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ABSTRACT

This article discusses annual premium whole life insurance on the double
decrements case by using force of interest ARIMA (2,2,0) model by
considering the curtate future lifetime random variable. The total amount
of annual premium to be paid by a member’s life insurance determined in
advance by the annuity present value and single premium using the expectation
of discount factor, the survival probability and the probability of decrement
for the case of double decrements.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup pada
kasus double decrement menggunakan percepatan pembungaan model ARIMA
(2,2,0) dengan memperhatikan banyak tahun utuh yang dijalani oleh seorang
peserta asuransi sebelum keluar dari asuransi. Besar premi tahunan yang akan
dibayar oleh peserta asuransi diperoleh dengan menentukan nilai tunai anuitas
dan premi tunggal, menggunakan ekspektasi faktor diskon, peluang bertahan
dan peluang keluar untuk kasus double decrement.

Kata kunci: Asuransi jiwa seumur hidup, premi, ARIMA, double decrement

1. PENDAHULUAN

Asuransi jiwa adalah usaha kerjasama dari sejumlah orang yang sepakat
memikul kesulitan keuangan bila terjadi musibah terhadap salah satu
anggotanya, misalnya meninggal, kecelakaan, cacat dan lain-lain. Usaha
kerjasama ini dilakukan melalui perusahaan asuransi dimana perusahaan
asuransi merupakan pihak penanggung dan anggota yang mengalami musibah
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merupakan pihak tertanggung, yang nantinya tertanggung akan membayar
sejumlah uang tertentu kepada pihak asuransi yang disebut premi dalam
periode waktu yang telah disepakati. Bila pembayaran premi dilakukan setiap
tahun disebut premi tahunan [4, h. 106] dan pembayaran premi yang selama
masa asuransi hanya sekali saja dan untuk selanjutnya tidak ada pembayaran
lagi disebut premi tunggal [4, h. 69].

Dalam polis asuransi jiwa, terdapat beberapa jenis asuransi, salah satunya
adalah asuransi jiwa seumur hidup. Jumlah peserta asuransi jiwa seumur hidup
akan mengalami penyusutan seiring bertambahnya usia peserta asuransi.
Penyusutan jumlah peserta asuransi jiwa seumur hidup akan berpengaruh
kepada besar peluang bertahan dan peluang keluar dari peserta. Ada berbagai
kasus yang menyebabkan peyusutan itu terjadi, penulis hanya membatasi dua
kasus yang disebut dengan double decrement, yaitu meninggal dunia dan tidak
sanggup bayar.

Besarnya premi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya
adalah tingkat bunga. Dalam perhitungan premi, untuk mempermudah
perhitungan, tingkat bunga setiap tahunnya diasumsikan konstan selama masa
kontrak asuransi. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, tingkat
bunga setiap tahunnya dapat berbeda dari tahun sebelumnya. Kondisi ini
mengakibatkan terjadinya fluktuasi pada tingkat bunga mengingat juga bahwa
asuransi jiwa merupakan jangka panjang sehingga diperlukan data tingkat
bunga ke depan. Oleh karena tingkat bunga merupakan suatu data yang
dipengaruhi waktu dan terjadinya fluktuasi pada tingkat bunga maka dalam
memodelkan pergerakan tingkat bunga diperlukan suatu model deret waktu
atau model time series. Wei [8, h. 1] menyatakan bahwa time series merupakan
suatu himpunan observasi terurut berdasarkan waktu, terutama sekali
berdasarkan interval waktu. Model time series adalah model yang dianggap
dapat menaksir tingkat bunga ke depan.

Dalam bukunya [1, h. 649], Bowers et al. menggunakan salah satu model
time series, yaitu moving average orde satu atau disingkat MA (1) untuk
memodelkan pergerakan tingkat bunga. Model moving average merupakan
model time series dengan data tingkat bunga yang stasioner, sedangkan
kenyataannya data tingkat bunga banyak yang tidak stasioner. Dalam artikel
ini, salah satu model time series dengan data tingkat bunga yang tidak
stasioner ialah model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).
Model ARIMA digunakan untuk memperoleh ekspektasi faktor diskon sehingga
premi tahunan dapat ditentukan nilainya. Oleh karena itu, penulis tertarik
untuk menentukan besar premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup
menggunakan model ARIMA pada kasus double decrement.

