity. Then the reserve
formula is obtained based on the distribution of Pareto and the interest rate model
of Cox-Ingersoll-Ross.

Keywords: Cox-Ingersoll-Ross models, full premilinary term reserve, maximum
likelihood method, Pareto distribution

ABSTRAK

Artikel ini membahas cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna un-
tuk peserta asuransi tunggal yang berusia x tahun dengan menggunakan model
tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross dan distribusi Pareto. Parameter-parameter pada
model tersebut ditaksir menggunakan metode maksimum likelihood. Penyelesaian
permasalahan diperoleh dengan menentukan premi tunggal, premi tahunan, dan
anuitas hidup. Kemudian diperoleh formula cadangan berdasarkan distribusi Pareto
dan model tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross.

Kata kunci: Model Cox-Ingersoll-Ross, cadangan full preliminary term, metode
maksimum likelihood, distribusi Pareto

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan tidak bisa terlepas dari berbagai macam risiko, baik itu sakit, ke-
celakaan, atau meninggal dunia. Beberapa masalah mungkin timbul akibat mening-
gal. Salah satu risikonya adalah masalah finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.
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Salah satu cara meminimumkan risiko yaitu dengan mengikut sertakan diri dalam
program asuransi jiwa [8]. Asuransi jiwa adalah janji perusahaan asuransi kepada
nasabahnya bahwa apabila nasabah mengalami risiko kematian, perusahaan asuransi
akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris sesuai kontrak
asuransi. Berdasarkan jumlah tertanggungnya, asuransi jiwa terbagi dua yaitu per-
orangan dan kelompok. Asuransi jiwa perorangan adalah suatu perjanjian asuransi
yang berhubungan dengan hidup atau matinya berdasarkan satu orang saja.

Jenis asuransi jiwa berdasarkan waktu perlindungannya ada empat yaitu asu-
ransi jiwa dwiguna murni, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan
asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna merupakan gabungan dari asuransi
dwiguna murni dan asuransi jiwa berjangka yang mana selama atau berakhirnya
masa pertanggungan polis, baik meninggal dunia maupun bertahan hidup akan
dibayarkan uang pertanggungan [2, h. 102].

Besarnya uang yang ada pada perusahaan dalam jangka waktu pertanggungan
disebut dengan cadangan. Berdasarkan cara perhitungannya cadangan dibagi dua
macam, yaitu cadangan retrospektif dan cadangan prospektif. Cadangan prospektif
adalah perhitungan cadangan berdasarkan nilai sekarang dari semua pengeluaran di
waktu yang akan datang dikurangi dengan nilai sekrang total pendapatan diwaktu
yang akan datang untuk setiap polis [5, h. 123]. Pada cadangan prospektif terdapat
beberapa modifikasi cadangan, salah satunya full preliminary term (FTP).

Pada artikel ini ditentukan cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna
dengan distribusi Pareto dan tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross. Peserta asuransi
yang berusia x tahun akan mengikuti program asuransi jiwa dengan waktu per-
tanggungan selama n tahun dan masa pembayaran selama m tahun. Pembahasan
dimulai dengan menentukan anuitas, premi tunggal, dan premi tahunan untuk pe-
serta asuransi.

2. FUNGSI SURVIVAL DAN DISTRIBUSI PARETO

Dalam aktuaria, fungsi survival yang dinotasikan dengan S(x) menyatakan peluang
dari seseorang dapat bertahan hidup hingga waktu x tahun. Jika X merupakan
sebuah variabel random yang menyatakan waktu bertahan dari peserta asuransi,
maka fungsi survival dari peserta asuransi yaitu [2, h. 52]

S(x) = 1− P(X ≤ x). (1)

Definisi 1 [10, h. 90] 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 < ∞.

Selanjutnya, berdasarkan Definisi 1 dan persamaan (1) diperoleh hubungan an-
tara fungsi survival dengan fungsi distribusi kumulatif sebagai berikut:

S(x) = 1− F (x). (2)
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Distribusi Pareto adalah distribusi peluang kontinu yang merupakan salah satu
bagian dari distribusi power law, ditemukan oleh seorang ekonom dan sosialis Italia
bernama Vilfredo Pareto pada awal abad ke-20. Fungsi kepadatan peluang Pareto
yaitu [7]

f(x, θ, p) =
θ pθ

xθ+1
, x > p > 0, θ > 0,

dengan parameter θ merupakan parameter bentuk dan p adalah parameter skala.
Selanjutnya peluang bertahan hidup dengan distribusi Pareto adalah sebagai berikut
[7]:

FT (x)(t) = 1−
(

x

x+ t

)θ

.

