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ABSTRACT

This article discusses the retrospektif reserves by using Pareto’s distibution
and Vasicek’s interest rate for education insurance. The life insurance
reserve calculation is obtained by endowment life insurance, life annuity,
single premium and annual premium. To solve life annuity, single premium
and annual premium, the survival and curtate future lifetime using Pareto’s
distribution is determined in advance.

Keywords: Endowment life insurance, education insurance, Vasicek’s interest
rate, Pareto’s distribution, retrospektif reserves

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang cadangan retrospektif asuransi pendidikan
menggunakan distribusi Pareto dan tingkat bunga Vasicek. Perhitungan
cadangan asuransi pendidikan ditentukan dari nilai asuransi jiwa dwiguna,
anuitas hidup, premi tunggal dan premi tahunan asuransi pendidikan. Dalam
menyelesaikan nilai anuitas hidup, premi tunggal dan premi tahunan asuransi
pendidikan terlebih dahulu ditentukan peluang hidup dan peluang meninggal
tertunda berdasarkan distribusi Pareto.

Kata kunci: Asuransi jiwa dwiguna, asuransi pendidikan, tingkat bunga
Vasicek, distribusi Pareto, cadangan retrospektif

1. PENDAHULUAN

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap
kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu
cepat atau hidupnya terlalu lama. Banyak jenis asuransi jiwa yang disediakan
oleh perusahaan asuransi salah satunya yaitu asuransi pendidikan. Ariasih et
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al. [1] menyatakan asuransi pendidikan adalah asuransi jiwa dalam
pelayanan terhadap pendidikan yang memberikan nilai pengembalian tunai
atas setoran premi pada waktu yang telah disepakati oleh pihak tertanggung
dan penanggung.

Asuransi pendidikan menggunakan jenis asuransi dwiguna. Futami [6, h.
88] menyatakan asuransi jiwa dwiguna adalah jenis asuransi yang merupakan
gabungan dari asuransi jiwa dwiguna murni dan asuransi jiwa berjangka
yang berarti dalam maupun saat berakhirnya masa pertanggungan kepada
pemegang polis, baik meninggal maupun bertahan hidup akan dibayarkan
uang pertanggungan. Dalam asuransi pendidikan peserta asuransi pendidikan
akan menerima uang pertanggungan diwaktu yang telah ditetapkan saat
kontrak dibuat.

Pada asuransi pendidikan terdapat premi dan anuitas. Premi merupakan
sejumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi kepada
perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung sesuai kontrak polis yang
disetujui dan anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu, yang
dilakukan setiap selang waktu dan lama tertentu secara berkelanjutan.
Berdasarkan lama pertanggungan asuransi pendidikan menggunakan anuitas
hidup awal berjangka.

Pembayaran premi dipengaruhi oleh faktor diskon. Faktor diskon adalah
nilai sekarang dari pembayaran sebesar satu satuan yang dilakukan satu tahun
kemudian. Besar kecil faktor diskon dipengaruhi percepatan pembungaan
yang dapat ditentukan dari model pergerakan tingkat bunga dari waktu ke
waktu. Model tingkat bunga yang akan digunakan yaitu model tingkat bunga
Vasicek [2].

Selain pengaruh faktor diskon, peluang hidup mempengaruhi pembayaran
premi. Peluang hidup dipengaruhi oleh suatu probabilitas yaitu ukuran ke-
mungkinan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Distribusi probabilitas yang
digunakan untuk menentukan peluang meninggal dan peluang hidup peserta
asuransi pendidikan adalah distribusi Pareto [8]. Pada perusahaan asuransi
harus memiliki dana cadangan, karena apabila terjadi klaim sebelum jatuh
tempo dan perusahaan asuransi harus memberikan uang pertanggungan dalam
bentuk santunan. Cadangan yang digunakan adalah cadangan retrospektif
yang merupakan perhitungan cadangan dengan berdasarkan jumlah total
pendapatan di waktu yang lalu sampai saat dilakukan perhitungan cadangan
dikurangi dengan jumlah pengeluaran di waktu yang lampau untuk tiap
pemegang polis.