2. PERCEPATAN PEMBUNGAAN MODEL ARIMA

Untuk mengatasi tingkat bunga yang berfluktuasi maka tingkat bunga
diasumsikan sebagai variabel random dan model ARIMA diterapkan dalam
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percepatan pembungaan. Misalkan ih menyatakan data tingkat bunga pada
waktu ke-h maka data percepatan pembungaan pada waktu ke-h yang
dinotasikan dengan Zh dinyatakan dengan [1, h. 654]

Zh = ln(1 + ih). (1)

Bentuk umum model ARIMA dengan menggunakan operator shift mundur
adalah [8, h. 72]

(1− ϕ1 − · · · − ϕpB
p)(1−B)d Zh = θ0 + (1− θ1B − · · · − θqB

q)ah, (2)

dengan
ϕ1, ϕ2, · · ·ϕp := parameter autoregressive (AR),
p := orde atau derajat AR,
B := operator shift mundur,
d := orde atau derajat differencing,
Zh := data percepatan pembungaan pada waktu ke-h,
θ0 := konstanta,
θ1, θ2, · · · , θq := parameter moving average (MA),
q := orde atau derajat MA,
ah := error (residual) pada saat h.

Formula operator shift mundur adalah sebagai berikut:

BjZh = Zh−j. (3)

Selanjutnya, nilai error (residual) dapat diperoleh dari

ah = Zh(data aktual)− Zh(model ARIMA).

Dalam aplikasinya, kebanyakan data aktual yang ditemukan tidak stasioner
baik dalam mean ataupun varians, sehingga perlu dilakukan transformasi Box-
Cox jika data tidak stasioner dalam varians. Jika data tidak stasioner dalam
mean maka perlu dilakukan proses differencing.

Pada transformasi Box-Cox terdapat nilai λ, yang merupakan parameter
dari transformasi Box-Cox tersebut. Beberapa nilai λ yang biasanya digunakan
beserta transformasi Box-Cox yang berasosiasi dengan nilai λ tersebut dapat
dilihat pada [8, h. 85]. Pada pembahasan artikel ini, nilai λ yang dipilih
ialah 0,5 karena hasil dari transformasi Box-Cox yang berasosiasi dengan
nilai λ tersebut yaitu

√
Zh memberikan MSE residual yang paling kecil.

Kemudian, proses differencing yang dilakukan yaitu sampai differencing kedua.
Orde atau derajat ARIMA yang dipilih ialah ARIMA (2,2,0) karena data
ramalan percepatan pembungaan dari model ARIMA (2,2,0) ini berdistribusi
normal sehingga dapat diterapkan dalam perhitungan ekspektasi faktor diskon
nantinya. Pemilihan model ARIMA (2,2,0) dengan transformasi

√
Zh dapat

dilihat pada Contoh 1.
Berdasarkan persamaan (2) maka model ARIMA (2,2,0) dengan
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transformasi
√
Zh diperoleh√

Zh− (2 + ϕ1)B
√
Zh + (1 + 2ϕ1 − ϕ2)B

2
√

Zh

− (ϕ1 − 2ϕ2)B
3
√

Zh − ϕ2B
4
√
Zh = θ0 + ah, (4)

dengan menggunakan operasi shift mundur yang diperoleh dari persamaan (3)
untuk

√
Zh, maka persamaan (4) menjadi√
Zh− (2 + ϕ1)

√
Zh−1 + (1 + 2ϕ1 − ϕ2)

√
Zh−2

− (ϕ1 − 2ϕ2)
√

Zh−3 − ϕ2

√
Zh−4 = θ0 + ah,√

Zh =(2 + ϕ1)
√

Zh−1 − (1 + 2ϕ1 − ϕ2)
√

Zh−2 + (ϕ1 − 2ϕ2)
√

Zh−3

+ ϕ2

√
Zh−4 + θ0 + ah. (5)

