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ABSTRACT 

 

Health insurance is one type of insurance products that specifically guarantees the cost 

of health insurance or care when participants experience health problems that caused the 

participants hospitalized. This paper discusses the annual premiums of term health 

insurance with joint life status, by previously determining the term life annuity and 

single premium of health insurance. 

 

Keywords: health insurance, term life annuity for joint status, single premium of 

   health insurance for joint status. 

 

ABSTRAK 

 

Asuransi kesehatan merupakan salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus 

menjamin biaya kesehatan atau perawatan ketika peserta asuransi mengalami gangguan 

kesehatan yang menyebabkan peserta dirawat di rumah sakit. Pada kertas kerja ini 

dibahas mengenai premi tahunan asuransi kesehatan berjangka status hidup gabungan, 

dengan terlebih dahulu menentukan anuitas hidup berjangka dan premi tunggal asuransi 

kesehatan. 

 

Kata Kunci: anuitas hidup berjangka gabungan, asuransi kesehatan, premi tunggal           

          asuransi kesehatan gabungan.  

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Premi merupakan serangkaian pembayaran yang dilakukan oleh pemegang polis 

asuransi. Pembayaran premi asuransi dilakukan pada saat waktu kontrak asuransi 

disetujui [1]. Adakalanya premi asuransi kesehatan biasanya dibayar dalam satu tahun 

sekali atau disebut dengan premi tahunan. Dan dalam setiap tahunnya jumlah preminya 

berubah-ubah dikarenakan faktor umur, semakin lama usia seseorang akan semakin tua 

dan tingkat resiko untuk mengalami gangguan kesehatan akan semakin meningkat 

sampai kematian terakhir dari pesertanya.  
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Untuk menentukan besar pembayaran premi yang harus dibayar oleh peserta 

asuransi diperlukan anuitas hidup yang dipengaruhi oleh percepatan mortalita, peluang 

hidup dan peluang meninggal dari peserta asuransi. Anuitas merupakan suatu 

pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan dalam setiap selang waktu tertentu 

secara berkelanjutan [2]. Berdasarkan pembayarannya anuitas terbagi menjadi dua yaitu 

anuitas awal (due annuity) yang mana anuitas ini pembayarannya dilakukan diawal 

periode pembayaran dan anuitas akhir (immediate annuity) yang mana anuitas ini 

pembayarannya dilakukan di akhir periode pembayaran. 

  Penulis membahas tentang premi tahunan asuransi kesehatan untuk status hidup 

gabungan dengan rujukan dari kertas kerja Wilandari “Asuransi Kesehatan Individu 

Perawatan Rumah Sakit”[3]. Wilandari membahas premi tahunan asuransi kesehatan 

individu yang pembayaran dilakukan di awal tahun periode untuk status hidup 

perorangan, sedangkan penulis membahas premi tahunan asuransi kesehatan untuk 

status gabungan dengan pembayaran dilakukan di awal dan di akhir tahun periode untuk 

status hidup gabungan dengan menggunakan fungsi komutasi. 

 

2. ANUITAS HIDUP UNTUK STATUS GABUNGAN 

 

Dalam perhitungan premi asuransi kesehatan untuk status hidup gabungan, diperlukan 

anuitas untuk status hidup gabungan yang diberikan oleh [4]. Anuitas untuk status hidup 

gabungan merupakan suatu pembayaran yang dilakukan selama peserta asuransi masih 

hidup dan nilai tunai anuitas hidup gabungan  dipengaruhi oleh peluang hidup dan 

faktor diskon. Adapun anuitas yang digunakan pada pembahasan ini adalah anuitas 

hidup awal berjangka n tahun yang dinotasikan dengan  ̈    ̅   dan anuitas hidup akhir 

berjangka n tahun yang dinotasikan dengan      ̅   dengan       menyatakan peluang 

orang yang berusia x dan y tahun hidup sampai n tahun berikutnya dan v menyatakan 

faktor diskon [5]. Untuk anuitas hidup awal berjangka gabungan dapat dinyatakan 

dengan persamaan 

 ̈      ∑         
 

   

   

 

Dalam bentuk fungsi komutasi [4], anuitas hidup awal berjangka untuk status hidup 

gabungan dinyatakan dengan persamaan 

 
 

 ̈      
            

   
    

 

Dan untuk anuitas hidup akhir berjangka gabungannya adalah 

 

       ∑         
 

 

   

 

 

Dalam bentuk fungsi komutasi [4], anuitas hidup akhir berjangka untuk status hidup 

gabungan dinyatakan dengan persamaan 

(1) 
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 ̈      
                     

   
    

 

 

 

3. PREMI ASURANSI KESEHATAN STATUS HIDUP GABUNGAN 

 

Premi Asuransi kesehatan berjangka merupakan pembayaran yang dilakukan oleh 

peserta asuransi kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Adapun premi yang dapat dibayar sekaligus disebut dengan premi tunggal yang 

disimbolkan dengan A, dan premi yang dibayar setiap tahun atau secara berkala disebut 

dengan premi tahunan yang disimbolkan dengan P. 

