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ABSTRACT 

 

This paper discusses a single premium of term life insurance using interest rate Vasicek 

model. The calculation of premium in this model is affected by the equilibrium point of 

interest rate β and the acceleration of interest rate wich lead to the equilibrium point α. 

The Values of β and α are obtained using estimation of maximum likelihood method of 

Vasicek model. Futhermore, a numerical example is given to explain the problem 

discussed. 

Keywords:  maximum likelihood methods, premium, vasicek model 

 

ABSTRAK 

Artikel ini membahas premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan menggunakan 

model tingkat bunga Vasicek. Perhitungan premi pada model ini dipengaruhi oleh titik 

keseimbangan tingkat bunga   dan percepatan tingkat bunga yang menuju titik 

keseimbangan  . Nilai    dan   diperoleh dengan menggunakan estimasi metode 

maksimum likelihood dari model Vasicek. Sebuah contoh numerik diberikan untuk 

menjelaskan persoalan yang dibahas. 

Kata kunci:  metode maksimum likelihood, model vasicek, premi 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan 

asuransi sebagai pengalihan resiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Besarnya 

premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dipengaruhi oleh tingkat bunga [4]. 

Model tingkat bunga Vasicek, yaitu model yang memprediksi pergerakan tingkat 

bunga untuk waktu berikutnya dengan melihat pergerakan tingkat bunga sebelumnya. 

Model Vasicek mengikuti fenomena mean reverting, yaitu tingkat bunga akan selalu 

bergerak menuju titik keseimbangan [1]. 
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Selain dipengaruhi oleh tingkat bunga besarnya premi juga dipengaruhi oleh cara 

pembayan uang pertanggungan yang disepakati dalam polis. Dalam pembayaran uang 

pertanggungan ada tiga macam pembayaran yaitu uang pertanggungan dibayar diakhir 

tahun polis, uang pertanggungan dibayarkan pada akhir interval 
 

 
 tahun dan uang 

pertanggungan yang dibayarkan segera apabila terjadi klaim [4], [2]. 

Pada [1] dijelaskan tentang tingkat bunga Vasicek serta solusinya. Pada artikel ini 

tingkat bunga Vasicek digunakan untuk menentukan besarnya premi tunggal pada 

asuransi jiwa berjangka. Premi tunggal yang ditentukan untuk kasus uang 

pertanggungan dibayarkan diakhir tahun polis dan juga untuk kasus uang pertanggungan 

dibayarkan  pada akhir interval 
 

 
 tahun [3]. 

 

2. PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA 

 

Pada bagian ini dibahas premi asuransi jiwa berjangka, yaitu sejumlah uang yang harus 

dibayar peserta asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi selama jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan cara pembayarannya, premi asuransi jiwa berjangka dibedakan menjadi 

premi tunggal dan premi tahunan. Premi tunggal adalah pembayaran premi asuransi 

jiwa yang dibayarkan sekaligus pada waktu kontrak asuransi disetujui [2]. 

Premi tunggal asuransi jiwa berjangka untuk peserta asuransi yang berusia   

tahun, dengan jangka pertanggungan selama   tahun, dan uang pertanggungan 

dibayarkan diakhir tahun polis dinotasikan dengan     ̅⌉
 . Dengan   menyatakan faktor 

diskon,      peluang peserta asuransi yang berusia   tahun hidup sampai   tahun 

berikutnya kemudian diperkirakan meninggal antara usia     sampai       maka 

premi tunggal asuransi jiwa berjangka untuk uang pertanggungan dibayar diakhir tahun 

polis adalah 

    ̅⌉
  ∑         

   

   

                                                                         

 

Selanjutnya untuk premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan pembayaran 

uang pertanggungan pada akhir interval 
 

 
 tahun dengan jangka waktu pertanggungan 

selama   tahun dinotasikan dengan     ̅⌉
    

 dinyatakan dengan  

 

    ̅⌉
    

 ∑  
   
  

      

   

   

                                                                    

Nilai   menyatakan banyaknya interval pembayaran uang pertanggungan dalam 

setahun. Misalkan pada polis disepakati   adalah dua artinya terdapat dua interval 

pembayaran uang pertanggungan setiap tahunnya atau uang pertanggungan dibayarkan 

pada akhir interval enam bulan.  
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Dengan menyelesaikan persamaan (2) maka didapat hubungan antara premi 

tunggal asuransi jiwa berjangka yang uang pertanggungannya dibayar diakhir tahun 

polis dan di akhir interval 
 

 
 tahun, yaitu 

 

    ̅⌉
    

      
   

      ̅⌉
                                                                           

 

dengan   menyatakan tingkat bunga. 

