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ABSTRACT

This article discusses the annual premium on whole life insurance for insurance
participants aged x years using a composite model method that where there are
parameters in the model is estimated using maximum likelihood method. Premium
payments stop if the insurance participant die. The solution to the problem is to
obtain by determining the annuity continuous and single premium, then to obtain the
annual premium formula with using the exponential-Pareto composite distribution.
The annual premium for whole life insurance using the exponential-Pareto composite
distribution is smaller than the annual premium using the mortality table.

Keywords: Annual premium, whole life insurance, maximum likelihood method,
exponential-Pareto composite distribution

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang premi tahunan pada asuransi jiwa seumur hidup untuk
peserta asuransi yang berusia x tahun dengan menggunakan metode model komposit
yang mana terdapat parameter-parameter pada model tersebut ditaksir menggu-
nakan metode maksimum likelihood. Pembayaran premi berhenti apabila peserta
asuransi meninggal dunia. Penyelesaian permasalahan diperoleh dengan menen-
tukan anuitas kontinu dan premi tunggal kemudian diperoleh formula premi tahu-
nan dengan menggunakan distribusi komposit eksponensial-Pareto. Besarnya premi
tahunan asuransi jiwa seumur hidup menggunakan distribusi komposit eksponensial-
Pareto lebih kecil dari pada premi tahunan menggunakan tabel mortalita.

Kata kunci: Premi tahunan, asuransi jiwa seumur hidup, metode maksimum like-
lihood, distribusi komposit-eksponensial-Pareto

1



1. PENDAHULUAN

Musibah yang terjadi pada manusia seperti kecelakaan, sakit, hingga kematian dapat
terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu upaya yang dapat menjadi alternatif
untuk meminimalkan risiko adalah asuransi. Asuransi dapat menjadi jaminan finan-
sial terbaik dan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Jenis asuransi yang banyak
digunakan adalah asuransi jiwa [1]. Asuransi jiwa adalah program asuransi yang
memberikan sejumlah uang tertentu kepada pemegang polis atau ahli waris pada
saat kematian pemegang polis atau pada kelangsungan hidup hingga tanggal jatuh
tempo yang telah ditentukan [4, h. 4]. Asuransi jiwa seumur hidup adalah asuransi
yang membayarkan manfaat pada saat pemegang polis asuransi meninggal dunia [4,
h. 5].

Secara teori, premi tahunan adalah premi yang dibayarkan setiap awal tahun,
yang besarnya bisa sama atau berbeda. Sebelum menentukan premi tahunan, ter-
lebih dahulu menentukan anuitas kontinu yang cara pembayarannya dilakukan se-
cara kontinu [5, h. 77] dan premi tunggal yang pembayarannya dilakukan pada
waktu kontrak asuransi disetujui, selanjutnya tidak ada pembayaran lagi [5, h. 69].
Premi tahunan dihitung menggunakan metode model komposit.

Pada artikel ini ditentukan premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup dari pe-
serta asuransi yang berusia x tahun. Premi tahunan diperoleh dari premi yang
dibayar oleh peserta asuransi selama hidupnya yang besarnya dipengaruhi oleh anu-
itas dan premi tunggal asuransi jiwa seumur hidup. Dalam menentukan peluang
hidup dan peluang meninggal dari peserta asuransi digunakan distribusi komposit
eksponensial-Pareto.

2. FUNGSI SURVIVAL UNTUK PERORANGAN

Fungsi survival S(x) adalah fungsi yang menyatakan peluang peserta asuransi dapat
bertahan hidup hingga x tahun dan jika X adalah peubah acak kontinu yang meny-
atakan waktu bertahan hidup dari peserta asuransi maka fungsi survival dalam [2,
h. 52] dinyatakan sebagai

S(x) = Pr(X > x), x ≥ 0. (1)

Fungsi kepadatan peluang f(x) memiliki keterkaitan dengan fungsi distribusi kumu-
latif F (x) dengan variabel acak kontinu X dan didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 1 [10, h. 90] Fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X dengan fungsi
kepadatan peluang f(x) adalah

F (x) = Pr(X ≤ x) =

∫ x

−∞
f(t)dt, untuk−∞ < x < ∞.

