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ABSTRACT

This paper discusses normal pension fund insurance calculation using accrued bene-
fit cost method, for a joint life status of two pension fund insurance clients. Pension
premium and cash insurance value of the pension fund can be determined by cal-
culating the pension benefits and life annuity for the joint life clients. Furthermore,
an example is given to explain the problem discussed.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas perhitungan asuransi dana pensiun normal menggunakan
metode accrued benefit cost, untuk status gabungan dari dua peserta asuransi dana
pensiun. Premi pensiun dan nilai tunai asuransi dari dana pensiun diperoleh
dengan menentukan nilai manfaat pensiun dan anuitas hidup untuk gabun-
gan dari dua orang peserta. Untuk memperjelas tentang masalah yang dibahas
diberikan contoh kasus.

Kata kunci: metode accrued benefit cost, premi pensiun, status gabungan

1. PENDAHULUAN

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan pembayaran besar nilai manfaat (benefit) pensiun [1]. Dana pensiun
ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di hari tua agar lebih
terjamin, sehingga akan menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan
motivasi kerja karyawan. Dana pensiun diberikan kepada karyawan setelah
memasuki masa pensiun. Ada empat faktor yang menyebabkan seorang
karyawan memasuki masa pensiun, yaitu karena pensiun normal dan pensiun
dini karena mengundurkan diri, cacat atau karena kematian.
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Pada suatu Asuransi tidak tertutup kemungkinan peserta asuransi dana pensiun
dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan, misalnya hubungan suami-
istri, ibu-anak, adik-kakak dan lain sebagainya. Ada kalanya suatu instansi
mengadakan pengelompokan untuk peserta yang berusia x dan y tahun, dimana x

dan y saling bebas. Pengelompokkan ini sering disebut kehidupan gabungan (joint
life), yang dinotasikan dengan xy. Asuransi joint life merupakan asuransi yang
menanggung 2 (dua) jiwa atau lebih dimana besar nilai manfaatnya dibayarkan
jika salah seorang tertanggung meninggal dunia.

Pada artikel ini dibahas asuransi dana pensiun normal yang terdiri dari besar
nilai manfaat (benefit) pensiun, premi pensiun dan nilai tunai asuransi menggu-
nakan metode accrued benefit cost yang diperoleh dari buku karangan Winklevoss
[2]. Metode accrued benefit cost yaitu metode penilaian aktuaria yang menunjukkan
besar nilai manfaat pensiun berdasarkan jasa yang telah diberikan karyawan
sampai dengan tanggal penilaian. Metode ini dapat memasukkan asumsi proyeksi
tingkat gaji sampai dengan tanggal pensiun. Pada [2] dibahas metode accrued benefit

cost untuk asuransi dana pensiun dengan status hidup perorangan. Dalam artikel
ini penulis membahas asuransi dana pensiun normal untuk status hidup gabungan
dengan jumlah anggota dibatasi untuk dua orang yang usia nya dinotasikan x tahun
dan y tahun. Variabel acak untuk sisa usia dari x dan y saling bebas.

Selanjutnya, pada buku karangan Winklevoss [2] digunakan tiga fungsi manfaat
untuk menentukan besar nilai manfaat pensiun yaitu flat benefit, rata-rata gaji
selama bekerja dan rata-rata gaji selama n tahun terakhir. Namun dalam artikel ini,
penulis menggunakan alternatif lain dalam menentukan besar nilai manfaat pensiun
yaitu dengan menggunakan fungsi manfaat gaji terakhir yang diperoleh dari buku
karangan Aitken [3].

2. NILAI TUNAI ANUITAS AWAL SEUMUR HIDUP UNTUK

STATUS GABUNGAN

Nilai tunai anuitas berkaitan dengan peluang hidup. Misalkan lx adalah jumlah
peserta asuransi dana pensiun yang berusia x tahun dan lx+t adalah jumlah
peserta asuransi dana pensiun yang berusia x hingga t tahun berikutnya, maka
peluang hidup peserta asuransi dana pensiun yang berusia x tahun bertahan hingga
t tahun dinyatakan dengan [4, h. 42]

tpx =
lx+t

lx
.