 

3. PREMI MENGGUNAKAN MODEL TINGKAT BUNGA VASICEK 
 

Model tingkat bunga Vasicek adalah model yang memprediksi pergerakan tingkat 

bunga untuk waktu berikutnya dengan melihat pergerakan tingkat bunga sebelumnya, 

model ini mengikuti fenomena mean reverting, yaitu tingkat suku bunga akan selalu 

bergerak menuju titik keseimbangan tingkat suku bunga atau untuk waktu yang semakin 

lama tingkat suku bunga akan menuju pada nilai tertentu. Dengan      menyatakan 

tingkat bunga Vasicek,   menyatakan kecepatan tingkat bunga menuju titik 

keseimbangannya,   menyatakan titik keseimbangan dari tingkat bunga,   menyatakan 

volatility dan      menyatakan proses Wiener, model tingkat bunga vasicek dinyatakan 

 

       (      )                                             
 

Dengan menggunakan penyelesain persamaan differensial parsial diperoleh solusi 

dari model tingkat bunga Vasicek pada persamaan (4) adalah 

 

        
     (      )   ∫              

 

 

                             

 

Dari persamaan (5) ditentukan ekspektasi dan variansi yaitu 

 

                
     (      )                                       

dan 

   (    )  
  

  
(       )                                                    

 

Model tingkat bunga Vasicek mempengaruhi besarnya premi yang dibayarkan 

pada nilai faktor diskonnya. Faktor diskon menggunakan model tingkat bunga Vasicek 

adalah 

      ∏
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Substitusi persamaan (8) ke persamaan (1) sehingga premi tunggal asuransi jiwa 

berjangka yang uang pertanggungannya dibayarkan diakhir tahun polis dengan model 

tingkat bunga Vasicek adalah  

 

    ̅⌉
  ∑(∏

 

                  

   

   

)       

   

   

                             

Selanjutnya untuk premi tunggal asuransi jiwa berjangka yang pembayaran uang 

pertanggungannya dilakukan pada akhir interval 
 

 
 tahun dengan model tingkat bunga 

Vasicek dengan mensubstitusi nilai   pada   karena tingkat bunga pada model tingkat 

bunga Vasicek ini mempunyai titik keseimbangan pada  , sehingga diperoleh 

 

    ̅⌉
    

      
   
      ̅⌉

                                                                 

 

Dengan menggunakan per samaan (6) dan (7) diperoleh fungsi kepadatan peluang 

dari     , yaitu 

 

  (         ̂ )  (   ̂ )
 
 
     * 

(         
       (       ))

 

  ̂ 
+            

 

Selanjutnya dari fungsi kepadatan peluang pada persamaan (11) dapat dibentuk 

fungsi likelihood 

 

   (     ̂)       
 
    ̂      *

∑  (         
       (       ))

 
 
   

  ̂ 
+         

 

fungsi logaritma dari fungsi likelihood adalah 

 

  
 

 
          ( ̂)  

 

  ̂ 
∑ (         

       (       ))
 

 

   

             

 

Untuk memperoleh nilai dari   dan  ,  yaitu dengan cara menentukan turunan 

dari persamaan (13) terhada   dan   yang nilainya adalah nol sehingga diperoleh 

 

     
 

  
  

∑ (     )      
    

   

∑ (     
  )

  
   

  

 

  
∑          
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agar nilai   dan   dapat dinyatakan kedalam bentuk yang lebih sederhana, maka akan 

digunakan notasi-notasi berikut ini. 