Peluang hidup seseorang berusia x tahun hidup hingga t tahun kemudian dinyatakan
dengan

tpx =

(
x

x+ t

)θ

. (3)

Peluang meninggal tertunda yaitu misalkan peserta asuransi yang berusia x
tahun tersebut meninggal diantara usia (x + t) dan (x + t + u) tahun. Peluang
meninggal tertunda dengan u = 1 dapat dinyatakan sebagai berikut [2, h. 53]:

t|qx = tpx − t+1px. (4)

Berdasarkan persamaan (3) dan persamaan (4) diperoleh

t|qx =

(
x

x+ t

)θ

−
(

x

x+ t+ 1

)θ

.

Terdapat beberapa parameter yang harus dilakukan penaksiran metode yang
digunakan adalah metode maksimum likelihood, distribusi yang digunakan untuk
membentuk fungsi kepadatan peluangnya yaitu distribusi normal. Fungsi kepadatan
peluang dari variabel random X berdistribusi normal dengan mean µ dan variansi
σ2 dinyatakan sebagai berikut [1, h. 118]:

f(x;µ, σ) =
1√
2 πσ

e−(x−µ)2/2σ2

, (5)

dengan −∞ < x < ∞,−∞ < µ < ∞, dan 0 < σ < ∞.

Definisi 2 [9, h. 235] Misalkan f(x1, . . . , xn; θ), θ ∈ Θ ⊆ Rk, merupakan fungsi
kepadatan peluang gabungan dari n variabel random kontinu X1, . . . , Xn dengan
nilai sampel x1, . . . , xn. Fungsi likelihood pada sampel dinyatakan dengan

L(x1, . . . , xn; θ) = f(x1, . . . , xn; θ),

L(θ) =
n∏

i=1

f(xi; θ).
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3. ANUITAS HIDUP AWAL BERJANGKA DENGAN DISTRIBUSI
PARETO DAN TINGKA BUNGA COX-INGERSOLL-ROSS

Nilai anuitas dan premi pada suatu asuransi dipengaruhi oleh faktor diskon. Tingkat
bunga yang digunakan untuk memodelkan variabel random dari tingkat bunga terse-
but adalah model Cox-Ingersoll-Ross (CIR).

Model CIR dikemukakan oleh Jhon C. Cox, Jonathan E. Ingersoll JR, dan
Stephen A. Ross pada maret 1985. Model CIR bersifat mean reversion, artinya
tingkat bunga dari model CIR memiliki kecendrungan untuk kembali menuju rata-
rata jangka panjang dari tingkat bunga. Dinamika tingkat bunga dapat dinyatakan
sebagai berikut [3]:

dr(t) = β (α− r (t)) dt+ λ
√

r (t) dW (t) ,

dengan r(t) adalah tingkat bunga CIR, t menyatakan waktu dengan t ≥ 0, α me-
rupakan rata-rata jangka panjang dari tingkat bunga, β adalah kecepatan kembali
menuju α, λ merupakan volatilitas, dan W (t) adalah proses Wiener.

Model CIR tidak bisa langsung digunakan, karena masih dalam bentuk per-
samaan diferensial sehingga harus dicari terlebih dahulu bentuk ekspektasinya yaitu

E (r(s)) = e−βsr(0) + α
(
1− e−βs

)
. (6)

Faktor diskon untuk t tahun yang akan datang menggunakan suatu tingkat bunga
dinotasikan dengan vt dan dinyatakan dengan [2, h. 645]

vt =
t∏

s=1

1

1 + E (r(s))
, (7)

dengan mensubstitusikan persamaan (6) ke dalam persamaan (7) diperoleh faktor
diskon untuk t tahun yang akan datang menggunakan tingkat bunga CIR yaitu

vt =
t∏

s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)
, (8)

Anuitas merupakan suatu rangkaian pembayaran dalam jumlah tertentu secara
berkelanjutan berdasarkan kontrak yang disepakati oleh tertanggung kepada pe-
rusahaan asuransi. Anuitas yang pembayarannya ditentukan oleh peluang hidup
dan peluang meninggal peserta asuransi dan pembayarannya dilakukan setiap awal
tahun selama n tahun disebut anuitas hidup awal berjangka. Anuitas hidup awal
berjangka dinyatakan dengan [4, h. 113]

äx:n| =
n−1∑
t=0

vttpx. (9)

Dengan mensubstitusikan persamaan (3) dan persamaan (8) ke dalam persamaan
(9) nilai tunai anuitas hidup awal berjangka untuk peserta asuransi yang berusia x
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tahun menggunakan tingkat bunga CIR dan distribusi Pareto yaitu