Pada artikel ini ditentukan nilai cadangan asuransi pendidikan menggu-
nakan distribusi Pareto dengan tingkat bunga Vasicek yang merupakan suatu
model dari pergerakan tingkat bunga dari deret waktu.

1



2. PELUANG HIDUP DAN PELUANG MENINGGAL
MENGGUNAKAN DISTRIBUSI PARETO

Fungsi survival yang dinotasikan S(x) berkaitan dengan fungsi distribusi
kumulatif yang dinotasikan F (x). Walpole et al. [9, h. 86] menyatakan dalam
mencari fungsi survival dibutuhkan fungsi distribusi yang diperoleh dari fungsi
kepadatan peluang.

Hubungan fungsi distribusi kumulatif yang dinyatakan oleh Walpole et al.
[9, h. 90] dan fungsi survival dinyatakan oleh Dickson et al. [5, h. 18] diperoleh

S(x) = 1− F (x). (1)

Bowers et al. [4, h. 55] menyatakan misalkan T (x) merupakan variabel random
kontinu sebagai sisa usia dari seseorang yang berusia x tahun dan t sebagai
jangka waktu dan fungsi distribusi T (x) dinotasikan dengan FT (x)(t) sebagai
berikut:

FT (x)(t) =
Fx+t − Fx

S(x)
. (2)

Fungsi FT (x)(t) menyatakan peluang seseorang yang berusia x tahun akan
meninggal setelah berusia x+t tahun disimbolkan dengan tqx. Menurut Dickson
et al. [5, h. 18] fungsi survival dari variabel random T (x) dinotasikan dengan
ST (x)(t). Hubungan fungsi FT (x)(t) dan ST (x)(t) dinyatakan dengan

ST (x)(t) = 1− FT (x)(t),

tpx = 1− tqx. (3)

Misalkan x usia peserta asuransi akan bertahan hidup hingga t tahun dan
akan meninggal pada tahun berikutnya, artinya peserta asuransi yang berusia
x tahun meninggal antara usia x+ t tahun sampai x+ t+1 tahun disimbolkan

t|qx dinyatakan dengan

t|qx =
lx+t − lx+t+u

lx
=t Px −t+1 Px. (4)

Distribusi Pareto dikemukakan oleh seorang ekonom Italia yang bernama
Vilfredo Pareto (1848-1923). Rytgaard [8, h. 201] menyatakan fungsi distribusi
Pareto sebagai berikut:

f(x; p, θ) = θpθx−θ−1, 0 < p < x, θ > 0. (5)

Fungsi distribusi kumulatif distribusi Pareto dinyatakan dengan

F (x) = 1−
(
p

x

)θ

, 0 < p < x, θ > 0, (6)

dengan mensubstitusikan persamaan (6) ke dalam persamaan (2) diperoleh
peluang meninggal seseorang yang berusia x tahun hingga t tahun kemudian
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menggunakan fungsi distribusi Pareto sebagai berikut:

FT (x)(t) = 1−
(

x

x+ t

)θ

,

tqx = 1−
(

x

x+ t

)θ

. (7)

Peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hingga t tahun kemudian
menggunakan fungsi distribusi Pareto diperoleh dari hubungan persamaan (3)
dan persamaan (7), dinyatakan dengan

tpx =

(
x

x+ t

)θ

. (8)

Kemudian peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hingga t + 1
tahun berikutnya menggunakan distribusi Pareto dinyatakan dengan

t+1px =

(
x

x+ t+ 1

)θ

. (9)

Selanjutnya peluang meninggal tertunda seseorang yang berusia x tahun
meninggal antara usia x + t tahun sampai x + t + 1 menggunakan
distribusi Pareto, dengan mensubstitusikan persamaan (8) dan persamaan
(9) ke dalam persamaan (4) dinyatakan dengan

t|qx =

(
x

x+ t

)θ

−
(

x

x+ t+ 1

)θ

. (10)

