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ABSTRACT

This article discusses the term life insurance premiums using decreasing annuity. The
initial annuity payment by n unit of payments and subsequent payments always
decrease by one unit of the previous period. Determination of term life insurance
premiums with decreasing annuity are based on the Balducci assumption and
independent interest rate, which is one model of the time series of interest rate
movements.

Keywords: Decreasing annuity, independent interest rate, term life insurance,
Balducci assumption

ABSTRAK

Artikel ini membahas premi asuransi jiwa berjangka yang menggunakan anuitas
menurun, yaitu anuitas yang awal pembayarannya sebesar n satuan pembayaran
dan selanjutnya selalu berkurang satu satuan pembayaran dari periode sebelumnya.
Penentuan premi asuransi jiwa berjangka dengan anuitas menurun menggunakan
asumsi Balducci dan tingkat bunga independen yang merupakan salah satu model
deret waktu dari pergerakan tingkat bunga.

Kata kunci: Anuitas menurun, tingkat bunga independen, asuransi jiwa berjangka,
asumsi Balducci

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari berbagai macam
risiko, seperti risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Sehingga
perlu adanya penanggulangan risiko-risiko tersebut, salah satu caranya yaitu dengan
mengikuti program asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama
antara orang-orang yang ingin menghindari atau mengurangi risiko yang diakibatkan
oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan.
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Terdapat berbagai macam jenis produk asuransi jiwa berdasarkan masa kontrak
polis, salah satunya yaitu asuransi jiwa berjangka. Menurut Futami [5, h. 82],
asuransi jiwa berjangka adalah asuransi jiwa yang membayarkan sejumlah uang
pertanggungan kepada ahli waris bila tertanggung meninggal dunia dalam masa
kontrak polis.

Pada premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi
terdapat pengaruh anuitas. Menurut Futami [5, h. 9], anuitas adalah suatu
pembayaran dalam jumlah tertentu, yang dilakukan setiap selang waktu dan lama
tertentu, secara berkelanjutan. Dalam pembayaran anuitas dapat dilakukan dengan
jumlah yang sama maupun berbeda. Bentuk perbedaannya yaitu berupa
pembayaran yang menurun setiap periode waktunya atau disebut juga anuitas
menurun, sehingga besar premi yang harus dibayarkan peserta asuransi juga berubah
secara menurun sebesar satu satuan pembayaran setiap tahunnya.

Selain dipengaruhi anuitas, premi juga dipengaruhi tingkat bunga. Oleh karena
tingkat bunga merupakan suatu data yang dipengaruhi waktu maka dalam
memodelkan pergerakan tingkat bunga diperlukan suatu model deret waktu, salah
satunya yaitu model tingkat bunga independen.

Pada artikel ini penulis menggunakan model tingkat bunga independen untuk
menentukan premi asuransi jiwa berjangka dengan anuitas menurun, kemudian
peluang hidup yang digunakan berdasarkan asumsi Balducci.

2. MODEL TINGKAT BUNGA INDEPENDEN

Model tingkat bunga independen merupakan model deret waktu dari percepatan
pembungaan. Percepatan pembungaan pada periode ke-k yang dinotasikan dengan
∆k dinyatakan dengan [6]

∆k = ln(1 + Ik), (1)

dengan Ik menyatakan tingkat bunga efektif random pada periode ke-k. Pada
persamaan (1), ∆k diasumsikan suatu model moving average berorde q (MA(q),
q = 0, 1, 2, · · · ), yaitu suatu model yang menyatakan proses data deret waktu, yang
dinyatakan dengan [6]

∆k = δ + ϵk + a1ϵk−1 + a2ϵk−2 + · · ·+ aqϵk−q, (2)

dengan δ menyatakan rata-rata pergerakan percepatan pembungaan dan ϵk, ϵk−1,
ϵk−2, · · · , ϵk−q menyatakan variabel random i.i.d (independent and identically
distributed) berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi σ2. Haberman
et al. [6] membagi model MA(q) menjadi dua, yaitu

1. q = 0, yang menyatakan ∆k sebagai variabel random i.i.d.

2. q = 1, 2, · · · , yang menyatakan ∆k sebagai variabel random dependen.
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Model tingkat bunga independen menggunakan model q = 0, sehingga persamaan
(2) menjadi

∆k = δ + ϵk. (3)

Substitusikan persamaan (1) ke persamaan (3) sehingga diperoleh model tingkat
bunga independen yang dinyatakan dengan

ln (1 + Ik) = δ + ϵk, k = 1, 2, 3, · · · .