 Premi tunggal merupakan pembayaran premi asuransi yang dilakukan sekaligus 

guna untuk mendapatkan pertanggungan selama jangka waktu tertentu. Setelah 

dilakukan pembayaran premi tersebut untuk selanjutnya tidak ada lagi pembayaran 

premi hingga masa kontrak asuransi berakhir [1]. Untuk premi tunggal asuransi 

kesehatan status hidup gabungan dari peserta asuransi yang berusia x dan y tahun, 

dengan    menyatakan rata-rata biaya perawaran rumah sakit dan     menyatakan 

kemungkinan seseorang dirawat di rumah sakit, adalah 

 

       ̅̅ ̅    
  ∑   

 
              

  

   

   

  

Dalam bentuk fungsi komutasi [4], premi tunggal asuransi kesehatan berjangka 

gabungan dinyatakan dengan persamaan 

 

       ̅̅ ̅   
  ∑

 

   
( ̅               

  ) 

   

   

 

 

 Premi tahunan merupakan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi tiap 

tahunnya sampai masa kontrak berakhir. Perhitungan premi tahunan diperoleh dari 

persamaan dasar perhitungan premi, yaitu nilai tunai premi sama dengan nilai tunai 

santunan. 

Premi tahunan asuransi kesehatan untuk status hidup gabungan dengan 

pembayaran dilakukan diawal periode pembayaran dinyatakan dengan [4] 

 

      ̅̅ ̅  
       ̅̅ ̅

 ̈     ̅̅ ̅
   

Dengan mensubstitusikan persamaan (1) dan (3) ke persamaan (4), premi tahunan 

asuransi kesehatan berjangka untuk status hidup gabungan dengan pembayaran 

dilakukan di awal periode pembayaran dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 
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      ̅̅ ̅  
   ∑ ( ̅               

  )   
   

            
   

Dan untuk premi tahunan asuransi kesehatan untuk status hidup gabungan dengan 

pembayaran dilakukan di akhir periode pembayaran dinyatakan dengan [4] 

 

      ̅̅ ̅  
       ̅̅ ̅

      ̅̅ ̅
   

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) dan (3) ke persamaan (6), premi tahunan 

asuransi kesehatan berjangka untuk status hidup gabungan dengan pembayaran 

dilakukan di akhir periode pembayaran dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

      ̅̅ ̅  
   ∑ ( ̅               

  )   
   

                     
   

 

 

Dalam menyelesaikan perhitungan premi tahunan asuransi kesehatan pada kertas kerja 

ini digunakan data yang berasal dari tabel RP-2000 Male and Female Combined 

Healthy [6], tabel tersebut berisikan tentang peluang seseorang yang berusia x tahun 

dirawat di rumah sakit yang disimbolkan dengan   
  , tabel tersebut berasal atas 

kesepakatan Society of Actuaries (SOA) [7]. Dan untuk nilai-nilai  ̅       dan 

         menggunakan TMI’1999. 

 

 

4. CONTOH 

 

Sepasang suami istri bekerja disuatu instansi yang sama mengikuti asuransi kesehatan 

gabungan dengan masa pertanggungan selama 10 tahun, usia suami 39 tahun, istri 

berusia 33 tahun dan anak perempuan berusia 9 tahun, dengan santunan Rp700.000 

perhari untuk biaya kamar dan Rp150.000 perhari untuk biaya kunjungan dokter 

maksimal 120hari/tahun. Serta Rp10.500.000 untuk biaya perawatan perperiode 

pertahun dengan suku bunga 2,5%., sehingga dapat ditentukan premi tahunan asuransi 

kesehatan berjangka dengan pembayaran dilakukan di awal dan di akhir tahun periode, 

untuk peserta berikut: 

a. Premi tahunan asuransi kesehatan status hidup gabungan untuk suami berusia 39 

tahun dan istri berusia 33 tahun dengan masa pertanggungan selama 10 tahun. 

b.Premi tahunan asuransi kesehatan status hidup perorangan untuk anak perempuan 

berusai 9 tahun dengan masa pertanggungan selama 10 tahun. 