Pada status gabungan, peluang hidup dari seseorang juga dinyatakan dalam ben-
tuk peluang hidup gabungan, yaitu dengan mengalikan peluang hidup seseorang
yang berusia x tahun dengan peluang hidup seseorang yang berusia y tahun.
Sehingga peluang hidup gabungan untuk seseorang yang berusia x tahun dan y

tahun dinyatakan dengan [5, h. 58]

tpxy =t px tpy. (1)

2



Nilai dari peluang hidup dan peluang meninggal dapat ditentukan dengan meng-
gunakan data yang ada pada tabel mortalita. Tabel mortalita merupakan tabel
yang disusun berdasarkan data dari sekelompok orang peserta asuransi dengan
kondisi sama yang berisi riwayat kehidupan dari sekelompok orang tersebut. Untuk
menyelesaikan perhitungan dalam tabel mortalita dapat dilakukan dengan meng-
gunakan fungsi komutasi. Fungsi komutasi digunakan dalam perhitungan Asuransi
seperti premi, anuitas, dan sebagainya.

Fungsi komutasi gabungan untuk peserta asuransi dana pensiun yang berusia x

dan y tahun dinyatakan [5, h. 76]

Dxy = v
1
2
(x+y) lxy (2)

dan

Nxy = Dxy +Dx+1,y+1 +Dx+2,y+2 + . . .+Dωω. (3)

Perhitungan anuitas untuk peserta asuransi dana pensiun normal menggunakan
anuitas seumur hidup. Anuitas ini digunakan untuk menghitung manfaat yang
diterima peserta asuransi dimulai saat memasuki masa pensiun. Anuitas
seumur hidup adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan selama tertanggung
masih hidup [6, h. 71].

Pembayaran nilai tunai anuitas seumur hidup dapat dilakukan diawal tahun
polis atau pada akhir tahun polis. Anuitas awal adalah serangkaian pembayaran
yang dilakukan pada periode yang sama dari batas waktu yang ditentukan dan
dilakukan pada awal periode pembayaran.

Misalkan tprr menyatakan peluang hidup gabungan untuk dua orang peserta
yang masing-masing pensiun di usia r tahun dan v menyatakan faktor diskon, maka
nilai tunai anuitas awal seumur hidup untuk gabungan dengan pembayaran sebesar
R dinyatakan dengan [5, h. 73]

ärr = R

∞
∑

t=0

vt tprr.

v menyatakan faktor diskon yaitu [7, h. 73]

v =
1

1 + i
. (4)

Nilai tunai anuitas awal seumur hidup dapat diilustrasikan dengan garis waktu se-
bagaimana tampak pada Gambar 1.
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Gambar 1: Garis waktu nilai tunai anuitas awal seumur hidup

Bedasarkan Gambar 1 anuitas awal seumur hidup untuk perorangan dengan
R = 1 satuan pembayaran maka anuitas awal seumur hidup adalah

är = 1 + v1 1pr + v2 2pr + v3 3pr + . . .+ vω ωpr, (5)

dengan mensubtitusikan persamaan (2) dan (3) ke persamaan (5), nilai tunai anuitas
awal seumur hidup status gabungan untuk peserta asuransi yang masing-masing
pensiun diusia r tahun adalah

ärr =
Nrr

Drr

. (6)

3. METODE ACCRUED BENEFIT COST UNTUK ASURANSI

DANA PENSIUN NORMAL PADA STATUS GABUNGAN

Perhitungan asuransi dana pensiun terdiri dari besar nilai manfaat (benefit) pen-
siun, premi pensiun dan nilai tunai asuransi dana pensiun . Untuk menentukan
besarnya premi yang dibayarkan peserta asuransi dana pensiun, terlebih dahulu
ditentukan besar nilai manfaat pensiun untuk setiap peserta. Manfaat (Bene-
fit) pensiun adalah besar pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada
saat memasuki usia pensiun. Dalam penelitian ini, perumusan besar nilai manfaat
yang digunakan adalah berdasarkan gaji terakhir sebelum memasuki masa pensiun.

Apabila peserta memperoleh kenaikan gaji sebesar c tiap tahun, maka besar gaji
peserta pada saat berusia (x+ t), berdasarkan gaji pada usia x adalah

sx+t = sx (1 + c)t . (7)

Besar nilai manfaat pensiun gabungan dari peserta asuransi dana pensiun yang
berusia x dan y tahun karena pensiun normal dapat ditentukan dengan meng-
gabungkan besar nilai manfaat pensiun dari masing-masing peserta.