3. CADANGAN ASURANSI PENDIDIKAN MENGGUNAKAN
DISTRIBUSI PARETO DENGAN TINGKAT BUNGA VASICEK

Menurut Bain dan Engelhardt [3, h. 293-294] untuk mencari estimasi
parameter dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Metode
maksimum likelihood adalah metode penaksir parameter dengan memaksi-
mumkan fungsi likelihood, dengan menggunakan metode maksimum likelihood
diperoleh nilai parameter distribusi Pareto sebagai berikut:

θ̂ =
n( n∑

i=1

lnxi

)
− n ln p

, (11)

dari persamaan (11), θ̂ merupakan penaksir parameter θ dari distribusi Pareto,
dengan parameter p adalah parameter skala yang diasumsikan konstan.

Dalam menentukan cadangan memerlukan nilai premi yang dipengeruhi
oleh faktor diskon yang dinotasikan dengan v. Besar nilai faktor diskon
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dipengaruhi oleh tingkat bunga. Model tingkat bunga yang digunakan yaitu
model Vasicek, model tingkat bunga Vasicek memprediksi pergerakan tingkat
bunga untuk waktu berikutnya dengan mengacu pada pergerakan tingkat bunga
sebelumnya dan akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan tingkat suku
bunga. Hubungan antara tingkat bunga dan faktor diskon dinyatakan dengan

vt =
t∏

s=1

1

1 + E(r(s))
. (12)

Amin [2, h. 9] menyatakan bentuk umum model tingkat bunga Vasicek
sebagai

dr(s) = α(β − r(s))ds+ θdW (s), r(0) = r0, (13)

dengan
r(s) := tingkat suku bunga Vasicek pada saat ke s,
α := kecepatan menuju titik keseimbangan,
β := titik keseimbangan (equilibrium),
θ := pergerakan fluktuatif tingkat suku bunga Vasicek,
W(s) := proses Wiener,
s := satuan waktu.
Solusi dari bentuk umum model tingkat bunga Vasicek pada persamaan (13)
adalah

r(s) = r(0)e−αs + β(1− e−αs) + θ

∫ s

0

eα(h−s)dW (h). (14)

Berdasarkan Klebaner [7, h. 94] diperoleh nilai ekspektasi tingkat bunga
Vasicek sebagai berikut:

E[r(s)] = r0e
−αs + β(1− e−αs). (15)

Selanjutnya faktor diskon tingkat suku bunga Vasicek saat tahun ke-
t dapat dinyatakan dengan mensubstitusikan persamaan (15) ke dalam
persamaan (12), diperoleh

vt =
t∏

s=1

1

1 + r0e−αs + β(1− e−αs)
. (16)

Pada tingkat bunga Vasicek terdapat α dan β, dinyatakan sebagai berikut:

α = − 1

δv
ln

rxy − βrx − βry + nβ2

rxx − 2βrx + nβ2
, (17)

dan

β =
ryrxx − rxrxy

n(rxx − rxy)− (r2x − rxry)
, (18)
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dengan
δ := percepatan pembungaan,
rx := jumlah tingkat suku bunga hingga tahun ke-(n− 1),
ry := jumlah tingkat suku bunga hingga tahun ke-n,
rxx := jumlah kuadrat tingkat suku bunga hingga tahun ke-(n− 1),
rxy := jumlah tingkat suku bunga hingga tahun ke-(n− 1) dikalikan

dengan jumlah tingkat suku bunga hingga tahun ke-n,
n := banyak tahun perubahan tingkat suku bunga yang diamati.
Pembayaran nilai tunai anuitas awal berjangka untuk 1 satuan pembayaran

dinyatakan dengan

äx:n| =
n−1∑
t=0

vttpx. (19)

Selanjutnya nilai tunai anuitas awal berjangka yang menggunakan distribusi
Pareto dan tingkat bunga Vasicek yaitu dengan mensubstitusikan persamaan
(8) dan persamaan (16) ke dalam persamaan (19), diperoleh