Misalkan usia suami       tahun, usia istri       tahun dan usia anak perempuan 

     tahun, dengan masa pertanggungan selama       tahun, dengan tingkat bunga 

sebesar        dan biaya perawatan rumah sakit                   . 

(5) 

(6) 

(7) 
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a. Untuk       tahun dan       tahun 

 ̅                       
            

                                                                   

Berdasarkan nilai-nilai di atas, diperoleh premi tahunan asuransi kesehatan status 

gabungan: 

Pembayaran premi dilakukan di awal tahun periode 

 

          ̅̅ ̅̅ ̅  
    ̅           

  

             
                                                                                              

                                 

 
*(               )     +              (                  )

                       
   

 

      
                        

          
                                             

 

                      ̅̅ ̅̅ ̅                 

Pembayaran premi dilakukan di akhir tahun periode 

 

          ̅̅ ̅̅ ̅  
    ̅           

  

             
                                                                                                  

 

                                     
*(               )     +              (                  )

                       
 

 

  
                        

          
                                                          

 

          ̅̅ ̅̅ ̅                         

b.untuk    usia anak perempuan 9 tahun 

 ̅                
             

                                                              

Berdasarkan nilai-nilai di atas, diperoleh premi tahunan asuransi kesehatan: 

Pembayaran premi dilakukan di awal tahun periode 

   
    ̅   
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*(               )     +              (                  )

                         
       

 

     
                         

         
                                                                      

                               
  

Pembayaran premi dilakukan di akhir periode 

   
    ̅    

  

       
                                                                                                                      

 

 

 
*(               )     +               (                  )

                          
      

 

 
                         

         
                                                                               

                   

 

Premi bersih tahunan asuransi kesehatan berjangka status hidup gabungan untuk pria 

berusia 39 tahun dan wanita berusia 33 tahun, dan premi tahunan asuransi kesehatan 

status hidup perorangan untuk anak perempuan berusia 9 tahun dengan masa 

pertanggungan selama 10 tahun dan premi diperbaharui tiap tahun selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1 Premi Asuransi Kesehatan Berjangka Pembayaran Dilakukan di Awal Periode 

Masa 

Pertanggungan 

(n) 

Premi tahunan asuransi kesehatan (Rp) 

Status hidup 

gabungan (x,y) 

Status hidup perorangan  

(z) 

1 1.567.872 155.567,41 

2 1.677.134,9 156.678,61 

3 1.790.775,9 158.901,00 

4 1.914.318 164.456,98 

5 2.051.049,1 172.235,35 

6 2.207.552,6 180.013,72 

7 2.384.879,7 188.903,29 

8 2.567.519,1 196.681,66 

9 2.771.965,5 204.460,03 

10 2.995.953,7 208.904,81 
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Tabel 2 Premi Asuransi Kesehatan Berjangka Pembayaran Dilakukan di Akhir Periode 

Masa 

Pertanggungan 

(n) 

Premi tahunan asuransi kesehatan (Rp) 

Status hidup 

gabungan (x,y) 

Status hidup perorangan  

(z) 

1 1.612.321,56 159.546,62 

2 1.724.963,51 160.686,29 

3 1.842.205,7 162.965,58 

4 1.969.724,73 168.670,54 

5 2.110.987,55 176.650,05 

6 2.272.831,85 184.635,33 

7 2.456.497,16 193.763,01 

8 2.646.065,4 201.749,76 

9 2.858.646,66 209.737,19 

10 3.091.894,64 214.301,17 

 

 

5. KESIMPULAN 

 

Besarnya pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi kesehatan 

dipengaruhi oleh jenis nilai tunai anuitas hidup berjangka yang digunakan, karena nilai 

tunai anuitas hidup awal berjangka lebih besar dari nilai tunai anuitas hidup akhir 

berjangka sehingga besarnya pembayaran premi tahunan yang dibayarkan di awal tahun 

periode memiliki nilai yang lebih kecil dari pada premi yang dibayarkan di akhir tahun 

periode. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1 dan Tabel 2 di atas pada saat tahun 

pertama sampai tahun terakhir pembayaran terlihat pembayaran di awal tahun periode 

lebih kecil dari pembayaran di akhir tahun periode.  
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