Faktor diskon untuk tingkat bunga independen dinyatakan dengan [6]

ṽ0 = 1,

dan

ṽn =
n∏

k=1

1

(1 + Ik)

=
n∏

k=1

1

e∆k

ṽn =e−
∑n

k=1 ∆k . (4)

Selanjutnya substitusikan persamaan (3) ke persamaan (4) sehingga diperoleh faktor
diskon untuk tingkat bunga independen

ṽn =e−nδ−
∑n

k=1 ϵk .

Dalam menentukan nilai tunai anuitas dan nilai asuransi, diperlukan ekspektasi
dari faktor diskon untuk tingkat bunga independen yang dinyatakan dengan

E [ṽn] =E

[
e−nδ−

∑n
k=1 ϵk

]
. (5)

Pada persamaan (5), n dan δ merupakan konstanta tak negatif sehingga diperoleh

E [ṽn] =e−nδE

[
e−ϵ1e−ϵ2 · · · e−ϵn

]
=e−nδE

[
e−ϵ1

]
E
[
e−ϵ2

]
· · ·E

[
e−ϵn

]
E [ṽn] =e−nδMϵ1 (−1)Mϵ2 (−1) · · ·Mϵn (−1) . (6)

Pada persamaan (6), Mϵ1 (−1) , Mϵ2 (−1) , · · · , Mϵn (−1) merupakan fungsi
pembangkit momen dari variabel random ϵk ∼ N (0, σ2) untuk k = 1, 2, 3, · · · ,
sehingga diperoleh ekspektasi dari faktor diskon untuk tingkat bunga independen

E [ṽn] =e−nδe
1
2
σ2

e
1
2
σ2 · · · e

1
2
σ2

E [ṽn] =e−n(δ− 1
2
σ2). (7)

3



3. PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA DENGAN ANUITAS
MENURUN BERDASARKAN TINGKAT BUNGA INDEPENDEN

Peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hingga usia x+ t tahun berdasarkan
asumsi Balducci dinyatakan dengan [4, h. 264]

tpx =
px

1− (1− t) qx
. (8)

Suatu anuitas yang besar tiap pembayaran anuitasnya berubah per periode
dalam jangka pembayaran disebut anuitas yang berubah. Perubahan dapat berupa
penurunan pembayaran per periodenya. Untuk tingkat bunga efektif random dalam
jangka waktu n tahun, pada awal tahun pertama pembayaran anuitas sebesar n
satuan pembayaran, kemudian untuk awal tahun kedua sebesar n − 1 satuan
pembayaran dan awal tahun selanjutnya selalu berkurang 1 satuan pembayaran,
kemudian pada akhir periode dibayar anuitas sebesar 1 satuan pembayaran.
Sehingga nilai tunai anuitas pasti menurun dengan menggunakan tingkat bunga
efektif random yang dinotasikan dengan (Dä)n| dinyatakan dengan

(Dä)n| = n+ (n− 1)ṽ + (n− 2)ṽ2 + . . .+ ṽn−1

(Dä)n| =
n−1∑
t=0

(n− t)ṽt. (9)

Dalam jangka waktu n tahun dan pembayaran dilakukan diawal periode untuk
seseorang yang berusia x tahun, anuitas hidup berjangka menurun n tahun
berdasarkan tingkat bunga independen dinyatakan dengan

YD =

{
(Dä)K+1|, 0 ≤ K < n,

(Dä)n|, K ≥ n,
(10)

dari persamaan (10), nilai tunai anuitas berjangka menurun n tahun berdasarkan
tingkat bunga independen dapat dinyatakan sebagai berikut

(Dä)x:n| =E [YD]

(Dä)x:n| =E
[
E
[
(Dä)K+1| |K = k

]]
+ E

[
E
[
(Dä)n| |K = k

]]
(Dä)x:n| =

n−1∑
k=0

E
[
(Dä)K+1| |K = k

]
k|qx +

∞∑
k=n

E
[
(Dä)n| |K = k

]
k|qx. (11)

Bowers et al. [2, h. 645] mengasumsikan variabel random K dan Ik yang terdapat
dalam (Dä)K+1| dan (Dä)n| saling independen, sehingga persamaan (11) menjadi

(Dä)x:n| =
n−1∑
k=0

E
[
(Dä)K+1|

]
k|qx +

∞∑
k=n

E
[
(Dä)n|

]
k|qx. (12)
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Dengan menggunakan nilai tunai anuitas pasti menurun pada persamaan (9), maka
persamaan (12) menjadi