äx:n| =
n−1∑
t=0

( n∏
s=1

1

1 + r0e−αs + (β(1− e−αs))

)(
x

x+ t

)θ

. (20)

Futami [6, h. 88] menyatakan premi tunggal asuransi jiwa dwiguna
seseorang yang berusia x tahun dengan masa pertanggungan selama n tahun
sebagai berikut:

Ax:n| = (vn nPx) +
n−1∑
t=0

vt+1
t|qx. (21)

Premi tunggal asuransi jiwa dwiguna seseorang yang berusia x tahun dengan
masa pertanggungan selama n tahun menggunakan distribusi Pareto dengan
tingkat bunga Vasicek dapat dinyatakan dengan mensubstitusikan persamaan
(8), (16) dan (10) ke dalam persamaan (21), diperoleh

Ax:n| =

( t∏
s=1

1

1 + r0e−αs + β(1− e−αs)

(
x

x+ n

)θ)
,

+
n−1∑
t=0

((t+1∏
s=1

1

1 + r0e−αs + β(1− e−αs)

)((
x

x+ t

)θ

−
(

x

x+ t+ 1

)θ))
.

(22)

Menurut Ariasih et al. [1, h. 16] premi tunggal asuransi pendidikan untuk
seseorang yang berusia x tahun dengan masa pertanggungan selama n tahun
dinyatakan sebagai

Ax:n|p = R(Ax:n|) + P1v
5 + P2v

11 + P3v
14 + P4v

17, (23)
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dengan
Ax:n|p := premi tunggal asuransi pendidikan,

R := uang pertanggungan,
Ax:n| := premi tunggal asuransi dwiguna,
Pt := uang santunan ke-t diberikan oleh perusahaan asuransi kepada

peserta asuransi,
vt := faktor diskon pada tahun ke-t.

Premi tahunan merupakan pembayaran premi setiap tahun oleh peserta
asuransi kepada perusahaan asuransi. Ariasih et al. [1, h. 16] menyatakan
cadangan retrospektif asuransi pendidikan yang memerlukan nilai premi
tahunan asuransi pendidikan. Premi tahunan asuransi pendidikan dinyatakan
dengan

Px:n|p =
Ax:n|p

äx:n|
,

Px:n|p =
R(Ax:n|) + P1v

5 + P2v
11 + P3v

14 + P4v
17

äx:n|
. (24)

Contoh 1 Bapak Ade menjadi peserta asuransi pendidikan dan menjadi
tertanggung. Beliau mengikuti asuransi pendidikan saat berumur 40 tahun
untuk menjamin biaya pendidikan anaknya yang masih berusia 1 tahun.
Beliau mengikuti asuransi pendidikan mulai tanggal 1 November 1998 dengan
masa pertanggungan selama 17 tahun dan uang pertanggungannya sebesar
Rp5.000.000,00 yang akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2015 dan
apabila tertanggung meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Uang dana
kelangsungan belajar dibayarkan pada tanggal:
1. 1 November 2003 : Rp500.000,00.
2. 1 November 2009 : Rp1.000.000,00.
3. 1 November 2012 : Rp1.500.000,00.
4. 1 November 2015 : Rp2.000.000,00 (ditambah uang pertanggungan).
Akan ditentukan besar nilai cadangan retrospektif asuransi pendidikan dengan
menggunakan:

i. Tingkat bunga Vasicek.

ii. Distribusi Pareto dengan tingkat bunga Vasicek.

Dari contoh kasus di atas diketahui usia peserta asuransi x = 40 tahun, masa
pertanggungan n = 17 tahun, dan uang pertanggungan R =Rp5.000.000.
Diberikan tingkat suku bunga bersumber Bank Indonesia dari tahun 1999
sampai 2015 untuk menentukan parameter dari tingkat suku bunga Vasicek
diilustrasikan pada Tabel 1.
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Tabel 1: Tabel Tingkat Suku Bunga dari Tahun 1999 sampai 2015
Tahun Tingkat Bunga SBI (%) Tahun Tingkat bunga SBI (%)
1999 12,39 2008 9,25
2000 14,53 2009 6,50
2001 17,62 2010 6,50
2002 12,93 2011 6,00
2003 8,31 2012 5,75
2004 7,43 2013 7,50
2005 12,83 2014 7,75
2006 9,50 2015 7,50
2007 8,00 - -