Hubungan antara fungsi survival dan fungsi distribusi kumulatif diperoleh berda-
sarkan persamaan (1) dan Definisi 1 yang dinyatakan sebagai berikut:

S(x) = 1− F (x). (2)
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Misalkan FT (x) adalah fungsi distribusi dari T (x) yang dinyatakan dengan [4, h.
17]

FT (x) = Pr[T (x) ≤ t], t ≥ 0. (3)

Fungsi FT (x)(t) merupakan peluang seseorang yang berusia xmeninggal dalam jangka
waktu t tahun, dimana FT (x)(t) dinyatakan dengan tqx yaitu [2, h. 53]

tqx = Pr[T (x) ≤ t], t ≥ 0. (4)

Dengan mensubstitusikan persamaan (3) ke dalam persamaan (4) diperoleh hubun-
gan antara fungsi distribusi kumulatif dengan peluang meninggal yakni

tqx = FT (x)(t). (5)

Peluang seseorang yang berusia x tahun dapat bertahan hidup hingga berusia
x+ t tahun dinyatakan dengan tpx yakni [2, h. 53]

tpx = 1− tqx. (6)

Fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak kontinu T (x) dapat dinyatakan sebagai
berikut [4, h. 18]:

FT (x)(t) =
F (x+ t)− F (x)

S(x)
. (7)

Jika persamaan (5) dan persamaan (2) disubstitusikan ke dalam persamaan (7) maka
diperoleh peluang seseorang yang berusia x tahun meninggal dalam t tahun yaitu

tqx =
F (x+ t)− F (x)

1− F (x)
. (8)

3. ANUITAS KONTINU SEUMUR HIDUP

Anuitas hidup merupakan serangkaian pembayaran dalam jumlah tertentu yang
dilakukan oleh peserta asuransi selama hidupnya [5, h. 9]. Dalam anuitas hidup
terdapat cara pembayaran yang dilakukan secara kontinu yang mana dalam setahun,
dilakukan k kali pembayaran dengan k → ∞ disebut anuitas hidup (pembayaran
kontinu) [5, h. 77]. Anuitas kontinu seumur hidup dinotasikan dengan āx. Nilai
anuitas kontinu seumur hidup untuk seseorang yang berusia x tahun dinyatakan
sebagai berikut [4, h. 116]:

āx =

∫ ∞

0

e−δt
tpx dt, (9)

dengan δ adalah laju tingkat bunga yang dinyatakan dengan [4, h. 75]

δ = ln(1 + i).
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Dalam artikel ini, tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga maje-
muk yang dinotasikan dengan i. Tingkat bunga majemuk adalah suatu perhitungan
bunga dimana besar pokok jangka investasi selanjutnya adalah besar pokok sebelum-
nya ditambah dengan besar bunga yang diperoleh [5, h. 1]. Faktor diskon dinyatakan
dengan v yakni [4, h. 75]

v =
1

1 + i
.

4. DISTRIBUSI KOMPOSIT EKSPONENSIAL-PARETO

Model komposit disebut juga model campuran (mixture model). Dalam artikel ini
digunakan f1(x) dan F1(x) masing-masing menyatakan fungsi kepadatan peluang
dan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial yaitu [3]

f1(x) = λe(−λx), x > 0,
F1(x) = 1− e(−λx), x > 0.

}
(10)

Sedangkan f2(x) dan F2(x) masing-masing menyatakan fungsi kepadatan peluang
dan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi Pareto yaitu [8, h. 502]

f2(x) =
αθα

xα+1
, x > θ,

F2(x) = 1−
(
θ

x

)α

, x > θ.

 (11)

Bentuk umum fungsi distribusi kumulatif F (x) dari model komposit dengan bobot
pencampuran r dan (1− r) yakni [3]

F (x) =


r
F1(x)

F1(θ)
, 0 < x 6 θ,

r + (1− r)
F2(x)− F2(θ)

1− F2(θ)
, θ < x < ∞.

(12)

Jika persamaan (10) dan persamaan (11) disubstitusikan ke dalam persamaan (12)
diperoleh fungsi distribusi kumulatif dari distribusi komposit eksponensial-Pareto
yakni

F (x) =


r
1− e−λx

1− e−λθ
, 0 < x 6 θ,

r + (1− r)

(
1−

(
θ

x

)α)
, θ < x < ∞.

(13)

Peluang seorang berusia x tahun meninggal pada selang waktu t tahun kemudian
dinyatakan dengan tqx diperoleh dengan mensubsitusikan persamaan (13) ke dalam
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persamaan (8) yaitu

tqx =



r
(
−e−λ(x+t) + e−λx

)
1− e−λθ − r (1− e−λx)

, 0 < x 6 θ,(
θ

x

)α

−
(

θ

x+ t

)α

(
θ

x

)α , θ < x < ∞.

(14)

Sedangkan peluang hidup seseorang berusia x tahun hidup hingga t tahun kemudian
dengan distribusi komposit eksponensial-Pareto diperoleh dengan mensubsitusikan
persamaan (14) ke dalam persamaan (6) yakni

tpx =


1− e−λθ − r

(
1− e−λ(x+t)

)
1− e−λθ − r (1− e−λx)

, 0 < x 6 θ,(
x

x+ t

)α

, θ < x < ∞.