(Dä)x:n| =
n−1∑
k=0

E

[
k∑

t=0

(n− t)ṽt

]
k|qx +

∞∑
k=n

E

[
n−1∑
t=0

(n− t)ṽt

]
k|qx

(Dä)x:n| =
n−1∑
k=0

k∑
t=0

(n− t)E (ṽt) k|qx +
n−1∑
t=0

(n− t)E (ṽt)
∞∑
k=n

k|qx. (13)

Dengan menggunakan persamaan (7), maka persamaan (13) menjadi

(Dä)x:n| =
n−1∑
k=0

k∑
t=0

(n− t)e−t(δ− 1
2
σ2)

k|qx +
n−1∑
t=0

(n− t)e−t(δ− 1
2
σ2)

∞∑
k=n

k|qx. (14)

Dari persamaan (14), misalkan ∆g(k) = k|qx dan h(k) =
∑k

t=0 (n− t) e−t(δ− 1
2
σ2).

Dengan menggunakan sifat berikut [2, h. 701]

∆f(y) = f(y + 1)− f(y),

diperoleh ∆h(k) = (n− k − 1) e−(k+1)(δ− 1
2
σ2), g(k + 1) = −k+1px dan g(k) = −kpx.

Kemudian dengan menggunakan sifat berikut [2, h. 702]

∆ [f(y)i(y)] = f(y + 1)∆i(y) + i(y)∆f(y),

persamaan (14) menjadi

(Dä)x:n| = n+
n−1∑
k=0

k+1px (n− k − 1) e−(k+1)(δ− 1
2
σ2)

(Dä)x:n| =
n−1∑
k=0

kpx (n− k) e−k(δ− 1
2
σ2). (15)

Berdasarkan persamaan (8), maka diperoleh nilai tunai anuitas berjangka awal
menurun n tahun untuk seseorang yang berusia x tahun berdasarkan tingkat bunga
independen dengan asumsi Balducci

(Dä)x:n| =
n−1∑
k=0

(n− k) e−k(δ− 1
2
σ2)px

1− (1− k) qx
. (16)

Untuk seseorang yang berusia x tahun dengan jangka pertanggungan n tahun
dan uang pertanggungan sebesar 1 satuan pembayaran yang dibayar diakhir tahun
polis, asuransi berjangka berdasarkan tingkat bunga independen dinyatakan dengan

Z =

{
ṽK+1, K = 0, 1, 2, . . . , n− 1 ,

0, untuk lainnya,
(17)
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dari persamaan (17), nilai asuransi berjangka n tahun berdasarkan tingkat bunga
independen dapat dinyatakan sebagai berikut

A1
x:n|

=E [Z]

=E [E [ṽK+1|K = k]]

A1
x:n|

=
n−1∑
k=0

E [ṽK+1] k|qx. (18)

Dengan menggunakan persamaan (7), maka persamaan (18) menjadi

A1
x:n|

=
n−1∑
k=0

e−(k+1)(δ− 1
2
σ2)

k|qx

A1
x:n|

=
n−1∑
k=0

e−(k+1)(δ− 1
2
σ2) (kpx − k+1px) . (19)

Dengan menggunakan persamaan (8), maka diperoleh nilai asuransi jiwa berjangka
n tahun untuk seseorang yang berusia x tahun berdasarkan tingkat bunga indepen-
den dengan uang pertanggungan dibayar pada akhir tahun polis dan menggunakan
asumsi Balducci

A1
x:n|

=
n−1∑
k=0

e−(k+1)(δ− 1
2
σ2)px

1− (1− k) · qx
−

n−1∑
k=0

e−(k+1)(δ− 1
2
σ2)px

1 + k · qx
. (20)

Besar premi tahunan dengan anuitas menurun akan mengalami penurunan setiap
tahunnya. Untuk mendapatkan besar penurunan premi tahunan dengan anuitas
menurun atau disebut juga selisih premi, digunakan prinsip equality untuk uang
pertanggungan sebesar R satuan pembayaran yang dinyatakan dengan [5, h. 110]

PD

[
(Dä)x:n|

]
=R A1

x:n|

PD =R
A1

x:n|

(Dä)x:n|
. (21)

Substitusikan persamaan (20) dan (16) ke persamaan (21) sehingga diperoleh

PD = R

∑n−1
k=0

e
−(k+1)(δ− 1

2σ2)px
1−(1−k) qx

−
∑n−1

k=0
e
−(k+1)(δ− 1

2σ2)px
1+k qx∑n−1

k=0
(n−k)e

−k(δ− 1
2σ2)px

1−(1−k) qx

. (22)