   ∑      

 
   ,      ∑    

 
   ,      ∑      

  
    ,      ∑      

   
 
   ,      ∑    

  
     

sehingga nilai   dan   menjadi  

                  
 

  
  

               

            
                                         

 

                  
          

          
                                                                         

 

Substitusi persamaan (14) ke persamaan (15) sehingga diperoleh 

 

  
(           )

 (       )  (        )
                                                  

  

kemudian substitusi persamaan (16) ke persamaan (14), diperoleh  

 

   
 

  
  

(

  
 

    (
(           )

 (       )(        )
 )   

     (
(           )

 (       )(        )
)     (

(           )

 (       )(        )
)

  

 

(
(           )

 (       )(        )
)     (

(           )

 (       )(        )
)

 

     (
(           )

 (       )(        )
)     (

(           )

 (       )(        )
)

 

)

  
 

                

 

 

4. CONTOH 

 

Tuan A yang berusia 40 tahun ingin mengikuti program asuransi jiwa berjangka dengan 

jangka waktu 10 tahun. Tuan A berharap mendapatkan santunan sebesar 

Rp10.000.000,00. Tuan A mengikuti asurasi pada tanggal 5 februari 2012 dengan 

tingkat bunga pada waktu itu adalah 6,75%.  Akan ditentukan premi tunggal yang harus 

dibayar Tuan A bila uang pertanggungan dibayarkan pada akhir tahun polis dan uang 

pertanggungan dibayarkan pada akhir interval 3 bulan. 
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Diketahuni usia Tuan A,     , masa pertanggungan     , dengan uang 

pertanggungan       , bunga tetap        dan tingkat bunga vasicek        . 

Premi tunggal dengan menggunakan bunga tetap 6,75 %, akan ditentukan nilai faktor 

diskonnya, yaitu 

  
 

   
 

    
 

          
 

              

Substitusikan nilai dari faktor diskon pada persamaan (1) Sehingga diperoleh premi 

tunggalnya  

      ̅̅̅̅ ⌉
  ∑         

 

   

 

        ̅̅̅̅ ⌉
               

 

Bila uang pertanggungan sebesar Rp10.000.000,- maka premi yang harus dibayarkan 

tuan A adalah Rp234.961,18, selanjutnya jika Tuan A ingin pembayaran uang 

pertanggungan dilakukan pada akhir 3 bulan maka besar preminya adalah 

 

      ̅̅̅̅ ⌉
    

       
   
        ̅̅̅̅ ⌉

  

                        
 
       ̅̅̅̅ ⌉

  

                                     

       ̅̅̅̅ ⌉
    

            , 

jadi premi yang harus dibayarkan Tuan A jika ia menginginkan pembayaran premi 

setiap 3 bulan adalah Rp240.787,57. 
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Premi tunggal menggunakan model tingkat bunga Vasicek 

Untuk mengestimasi parameter dari tingkat bunga Vasicek pada studi kasus ini 

digunakan data observasi dari tingkat suku bunga SBI dari tahun 2002 sampai 2011 

 

Tabel Tingkat Bunga SBI tahun 2002 sampai 2011 

Tahun Tingkat Bunga SBI (%) 

2002 7,75 

2003 9,02 

2004 8,27 

2005 9.14 

2006 12,5 

2007 8,04 

2008 11,08 

2009 6,59 

2010 7,21 

2011 8,12 

Sumber : Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia 

Dari data tingkat bunga pada tabel diperoleh nilai dari   

        ,               ,                     , 

                ,                    , 

sesuai persamaan (16), diperoleh nilai   adalah 

               

dan dari persamaan (17), nilai   adalah 

                

Selanjutnya substitusi nilai   dan   ke persamaan (9), diperoleh 

      ̅̅̅̅ ⌉
               

Bila uang santunan sebesar Rp10.000.000,- maka premi yang harus dibayar tuan A 

adalah Rp234.343,61. Selanjutnya jika uang pertanggungan dilakukan diakhir 3 bulan, 

maka premi tunggalnya adalah  

      ̅̅̅̅ ⌉
    

               
 
     ̅⌉

  

      ̅̅̅̅ ⌉
    

             , 

jadi premi tunggal yang harus dibayar oleh tuan A adalah Rp241.256,71 
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5. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang penulis peroleh yaitu premi tunggal pada asuransi jiwa berjangka 

dengan menggunakan tingkat bunga Vasicek dipengaruhi oleh nilai keseimbangan dari 

tingkat bunga yaitu   serta percepatan tingkat bunga menuju titik keseimbangannya  

yaitu   (sesuai persamaan 9 dan 10). Apabila tingkat bunga naik maka titik 

keseimbangannya juga akan lebih tinggi, sehingga premi tunggal yang dibayarkan lebih 

besar, sebaliknya apabila tingkat bunga turun maka titik keseimbangan akan lebih 

rendah sehingga premi yang dibayarkan lebih kecil. 
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