äx:n| =
n−1∑
t=0

t∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x

x+ t

)θ

. (10)

Berdasarkan persamaan (10) diperoleh nilai tunai anuitas hidup awal berjangka
untuk usia (x + t) tahun dengan masa pertanggungan (m− t) tahun untuk m < n
yaitu

äx+t:m−t| =
m−t−1∑
k=0

k∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ t

x+ t+ k

)θ

. (11)

4. CADANGAN FULL PRELIMINARY TERM ASURANSI JIWA
DWIGUNA DENGAN DISTRIBUSI PARETO DAN TINGKAT

BUNGA COX-INGERSOLL-ROSS

Sebelum menghitung premi tahunan, terlebih dahulu dilakukan premi tunggal asu-
ransi jiwa dwiguna. Premi tunggal asuransi jiwa berjangka sebesar 1 satuan pem-
bayaran dinyatakan sebagai berikut [5, h. 83]:

A1
x:n| =

n−1∑
t=0

vt+1
t|qx.

Kemudian premi tunggal asuransi jiwa dwiguna murni dengan masa pertanggungan
asuransi selama n tahun dan uang pertanggungan sebesar 1 satuan pembayaran
dinyatakan sebagai berikut [5, h. 70]:

A 1
x:n| = vnnpx.

Premi tunggal asuransi jiwa dwiguna merupakan gabungan dari premi tunggal
asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa dwiguna murni [4, h. 90] dan dinotasikan
dengan Ax:n| yaitu [5, h. 88]

Ax:n| = A1
x:n| + A 1

x:n|. (12)

Berdasarkan persamaan (12) premi tunggal asuransi jiwa dwiguna untuk seseorang
berusia (x+ t) tahun dengan masa pertanggungan selama (n− t) yaitu

Ax+t:n−t| =
n−t−1∑
k=0

k+1∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

·

[(
x+ t

x+ t+ k

)θ

−
(

x+ t

x+ t+ k + 1

)θ
]

+
n−t∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ t

(x+ t) + (n− t)

)θ

. (13)

Premi tahunan merupakan premi yang dibayarkan setiap tahun oleh peserta
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asuransi. Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna untuk peserta asuransi yang berusia
(x+ 1) tahun, masa pertanggungan selama (n− 1) dengan menggunakan distribusi
pareto dan tingkat bunga CIR yaitu

m−1Px+1:n−1| =

∑(n−1)−1
k=0

∏k+1
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)∑(m−1)−1
k=0

∏k
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ 1

x+ 1 + k

)θ

·

[(
x+ 1

x+ 1 + k

)θ

−
(

x+ 1

x+ 1 + k + 1

)θ
]

+

∏n−1
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ 1

(x+ 1) + (n− 1)

)θ

∑(m−1)−1
k=0

∏k
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ 1

x+ 1 + k

)θ
. (14)

Cadangan prospekrif asuransi jiwa dwiguna untuk peserta asuransi berusia x
tahun dengan t merupakan waktu perhitungan cadangan, m merupakan masa pem-
bayaran premi, nmerupakan masa pertanggungan dengan uang pertanggungan yang
dibayarkan pada akhir tahun polis dinotasikan dengan m

t Vx:n| yaitu [5, h. 126]
m
t Vx:n| = Ax+t:n−t| − mPx:n| äx+t:n−t|.

Cadangan Zillmer merupakan metode cadangan yang menggunakan metode prospek-
tif sebagai dasar perhitungannya dan menggunakan modifikasi premi dengan α se-
bagai tingkat Zillmer, h waktu Zillmer (h < n), selama n masa pertanggungan, dan
m masa pembayaran yaitu [6, h. 12]

m
t V

(Z)

x:n|
= Ax+t:n−t| −

(
Px:n| +

α

äx:n|

)
äx+t:m−t|. (15)

Cadangan full preliminary term merupakan perluasan dari cadangan Zillmer
dengan asumsi dimana polis merupakan polis yang berlaku satu tahun saja. Jadi,
premi tahun pertama hanya cukup untuk menutupi biaya loading tahun pertama
saja atau dengan kata lain cadangan tahun pertama sama dengan nol [6, h. 12].
Dengan mensubstitusikan nilai α, persamaan (15) menjadi

m
t V

(Z)

x:n|
= Ax+t:n−t| −

Px:n| +

(
m−1Px+1:n−1| − mPx:n|

)
äx:n|

äx:n|

 äx+t:m−t|. (16)