(15)

Jika persamaan (15) disubstitusikan ke dalam persamaan (9) maka diperoleh ni-
lai anuitas kontinu seumur hidup untuk seseorang yang berusia x tahun dengan
distribusi komposit eksponensial-Pareto yaitu

āx =


∫ ∞

0

e−δt
(
1− e−λθ − r

(
1− e−λ(x+t)

))
1− e−λθ − r (1− e−λx)

dt, 0 < x 6 θ,∫ ∞

0

e−δt

(
x

x+ t

)α

dt, θ < x < ∞.

(16)

Selanjutnya nilai r pada persamaan (13) diperoleh dengan melihat kondisi kon-
tinuitas terhadap θ yaitu [7]

r =
f2(θ)F1(θ)

f2(θ)F1(θ) + f1(θ)(1− F2(θ))
, (17)

dan kondisi differensiasi terhadap θ yakni [7]

r =
f

′
2(θ)F1(θ)

f
′
2(θ)F1(θ) + f

′
1(θ)(1− F2(θ))

. (18)

Jika persamaan (10) dan persamaan (11) disubstitusikan ke dalam persamaan (17)
diperoleh

r =
α
(
1− e−λθ

)
α(1− e−λθ) + λθ e−λθ

. (19)
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Berdasarkan persamaan (10) dan persamaan (11) sehingga persamaan (18) menjadi

r =
α (α + 1)

(
1− e−λθ

)
α (α + 1) (1− e−λθ)− λ2θ2 e−λθ

. (20)

Berdasarkan persamaan (19) dan persamaan (20) diperoleh persamaan (21) yakni
[9]

λθ = α + 1. (21)

Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan (21) ke dalam persamaan (19) diper-
oleh [9]

r =
α(1− eα+1)

α + eα+1
. (22)

5. PREMI ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP DENGAN
DISTRIBUSI KOMPOSIT EKSPONENSIAL-PARETO

Sebelum menentukan premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup, terlebih dahulu
akan ditentukan premi tunggal dari asuransi jiwa seumur hidup. Misalkan v meru-
pakan faktor diskon sehingga premi tunggal asuransi jiwa seumur hidup sebesar 1
satuan pembayaran dengan jangka waktu pertanggungan n = ω− x yaitu [5, h. 83]

Ax =
ω−x−1∑
t=0

vt+1
t|qx,

dengan t|qx menyatakan peluang meninggal tertunda dari peserta asuransi yang
berusia x tahun dan u = 1 yang dinyatakan dengan [2, h. 53]

t|qx = tpx − t+1px.

Premi tunggal asuransi jiwa seumur hidup untuk jenis asuransi yang klaim asur-
ansinya dibayarkan segera, dinotasikan dengan Āx yang dinyatakan sebagai [6, h.
26]

Āx =
i

δ
Ax, (23)

atau dapat ditulis sebagai berikut [4, h. 115]:

āx =
1− Āx

δ
. (24)

Berdasarkan persamaan (24) dan persamaan (16) diperoleh premi tunggal se-
umur hidup dengan klaim asuransinya dibayarkan segera menggunakan distribusi
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komposit eksponensial-Pareto yakni

Āx =


1− δ

(∫ ∞

0

e−δt

(
1− e−λθ − r

(
1− e−λ(x+t)

)
1− e−λθ − r(1− e−λ(x))

)
dt

)
, 0 < x 6 θ,

1− δ

(∫ ∞

0

e−δt

(
x

x+ t

)α

dt

)
, θ < x < ∞.

(25)

Pembayaran premi yang dibayarkan setiap tahun selama jangka pertanggungan dise-
but premi tahunan. Premi tahunan untuk peserta asuransi yang berusia x tahun
dinyatakan dengan [2, h. 170]

Px =
Āx

āx
. (26)

Premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup menggunakan distribusi eksponensial-
Pareto diperoleh dengan mensubtitusikan persamaan (25) dan persamaan (16) ke
dalam persamaan (26) yang dinyatakan sebagai

Px =



1− δ

(∫∞
0
e−δt

(
1− e−λθ − r

(
1− e−λ(x+t)

)
1− e−λθ − r (1− e−λx)

)
dt

)
∫∞
0

e−δt

(
1− e−λθ − r

(
1− e−λ(x+t)

)
1− e−λθ − r (1− e−λx)

)
dt

, 0 < x 6 θ,

1− δ

(∫∞
0

e−δt

(
x

x+ t

)α

dt

)
∫∞
0

e−δt

(
x

x+ t

)α

dt

, θ < x < ∞.

(27)

Contoh 1 Seorang pria yang berusia 50 tahun ingin mengikuti asuransi jiwa seumur
hidup perorangan. Diasumsikan bahwa usia maksimal pria dapat bertahan hidup
adalah 80 tahun Jika uang pertanggungan yang diterima oleh ahli waris sebesar
Rp100.000.000, 00 dan tingkat bunga sebesar 3% maka tentukanlah perhitungan
dari kasus berikut:

(i) Premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup dengan distribusi komposit ekspon-
ensial-Pareto.