Persamaan (22) menyatakan selisih premi untuk premi tahunan asuransi jiwa
berjangka dengan anuitas menurun n tahun untuk seseorang yang berusia x tahun
berdasarkan tingkat bunga independen dan asumsi Balducci, dan besar premi yang
harus dibayar pada awal kontrak hingga akhir tahun polis yaitu

Pm = (n−m)PD, m = 0, 1, 2, · · · , n− 1. (23)
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Substitusikan persamaan (22) ke persamaan (23) sehingga diperoleh

Pm = R (n−m)

∑n−1
k=0

e
−(k+1)(δ− 1

2σ2)px
1−(1−k) qx

−
∑n−1

k=0
e
−(k+1)(δ− 1

2σ2)px
1+k qx∑n−1

k=0
(n−k)e

−k(δ− 1
2σ2)px

1−(1−k) qx

. (24)

Persamaan (24) menyatakan besar premi pada tahun ke-m yang harus dibayarkan
oleh peserta asuransi yang berusia x tahun yang mengikuti asuransi jiwa berjangka
n tahun dengan anuitas menurun berdasarkan tingkat bunga independen dan asumsi
Balducci.

Contoh 1 Pak Hanafi berencana akan membeli polis asuransi jiwa berjangka pada
usia 35 tahun dengan anuitas menurun selama jangka pertanggungan 25 tahun
untuk uang pertanggungan sebesar Rp30.000.000,00. Pembayaran premi dilakukan
setiap awal tahun oleh pak Hanafi dengan tingkat bunga menggunakan model tingkat
bunga independen yang mana rata-rata pergerakan tingkat bunganya sebesar 7%.
Hitung premi setiap tahunnya yang harus dibayar pak Hanafi untuk σ = 1.

Dari contoh soal diatas, diketahui bahwa usia peserta asuransi x = 35 tahun,
masa pertanggungan n = 25 tahun, δ = 0, 07, σ = 1 dan R =Rp30.000.000,00.
Berdasarkan Tabel Mortalita Indonesia 1999 untuk jenis kelamin laki-laki diketahui

p35 = 0, 9983654, dan q35 = 0, 0016346.

Dengan menggunakan persamaan (8) diperoleh 25p35 = 0, 96, artinya peluang hidup
pak Hanafi saat usia 35 tahun hingga 25 tahun kemudian yaitu 96%. Selanjutnya,
dengan menggunakan persamaan (16) nilai tunai anuitas menurunnya adalah

(Dä)35:25| =240314, 8196167.

Dengan menggunakan persamaan (20), nilai asuransinya adalah

A 1
35:25|

=203, 1172447.

Besar selisih premi untuk premi tahunan pak Hanafi untuk uang pertanggungan
sebesar Rp30.000.000,00 pada persamaan (21) adalah

PD =Rp25.356, 39.

Dengan menggunakan Microsoft Excel, dapat dihitung besar premi yang harus
dibayar setiap tahun oleh pak Hanafi dan disajikan pada Tabel 1.

7



Tabel 1: Premi Tahunan yang Harus Dibayarkan Pak Hanafi
Tahun ke Premi (Rp) Tahun ke Premi (Rp)

0 633.909,86 13 304.276,73
1 608.553,47 14 278.920,34
2 583.197,07 15 253.563,94
3 557.840,68 16 228.207,55
4 532.484,28 17 202.851,16
5 507.127,89 18 177.494,76
6 481.771,49 19 152.138,37
7 456.415,10 20 126.781,97
8 431.058,70 21 101.425,58
9 405.702,31 22 76.069,18
10 380.345,92 23 50.712,79
11 354.989,52 24 25.356,39
12 329.633,13

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu nilai tunai anuitas menurun berdasarkan
tingkat bunga independen dan nilai asuransi berjangka berdasarkan tingkat bunga
independen dipengaruhi oleh rata-rata pergerakan tingkat bunga (δ) dan variansi
(σ2). Apabila rata-rata pergerakan tingkat bunga besar maka nilai ekspektasi dari
faktor diskon tingkat bunga independen akan kecil mengakibatkan nilai asuransi
dan nilai tunai anuitas juga semakin kecil sehingga premi yang harus dibayarkan
oleh peserta asuransi semakin kecil. Apabila variansi besar maka nilai asuransi
dan nilai tunai anuitas juga semakin besar sehingga premi yang harus dibayarkan
semakin besar. Anuitas menurun mengakibatkan besar premi juga menurun
setiap tahunnya, yang mana pada awal kontrak peserta asuransi harus membayar
premi lebih besar daripada tahun selanjutnya sehingga pada akhir kontrak polis
besar premi yang harus dibayar sama dengan besar selisih premi.
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