Dengan menyederhanakan persamaan (16) diperoleh cadangan full preliminary term
pada tahun ke-t yaitu

m
t Vx:n|

(F ) =Ax+t:n−t| − m−1Px+1:n−1| äx+t:m−t|. (17)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan (11), persamaan (13), dan per-
samaan (14) ke dalam persamaan (17) diperoleh cadangan full preliminary term
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dengan menggunakan distribusi Pareto dan tingkat bunga CIR yaitu

m
t Vx:n|

(F ) =
n−t−1∑
k=0

k+1∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

·

[(
x+ t

x+ t+ k

)θ

−
(

x+ t

x+ t+ k + 1

)θ
]

+
n−t∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ t

(x+ t) + (n− t)

)θ

−

∑(n−1)−1
k=0

∏k+1
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)∑(m−1)−1
k=0

∏k
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ 1

x+ 1 + k

)θ

·

[(
x+ 1

x+ 1 + k

)θ

−
(

x+ 1

x+ 1 + k + 1

)θ
]

·
m−t−1∑
k=0

k∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ t

x+ t+ k

)θ

−

∏n−1
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ 1

(x+ 1) + (n− 1)

)θ

∑(m−1)−1
k=0

∏k
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ 1

x+ 1 + k

)θ

·
m−t−1∑
k=0

k∏
s=1

1

1 + e−βsr(0) + α (1− e−βs)

(
x+ t

x+ t+ k

)θ

. (18)

Selanjutnya terlebih dahulu dibahas mengenai estimasi parameter pada distribusi
Pareto, berdasarkan Definisi 2 diperoleh nilai taksiran dari parameter θ yang dino-
tasikan dengan θ̂ dan nilai p merupakan parameter skala yang diketahui konstan
yaitu

θ̂ =
n∑n

i=1 ln xi − n ln(p)
. (19)

Pada model Cox-Ingersoll-Ross memiliki parameter α, β, dan λ. Namun pa-
rameter yang digunakan pada tingkat bunga hanya α dan β. Dengan menggunakan
persamaan (5) diperoleh fungsi kepadatan peluang berdistribusi normal yang digu-
nakan ke dalam Definisi 2, sehingga diperoleh nilai α yaitu

α =

∑n
j=1 r(tj)− e−β∆t

∑n
j=1 r(tj−1)

n (1− e−β∆t)
(20)

Pada persamaan (20) masih terdapat parameter β yang belum diketahui nilainya, se-
hingga dicari terlebih dahulu nilai taksiran dari parameter β. Untuk mempermudah
perhitungan dimisalkan
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n∑
j=1

r(tj) = d,
n∑

j=1

r(tj−1) = f,
n∑

j=1

r(tj)r(tj−1) = g, dan
n∑

j=1

r2(tj−1) = h.

Kemudian diperoleh nilai taksiran parameter β yaitu

β̂ = − 1

∆t
ln

[
g − αd− αf + nα2

h− 2αf + nα2

]
. (21)

Selanjutnya persamaan (21) disubstitusikan ke dalam persamaan (20) sehingga

α̂ =
dh− fg

nh− ng + df − f 2
. (22)

Persamaan (22) merupakan nilai taksiran dari parameter α.

Contoh 1 Seorang pedagang pria yang berusia 35 tahun ingin mengikuti asuransi
jiwa dwiguna perorangan 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 dan tingkat bunga Indonesia dari tahun 2010 sampai 2019
maka tentukanlah perhitungan dari kasus berikut:

(i) Cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan
tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross dan distribusi Pareto.

(ii) Cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan
tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross dan tabel mortalita.

Berdasarkan persoalan tersebut diketahui x = 35, n = 20, m = 18, R =
100.000.000. Pada contoh soal ini digunakan data tingkat bunga Indonesia tahun
2010 sampai 2019 yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Tingkat Bunga Indonesia Tahun 2010-2019
Tahun Tingkat bunga Indonesia Tahun Tingkat bunga Indonesia
2010 0,065000 2015 0,075208
2011 0,067500 2016 0,054375
2012 0,060000 2017 0,045625
2013 0,057500 2018 0,051042
2014 0,075000 2019 0,056260

Sumber: Data rate Bank Indonesia

Berdasarkan data tingkat bunga Indonesia tahun 2010 sampai 2019 pada Tabel 1
dengan tingkat bunga untuk r(t0) = 0, 065000 dan selisih waktu pembayaran yaitu
1 tahun diperoleh nilai α digunakan persamaan (22) yaitu

α̂ = 0, 059478665.

Dengan mensubstitusikan nilai α ke dalam persamaan (21) diperoleh

β̂ = 0, 7995986060.