Misalkan Sr(x)−1 dan Sr(y)−1 menyatakan gaji terakhir peserta dana pensiun yang
berusia x dan y tahun, e(x) adalah usia awal masuk kerja untuk peserta laki-laki dan
e(y) adalah usia awal masuk kerja untuk peserta perempuan, k adalah notasi dari
persentase gaji yang diberikan untuk besar nilai manfaat, maka besar nilai manfaat
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pensiun berdasarkan gaji terakhir untuk peserta asuransi dana pensiun berusia x

dan y tahun adalah

Brr = Br(x) + Br(y)

Brr = (k
(

r − e(x)
)

Sr(x)−1) + (k
(

r − e(y)
)

Sr(y)−1). (8)

Premi adalah kewajiban yang dibayarkan peserta program dana pensiun kepada
perusahaan sesuai peraturan dana pensiun, dimana premi yang dibayarkan peserta
program dana pensiun mulai dari masuk menjadi anggota program dana pensiun
sampai memasuki masa pensiun. Pada status gabungan, peserta asuransi mem-
peroleh besar nilai pensiun ketika salah satu dari mereka sudah memasuki usia
pensiun normal dan pembayaran premi akan berakhir apabila salah satu dari pe-
serta asuransi dana pensiun mencapai usia pensiun normal.

Misalkan (r−x)px (r−y)py adalah peluang hidup peserta asuransi dana pensiun

gabungan dari dua orang yang berusia x dan y tahun sampai r tahun, v
1
2
(r−x+r−y)

adalah faktor diskon dari usia gabungan x dan y tahun, bx dan by adalah kenaikan
besar nilai manfaat usia x dan y tahun, ärr adalah anuitas awal gabungan seumur
hidup untuk usia gabungan peserta asuransi dana pensiun normal, maka premi
asuransi dana pensiun normal pada status gabungan dinyatakan dengan

rrPxy = (bx + by) (r−x)px (r−y)py v
1
2
(r−x+r−y) ärr. (9)

Dengan bx [3, h. 39] adalah

bx =
Br(x)

r − e(x)
(10)

premi asuransi dana pensiun normal untuk status gabungan dengan menggunakan
fungsi komutasi adalah

rrPxy = (bx + by)
Nrr

Dxy

. (11)

Nilai tunai asuransi dana pensiun adalah nilai sekarang pembayaran besar nilai
manfaat pensiun yang akan dilakukan oleh dana pensiun kepada karyawan yang
masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah
diberikan [8].

Perhitungan nilai tunai untuk status gabungan ditentukan dengan meng-
gabungkan nilai tunai dari masing-masing peserta. Misalkan Bx dan By adalah besar
nilai manfaat saat peserta berusia x dan y tahun, (r−x)px ·(r−y) py adalah peluang
hidup peserta asuransi dana pensiun gabungan dari dua orang yang berusia x dan
y tahun sampai r tahun, v

1
2
(r−x+r−y) adalah faktor diskon dari usia gabungan x dan

y tahun, ärr adalah anuitas awal gabungan seumur hidup untuk usia gabungan
peserta asuransi dana pensiun normal, nilai tunai asuransi dana pensiun untuk
status gabungan dinyatakan dengan

rr(AL)xy = (Bx + By) (r−x)px (r−y)py v
1
2
(r−x+r−y) ärr. (12)

dengan Bx adalah besar nilai manfaat saat berusia x tahun adalah

Bx = bx
(

x− e(x)
)

, (13)
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dengan mensubtitusikan persamaan (10) ke persamaan (13), sehingga nilai tunai
dapat dirumuskan dengan

rr(AL)xy =

(

(x− e(x))

(r − e(x))
Br(x) +

(y − e(y))

(r − e(y))
Br(y)

)

lx+r−x

lx

ly+r−y

ly
v

1
2
(r−x+r−y) ärr

=

(

(x− e(x))

(r − e(x))
Br(x) +

(y − e(y))

(r − e(y))
Br(y)

)

lrrv
1
2
(r+r)

lxyv
1
2
(x+y)

ärr. (14)

Nilai tunai pada status gabungan dengan menggunakan fungsi komutasi
gabungan dinyatakan sebagai berikut:

rr(AL)xy =

(

(x− e(x))

(r − e(x))
Br(x) +

(y − e(y))

(r − e(y))
Br(y)

)

·

Drr

Dxy

· ärr. (15)

4. CONTOH PERHITUNGAN ASURANSI DANA PENSIUN

NORMAL UNTUK STATUS GABUNGAN

Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan premi asuransi dana pensiun
normal untuk status gabungan dengan menggunakan data yang diberikan PT
AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor Cabang Utama Pekanbaru. Tabel Mortalita
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabel Mortalita Indonesia (TMI)
tahun 1999.