Dari Tabel 1 tingkat suku bunga di atas dapat ditentukan nilai estimasi
parameter tingkat bunga Vasicek. Berdasarkan persamaan (18) diperoleh nilai
β sebagai berikut:

β =
ryrxx − rxrxy

n(rxx − rxy)− (r2x − rxry)
,

=
(1, 55)0, 17569548− (1, 604)0, 1644227

17(0, 17569548− 0, 1644227)− (1, 6042 − (1, 604)1, 55)
,

β =0, 08388727. (25)

Dengan mensubstitusikan persamaan (25) ke dalam persamaan (17), diperoleh
nilai α sebagai berikut:

α =− 1

δv
ln

rxy − βrx − βry + nβ2

rxx − 2βrx + nβ2
,

=− 1

δv
ln

1

0, 17569548− 2(0, 08388727)1, 604 + 17(0, 08388727)2
×

(0, 1644227− (0, 08388727)1, 604− (0, 08388727)1, 55 + 17(0, 08388727)2),

α =0, 320524397. (26)

Selanjutnya dapat dinyatakan faktor diskon tingkat suku bunga Vasicek
dengan mensubstitusikan nilai α dan β ke dalam persamaan (16) sebagai
berikut:

vt =
t∏

s=1

1

1 + 0, 1239e−0,320524397s + 0, 08388727(1− e−0,320524397s)
.

i. Cadangan retrospektif asuransi pendidikan dengan tingkat bunga Vasicek

Nilai premi tunggal asuransi jiwa dwiguna berdasarkan persamaan (21)
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diperoleh

Ax:n| =(vn nPx) +
n−1∑
t=0

vt+1
t|qx,

=0, 194527922 + 0, 032142947,

Ax:n| =0, 226670869. (27)

Nilai anuitas hidup berjangka berdasarkan persamaan (19), diperoleh

äx:n| =
n−1∑
t=0

vt tPx,

=0, 89853133 + 0, 81133127 + 0, 73633324 + 0, 67071748 + 0, 61252454+

0, 56036714 + 0, 51324267 + 0, 4703874 + 0, 43123044 + 0, 39533504+

0, 36235460 + 0, 33201079 + 0, 30408460 + 0, 27838373 + 0, 25474764+

0, 23300471 + 0, 21298642,

äx:n| =8, 077573004.

Dengan mensubstitusikan nilai premi tunggal asuransi jiwa dwiguna pada
persamaan (27), sehingga diperoleh premi tunggal asuransi pendidikan sebagai
berikut:

Ax:n|p =R(Ax:n|) + P1v
5 + P2v

11 + P3v
14 + P4v

17,

=Rp5.000.000(0, 226670869) + Rp500.000(0, 567784755)+

Rp1.000.000(0, 345932283) + Rp1.500.000(0, 271318286)+

Rp2.000.000(0, 212967203),

Ax:n|p =Rp2.596.091.

Selanjutnya premi tahunan bersih untuk asuransi pendidikan berdasarkan
persamaan (24) diperoleh

Px:n|p =
Ax:n|p

äx:n|
,

=
Rp2.596.090, 841

8.077573004
,

Px:n|p = Rp321.395.

Nilai cadangan retrospektif asuransi pendidikan disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2: Nilai Cadangan Retrospektif Asuransi Pendidikan pada Tahun ke-t
t tVx(Rp) t tVx(Rp)
1 339.240 10 4.393.555
2 709.162 11 4.096.869
3 1.112.681 12 4.813.176
4 1.552.893 13 5.599.454
5 1.526.611 14 4.865.904
6 2.003.467 15 5.657.835
7 2.523.872 16 6.529.242
8 3.092.211 17 7.300.160
9 3.713.527 - -

Selanjutnya cadangan retrospektif asuransi pendidikan menggunakan
distribusi Pareto dengan tingkat bunga Vasicek.

ii. Distribusi Pareto dengan tingkat bunga Vasicek.