Kemudian dengan mensubstitusikan nilai α dan β ke dalam persamaan (8) diperoleh
faktor diskon dengan tingkat bunga CIR yaitu
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vt =
t∏

s=1

1

1 + e−0,7995986060sr(0) + α (1− e0,059478665s)
.

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk masing-masing kasus sebagai berikut:
(i) Cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan
tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross dan distribusi Pareto

Untuk memperoleh peluang hidup peserta asuransi ditentukan nilai parameter θ
yaitu dengan menggunakan persamaan (19) dan misalkan p = 1 diperoleh

θ̂ = 0, 2640637558.

Peluang hidup peserta asuransi yang berusia 35 tahun hingga t tahun kemudian
menggunakan distribusi pareto yaitu

tp35 =

(
35

35 + t

)0,2624972656

,

Selanjutnya premi tunggal untuk t = 2 diperoleh dengan menggunakan persamaan
(13) yaitu

A35+2:20−2| = Rp37.917.620

Cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna dengan tingkat bunga CIR
pada tahun ke dua diperoleh

18
2 V35:20|

(F )
= Rp2.897.820

Jadi, cadangan yang ada pada perusahaan asuransi di akhir tahun kedua kontrak
untuk peserta asuransi yaitu sebesar Rp2.897.820.
(ii) Cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan
tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross dan tabel mortalita
Selanjutnya diperoleh nilai premi tunggal asuransi jiwa dwiguna untuk t = 2 premi
tunggal asuransi jiwa dwiguna adalah

A35+2:20−2| = Rp36.175.056

Cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna dengan tingkat bunga
CIR pada tahun ke dua diperoleh

18
2 V42:20|

(F )
= Rp3.193.595

Jadi, cadangan yang ada pada perusahaan asuransi di akhir tahun kedua kontrak
untuk peserta asuransi yaitu sebesar Rp3.193.595.

Perhitungan lengkap cadangan full preliminary term asuransi jiwa dwiguna de-
ngan tingkat bunga CIR pada tahun ke-t disajikan dalam Tabel 2.

Gambar 1 mengilustrasikan perbandingan besarnya cadangan full preliminary

9



Tabel 2: Cadangan full preliminary term dengan tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross
Tahun Distribusi Pareto (Rp) Tabel Mortalita (Rp)

t A35+t:20−t|
18
t V35:20|

(F )
A35+t:20−t|

18
t V35:20|

(F )

0 34.614.495 -2.696.632 32.338.459 -3.018.715
1 36.206.213 0 34.202.894 0
2 37.917.620 2.897.820 36.175.056 3.193.595
3 39.755.387 6.008.106 38.260.550 6.571.309
4 41.726.664 9.342.945 40.466.077 10.144.104
5 43.839.106 12.915.269 42.797.140 13.921.196
6 46.100.897 16.738.902 45.260.570 17.913.848
7 48.520.779 20.828.602 47.863.267 22.133.586
8 51.108.082 25.200.121 50.615.348 26.682.802
9 53.872.760 29.870.257 53.526.100 31.404.566
10 56.825.432 34.856.922 59.334.202 39.130.152

term asuransi jiwa dwiguna menggunakan tingkat bunga CIR dengan distribusi
Pareto dan tabel mortalita pada peserta asuransi pria berusia 35 tahun.
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Tabel Mortalita Distribusi Pareto

Gambar 1: Cadangan full preliminary term dengan tingkat bunga Cox-Ingersoll-
Ross

Berdasarkan ilustrasi Gambar 1 diperoleh bahwa besarnya cadangan full prelimi-
nary term asuransi jiwa dwiguna menggunakan tingkat bunga CIR dengan distribusi
Pareto lebih kecil dibandingkan dengan besarnya cadangan full preliminary term
asuransi jiwa dwiguna menggunakan tingkat bunga CIR dengan tabel mortalita.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa premi tahunan asuransi
jiwa dwiguna untuk status perorangan menggunakan distribusi Pareto dan tingkat
bunga Cox-Ingersoll-Ross lebih kecil dibandingkan premi tahunan untuk asuransi
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jiwa dwiguna status perorangan tanpa menggunakan distribusi Pareto dan tingkat
bunga Cox-Ingersoll-Ross. Hal ini menyebabkan besarnya cadangan full prelimi-
nary term asuransi jiwa untuk status perorangan menggunakan distribusi Pareto
dan tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross lebih kecil dibandingkan besarnya cadangan
full preliminary term asuransi jiwa dwiguna untuk status perorangan tanpa meng-
gunakan distribusi Pareto dan tingkat bunga Cox-Ingersoll-Ross.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hasriati,
M.Si. dan Dr. M. D. H. Gamal, M.Sc., serta anonymous reviewer yang telah
membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.
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