Seorang pegawai, berjenis kelamin laki-laki, masuk menjadi pegawai pada tang-
gal 3 Januari 1994 diusia 30 tahun. Mulai terhitung pensiun tanggal 9 juni 2020
dengan usia pensiun r=56 tahun. Gaji pokok yang diterima pegawai tersebut pada
tahun kerja pertama adalah sebesar Rp.7.248.000 per tahun, dengan kenaikan gaji
5% per tahun.

Kemudian seorang pegawai, berjenis kelamin perempuan, mulai masuk menjadi
pegawai pada tanggal 11 oktober 1997 diusia 28 tahun. Mulai terhitung pensiun
tanggal 16 Mei 2025 dengan usia pensiun r=56 tahun. Gaji pokok yang diterima
pegawai tersebut pada tahun kerja pertama adalah sebesar Rp 6.932.400 per
tahun, dengan kenaikan gaji 5% per tahun. Misalkan 2 orang pegawai tersebut
menjadi peserta program asuransi dana pensiun normal untuk status gabungan,
Perhitungan dilakukan pada 1 Februari 2006, pada saat usia x = 42 tahun dan
y = 37 tahun sebagai berikut

• Langkah 1. Menentukan besar manfaat pensiun untuk status gabungan.
Sebelum menghitung besar nilai manfaat pensiun, ditentukan terlebih
dahulu besar gaji tiap tahun dari masing-masing peserta. Dengan menggu-
nakan persamaan (7) diperoleh besar gaji setiap tahun dari peserta laki-laki
asuransi dana pensiun dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1: (a) Tabel kenaikan gaji peserta laki-laki dan (b) Tabel kenaikan gaji peserta
perempuan

t x sx+t (Rp) t x sx+t (Rp)
0 30 7.248.000 13 43 13.667.185
1 31 7.610.400 14 44 14.350.544
2 32 7.990.920 15 45 15.068.071
3 33 8.390.466 16 46 15.821.475
4 34 8.809.989 17 47 16.612.549
5 35 9.250.489 18 48 17.443.176
6 36 9.713.013 19 49 18.315.335
7 37 10.198.664 20 50 19.231.102
8 38 10.708.597 21 51 20.192.657
9 39 11.244.027 22 52 21.202.290
10 40 11.806.228 23 53 22.262.404
11 41 12.396.540 24 54 23.375.524
12 42 13.016.367 25 55 24.544.301

(a)

t y sy+t (Rp) t y sy+t (Rp)
0 28 6.932.400 14 42 13.725.678
1 29 7.279.020 15 43 14.411.962
2 30 7.642.971 16 44 15.132.560
3 31 8.025.120 17 45 15.889.188
4 32 8.426.376 18 46 16.683.647
5 33 8.847.694 19 47 17.517.830
6 34 9.290.079 20 48 18.393.721
7 35 9.754.583 21 49 19.313.407
8 36 10.242.312 22 50 20.279.077
9 37 10.754.428 23 51 21.293.031
10 38 11.292.149 24 52 22.357.683
11 39 11.856.757 25 53 23.475.567
12 40 12.449.594 26 54 24.649.345
13 41 13.072.074 27 55 25.881.813

(b)

Berdasarkan gaji masing-masing peserta di dalam Tabel 1 dan menggunakan
persamaan (8), dengan k = 25%, besar nilai manfaat pensiun untuk status
gabungan adalah

B56,56 = 25% · ((56− 30) Rp 24.544.301 + (56− 28) Rp 25.881.813)

= Rp 340.710.642, 239.

Sehingga besar nilai manfaat yang diterima oleh peserta asuransi dana
pensiun normal untuk status gabungan adalah Rp.340.710.642,239.

Selanjutnya, ditentukan kenaikan besar nilai manfaat untuk status gabungan
dari peserta diusia x = 42 tahun dan y = 37 tahun, Dengan menggunakan
persamaan (10) jumlah kenaikan benefit dari masing-masing peserta, yaitu :

b42,37 = b42 + b37

= Rp 6.136.075, 153 + Rp 6.470.453, 152

= Rp 12.606.528, 305.