(ii) Premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup dengan menggunakan tabel mor-
talita.

Berdasarkan ilustrasi tersebut diketahui bahwa x = 50, ω = 80, R = 100.000.000,
i = 0, 03. Dalam asuransi jiwa seumur hidup, jangka waktu pertanggungannya yaitu
n = ω − x − 1 = 80 − 50 − 1 = 29. Sebelum menentukan premi, terlebih dahulu
ditentukan nilai estimasi untuk λ̂ dan α̂. Nilai estimasi λ̂ dan α̂ menggunakan
metode log-likelihood dengan hasil estimasi λ̂ = 0, 2999988685, α̂ = 5, 755096537,
δ = 0, 02955880225, r = 0, 9986329327, θ = 60 dan v = 0, 970873786. Selanjutnya,
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perhitungan persoalan pada kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan Maple
13 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

(i) Berdasarkan persamaan (27) diperoleh P50=Rp2.178.943,968.

(ii) Berdasarkan persamaan (23), persamaan (24), dan persamaan (26) diperoleh
P50=Rp3.015.610,18.

Perhitungan lengkap premi tahunan pada asuransi jiwa seumur hidup untuk ke-
dua persoalan diatas disajikan dalam Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat

Tabel 1: Premi Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Usia Distribusi komposit EP (Rp) Tabel Mortalita (Rp)
x Āx Px Āx Px

50 42.434.636,24 2.178.943,968 50.500.126,2 3.015.610,180
51 43.707.675,27 2.295.066,932 51.747.501,3 3.169.979,146
52 45.018.905,60 2.420.295,454 53.001,707,3 3.333.455,073
53 46.369.472,73 2.555.682,639 54.261.613,9 3.506.700,685
54 47.760.556,90 2.702.450,051 55.529.108,4 3.690.895,015
55 49.193.373,64 2.862.022,747 56.805.308,4 3.887.275,959
56 50.669.174,82 3.036.073,516 58.092.391,5 4.097.445,693
57 52.189.250,06 3.226.579,219 59.392.693,1 4.323.302,852
58 53.754.927,58 3.435.893,147 60.708.721,9 4.567.113,053
59 55.367.575,40 3.666.839,136 62.043.976,4 4.831.764,338
60 57.028.602,68 3.922.835,407 70.550.872,8 5.120.667,915

bahwa besarnya premi tunggal asuransi jiwa seumur hidup menggunakan distribusi
komposit eksponensial-Pareto lebih kecil dibandingkan dengan besarnya premi tung-
gal menggunakan tabel mortalita.

Gambar 1: Grafik premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup

Gambar 1 mengilustrasikan perbandingan besarnya premi tahunan asuransi jiwa
seumur hidup dengan distribusi komposit eksponensial-Pareto dan tabel mortalita
pada peserta asuransi pria berusia 50 hingga 60 tahun.
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Berdasarkan ilustrasi Gambar 1 diperoleh bahwa besarnya premi tahunan asur-
ansi jiwa seumur hidup menggunakan distribusi komposit eksponensial-Pareto lebih
kecil dibandingkan dengan besarnya premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup
menggunakan tabel mortalita. Dalam kasus ini asuransi jiwa seumur hidup menggu-
nakan distribusi komposit eksponensial-Pareto menguntungkan untuk peserta asur-
ansi karena premi yang dibayarkan oleh peserta lebih kecil dibandingkan dengan
menggunakan tabel mortalita.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa besarnya premi bergantung pada jangka
waktu pertanggungan, tingkat bunga, nilai tunai anuitas kontinu, dan usia peserta
asuransi. Pada skripsi ini digunakan tingkat bunga majemuk yang bergantung pada
besarnya nilai tingkat bunga i.

Premi tunggal seumur hidup untuk status perorangan menggunakan distribusi
komposit eksponensial-Pareto lebih kecil dibandingkan premi tunggal seumur hidup
menggunakan tabel mortalita yang dihitung dengan masing-masing masa pertang-
gungan dan usia yang sama. Hal ini menyebabkan besarnya premi tahunan asur-
ansi jiwa seumur hidup untuk status perorangan menggunakan distribusi komposit
eksponensial-Pareto lebih kecil dibandingkan besarnya premi tahunan asuransi jiwa
seumur hidup menggunakan tabel mortalita. Dengan menggunakan distribusi kom-
posit eksponensial-Pareto, peserta asuransi lebih diuntungkan karena membayar
premi lebih kecil. Sedangkan menggunakan tabel mortalita, perusahaan lebih di-
untungkan karena peserta asuransi membayar premi lebih besar.

Ucapan terima kasih Ucapan 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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