Terlebih dahulu ditentukan nilai parameter θ distribusi Pareto dari persamaan
(11), diperoleh sebagai berikut:

θ =
17

69, 76408815− 17 . ln(1)
,

θ = 0, 24367838.

Berdasarkan persamaan (8) dapat dinyatakan peluang hidup seseorang yang
berusia x tahun yang akan hidup t tahun kemudian dengan menggunakan
distribusi Pareto sebagai berikut:

tp40 =

(
40

40 + t

)0,24367838

.

Premi tunggal asuransi jiwa dwiguna berdasarkan persamaan (23) diperoleh

Ax:n| = (vn nPx) +
n−1∑
t=0

vt+1
t|qx,

= 0, 195358076 + 0, 038684029,

Ax:n| = 0, 234042106. (28)

Nilai anuitas hidup berjangka berdasarkan persamaan (20) diperoleh

äx:n| =
n−1∑
t=0

vt tPx,

=0, 89853133 + 0, 8082991 + 0, 73105758 + 0, 66382200 + 0, 604530365
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+ 0, 5517203 + 0, 50432634 + 0, 46155040 + 0, 422777782+

0, 3875219680 + 0, 355387895 + 0, 32604725 + 0, 299221633+

0, 274670933 + 0, 25218517 + 0, 231578679 + 0, 212685872,

äx:n| =7, 985914601.

Premi tunggal asuransi pendidikan diperoleh dengan mensubstitusikan
nilai premi tunggal asuransi jiwa dwiguna pada persamaan (28) ke dalam
persamaan (23), sehingga diperoleh

Ax:n|p =R(Ax:n|) + P1v
5 + P2v

11 + P3v
14 + P4v

17,

=Rp5.000.000(0, 234042106) + Rp500.000(0, 567784755)+

Rp1.000.000(0, 345932283) + Rp1.500.000(0, 271318286)+

Rp2.000.000(0, 212967203),

Ax:n|p =Rp2.632.947.

Selanjutnya premi tahunan bersih untuk asuransi pendidikan berdasarkan
persamaan (24) diperoleh

Px:n|p =
Ax:n|p

äx:n|
,

=
Rp2.632.947, 024

7, 985914601
,

Px:n|p = Rp329.699.

Nilai cadangan retrospektif asuransi pendidikan menggunakan distribusi
Pareto disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Nilai Cadangan Retrospektif Asuransi Pendidikan Menggunakan
Distribusi Pareto pada Tahun ke-t

t tVx(Rp) t tVx(Rp)
1 348.312 10 4.534.466
2 728.148 11 4.260.510
3 1.142.504 12 5.001.862
4 1.594.568 13 5.815.755
5 1.581.255 14 5.112.657
6 2.072.313 15 5.938.205
7 2.608.285 16 6.846.778
8 3.193.708 17 7.658.890
9 3.833.793 - -
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5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan artikel ini untuk menentukan
nilai cadangan retrospektif menggunakan distribusi Pareto dan tingkat bunga
Vasicek mempengaruhi besarnya nilai premi tunggal dan nilai anuitas hidup,
sehingga mempengaruhi besar nilai premi tahunan dan nilai cadangan yang
dimiliki oleh perusahaan asuransi. Jika premi tunggal nilainya besar, maka
premi tahunan semakin besar sehingga nilai cadangan juga semakin besar,
atau sebaliknya. Nilai akhir cadangan harus sesuai dengan pembayaran dana
kelangsungan belajar beserta uang pertanggungan diakhir tahun kontrak agar
peserta dan perusahaan asuransi tidak dirugikan. Dalam Perhitungan nilai
cadangan retrospektif menggunakan distribusi Pareto, nilai cadangan diakhir
tahun kontrak lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan distribusi Pareto
sehingga lebih sangat menguntungkan pada perusahaan asuransi.
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