• Langkah 2. Menentukan premi asuransi dana pensiun normal untuk status
gabungan.
Premi pensiun dihitung menggunakan fungsi komutasi, yang diperoleh dari Tabel
Mortalita Indonesia tahun 1999. Terlebih dahulu akan ditentukan anuitas
awal seumur hidup gabungan untuk usia pensiun normal 56 tahun. Dengan
menggunakan persamaan (6), diperoleh

ä56,56 =
N56:56

D56:56

= 8.1260686
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Selanjutnya, ditentukan nilai fungsi komutasi gabungan untuk peserta yang
berusia x=42 dan y=37 tahun. Dengan menggunakan persamaan (2), diper-
oleh

D42:37 = v
1
2

(42+37) l42,37

=

(

1

1 + 0.1

)39.5

9166391800

= 212416061.7523

Kemudian dengan menggunakan persamaan (3) dan menggunakan program
Microsoft Excel diperoleh nilai fungsi komutasi gabungan untuk Nrr dengan
r = 56 tahun sebagai berikut :

N56:56 = D56:56 +D57:57 +D58:58 + . . .+Dω:ω

= 313.084.328, 2728

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat ditentukan premi asuransi dana pen-
siun normal untuk status gabungan. Berdasarkan persamaan (11), maka
diperoleh:

56,56P42,37 = (b42 + b37) ·
N56:56

D42:37

= Rp 18.581.016, 961.

Jadi, besar premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi dana pensiun pada
status gabungan yang mulai menjadi peserta pada usia x = 42 tahun dan y =
37 tahun sampai usia 56 tahun adalah sebesar Rp 18.581.016,961 setiap awal
tahun selama 14 tahun.

Besar premi peserta asuransi dana pensiun normal untuk status gabungan,
berdasarkan usia mulai menjadi peserta asuransi dengan menggunakan metode
accrued benefit cost dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Premi program pensiun normal status gabungan

x y Premi Gabungan (Rp) x y Premi Gabungan (Rp)
33 28 7.669.168,096 45 40 25.046.556,230
34 29 8.457.186,973 46 41 27.689.924,960
35 30 9.327.175,523 47 42 30.629.963,679
36 31 10.287.341,273 48 43 33.904.851,086
37 32 11.348.045,346 49 44 37.556.925,871
38 33 12.519.998,761 50 45 41.634.556,167
39 34 13.815.214,488 51 46 46.192.116,523
40 35 15.246.897,603 52 47 51.289.398,060
41 36 16.829.868,787 53 48 56.996.421,986
42 37 18.581.016,961 54 49 63.389.698,662
43 38 20.519.056,542 55 50 70.562.767,525
44 39 22.665.643,604

8



Premi asuransi dana pensiun normal pada status gabungan dapat digambarkan
dalam sebuah grafik dengan menggunakan Matlab 7.0.1 diperoleh grafik
premi gabungan sebagaimana tampak pada Gambar 2.
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Gambar 2: Grafik Premi Asuransi Dana Pensiun Normal Status Gabungan

Grafik pada Gambar 2, menjelaskan bahwa premi asuransi dana pensiun
normal dengan menggunakan metode accrued benefit cost meningkat seiring
dengan pertambahan usia peserta. Semakin tinggi usia menjadi peserta asur-
ansi, maka semakin besar premi yang dibayar oleh peserta asuransi.

• Langkah 3. Menetukan nilai tunai asuransi dana pensiun normal untuk
status gabungan.
Berdasarkan persamaan (15) dapat ditentukan nilai tunai asuransi dana pen-
siun normal untuk status gabungan peserta yang berusia x = 42 dan y = 37
tahun, dan dengan menggunakan program Microsoft Excel dapat dihitung
nilai dari fungsi komutasi gabungan untuk Drr dengan r = 56 tahun. Maka
diperoleh nilai tunai

56,56(AL)42,37 =

(

(42− 30)

(56− 30)
B56 +

(37− 28)

(56− 28)
B56

)

D56:56

D42:37

ä56,56

= Rp 194.361.404, 830.

Besar nilai tunai dari perusahaan asuransi untuk peserta asuransi dana
pensiun normal pada status gabungan adalah Rp 194.361.404,830.
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5. KESIMPULAN

Premi dan nilai manfaat pensiun dipengaruhi oleh gaji, peluang hidup, dan masa
kerja peserta . Semakin besar gaji yang diperoleh peserta asuransi dana pensiun,
maka semakin besar nilai manfaat pensiun yang diterima dan premi pensiun yang
harus dibayarkan kepada pihak asuransi.

Pembayaran premi dipengaruhi oleh peluang hidup, sehingga semakin besar usia
seseorang masuk program dana pensiun maka premi yang harus dibayarkan juga se-
makin besar. Kemudian semakin lama masa kerja peserta asuransi dana pensiun
bekerja di suatu perusahaan, maka besar nilai manfaat pensiun yang diterima se-
makin besar sedangkan premi pensiun yang harus dibayar semakin kecil.
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