Lalu, persamaan (1) disubstitusikan ke persamaan (5) sehingga diperoleh√
ln (1 + ih) = (2 + ϕ1)

√
ln (1 + ih−1)− (1 + 2ϕ1 − ϕ2)

√
ln (1 + ih−2)

+ (ϕ1 − 2ϕ2)
√

ln (1 + ih−3) + ϕ2

√
ln (1 + ih−4)

+ θ0 + ah. (6)

Persamaan (6) ini nantinya digunakan untuk meramalkan data percepatan
pembungaan ke depan dengan transformasi

√
ln(1 + ih). Kemudian, dengan

mengkuadratkan kedua ruas pada persamaan (6) diperoleh model percepatan
pembungaan sebagai berikut:

ln (1 + ih) =((2 + ϕ1)
√
ln (1 + ih−1)− (1 + 2ϕ1 − ϕ2)

√
ln (1 + ih−2)

+ (ϕ1 − 2ϕ2)
√

ln (1 + ih−3) + ϕ2

√
ln (1 + ih−4)

+ θ0 + ah)
2. (7)

Selanjutnya, persamaan (7) ditulis sebagai

ln (1 + ih) = ((Ch(ϕ1, ϕ2, θ0, ah))
2, (8)

dengan

Ch(ϕ1, ϕ2, θ0, ah) = (2 + ϕ1)
√

ln (1 + ih−1)− (1 + 2ϕ1 − ϕ2)
√
ln (1 + ih−2)

+ (ϕ1 − 2ϕ2)
√
ln (1 + ih−3) + ϕ2

√
ln (1 + ih−4)

+ θ0 + ah.

3. PREMI ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP DENGAN
MODEL ARIMA PADA KASUS DOUBLE DECREMENT

Premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup diperoleh dari pembagian premi
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tunggal dengan nilai tunai anuitas awal seumur hidup total. Nilai tunai anuitas
awal seumur hidup merupakan suatu anuitas yang pembayarannya dilakukan
setiap awal tahun polis selama tertanggung masih hidup. Baik premi tunggal
ataupun nilai tunai anuitas memerlukan ekspektasi faktor diskon, peluang
bertahan dan peluang keluar.

Bowers et al. [1, h. 645] menyatakan bahwa untuk tingkat bunga yang
tidak konstan, misalkan tingkat bunga selama n tahun berturut-turut yaitu
i1, i2, i3, · · · , in maka faktor diskonnya diberikan oleh

vn =
n∏

h=1

(1 + i)−1, (9)

dan

v0 = 1.

Kedua ruas pada persamaan (9) dilogaritmakan, lalu dieksponensialkan
sehingga diperoleh

eln vn = eln
∏n

h=1(1+i)−1

,

vn = eln
∏n

h=1(1+ih)
−1

,

= e
∑n

h=1 ln(1+ih)
−1

,

vn = e−
∑n

h=1 ln (1+ih). (10)

Selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan (8) ke persamaan (10)
diperoleh

vn = e−
∑n

h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))
2

.

Selanjutnya, dapat ditentukan ekspektasi faktor diskon model ARIMA (2,2,0)
dengan transformasi

√
ln(1 + ih) sebagai berikut:

E [vn] = E
[
e−

∑n
h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))

2
]
. (11)

Misalkan J(x) merupakan variabel random yang menyatakan penyebab
penyusutan (cause of decrement) yang mungkin dan diasumsikan diskrit dan
variabel random K(x) menyatakan banyaknya tahun utuh yang dijalani oleh
seorang peserta asuransi yang berusia x tahun sebelum keluar dari asuransi
(curtate future lifetime) maka fungsi kepadatan peluang untuk variabel random
K(x) dan J(x) dinyatakan dengan [1, h. 315]

fK(x),J(x)(k, j) =k p
(τ)
x q

(j)
x+k, (12)

dengan kp
(τ) menyatakan peluang bertahan total. Peluang bertahan total pada
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persamaan (12) dapat dinyatakan sebagai berikut [3, h. 654]:

kp
(τ)
x =

ℓ
(τ)
x+k

ℓ
(τ)
x

, (13)

dengan ℓ
(τ)
x+k dan ℓ

(τ)
x masing-masing menyatakan jumlah peserta asuransi yang

masuk berusia (x+ k) dan x tahun.
Sementara, peluang keluar dari peserta asuransi yang berusia (x+k) tahun

hingga 1 tahun kemudian yang disebabkan karena kasus j dinyatakan oleh

q
(j)
x+k =

d
(j)
x+k

ℓ
(τ)
x+k

, (14)

dengan d
(j)
x+k menyatakan jumlah peserta asuransi yang keluar dari asuransi

yang berusia (x+k) tahun pada usia (x+k+1) tahun kemudian yang disebabkan
karena kasus j.

Kemudian, persamaan (13) dan (14) disubstitusikan ke persamaan (12)
sehingga diperoleh

fK(x),J(x)(k, j) =
d
(j)
x+k

ℓ
(τ)
x

.

Variabel random K(x) erat kaitannya dengan variabel random T (x), yaitu
variabel random yang menyatakan banyaknya tahun yang dijalani oleh seorang
peserta asuransi yang berusia x tahun sebelum keluar dari asuransi. Pada
aktuaria, dengan diperolehnya fungsi kepadatan peluang maka dapat
ditentukan fungsi distribusinya, dengan kata lain dapat diperoleh fungsi
survivalnya. Hubungan antara fungsi survival dan fungsi distribusi untuk
variabel random T (x) dapat dilihat pada [2, h. 18] sedangkan untuk variabel
random K(x) dapat dilihat pada [6, h. 192]. Beberapa definisi yang berkaitan
dengan fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi dari variabel random
yang diskrit diberikan oleh Walpole et al. [7, h. 80-81].

Selanjutnya, nilai tunai anuitas awal seumur hidup dengan model ARIMA
(2,2,0) yang dinotasikan dengan ∗äx, dinyatakan sebagai berikut [1, h. 650]:

∗äx = E
[
äK(x)+1|v

]
= Ev

[
EK(x)|v

[
äK(x)+1|v

]]
. (15)

Kemudian, dengan menggunakan sifat ekspektasi pada persamaan (15) maka
diperoleh nilai tunai anuitas awal seumur hidup total untuk kasus double
decrement

∗ä
(τ)
x = E

[
äK(x)+1|v

]
=

∞∑
k=0

E
[
e−

∑k
h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))

2
]

kp
(τ)
x . (16)
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Premi tunggal asuransi jiwa seumur hidup dengan model ARIMA (2,2,0)
yang dinotasikan dengan ∗Ax, dinyatakan dengan [1, h. 650]

∗Ax = E
[
vK(x)+1

]
= Ev

[
EK(x)|v

[
vK(x)+1

]]
, (17)

dengan menggunakan sifat ekspektasi pada persamaan (17) maka diperoleh
premi tunggal asuransi jiwa seumur hidup untuk kasus double decrement

∗A
(j)
x = E

[
vK(x)+1

]
=

∞∑
k=0

E
[
e−

∑k+1
h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))

2
] d

(j)
x+k

ℓ
(τ)
x

. (18)

Premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup dengan uang pertanggungan
(benefit) dibayar di akhir tahun polis pada kasus double decrement dinyatakan
dengan

∗P
(j)
x =

∗A
(j)
x

∗ä
(τ)
x

. (19)

Kemudian, persamaan (18) dan persamaan (16) disubstitusikan ke persamaan
(19) lalu diperoleh

∗P
(j)
x =

∑∞
k=0E

[
e−

∑k+1
h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))

2
]

d
(j)
x+k

ℓ
(τ)
x∑∞

k=0E
[
e−

∑k
h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))2

]
kp

(τ)
x

.

Contoh 1 Pada tahun 2007, Pak Yusuf mengikuti program asuransi jiwa
seumur hidup pada salah satu perusahaan asuransi di kotanya. Pada saat itu,
Pak Yusuf berusia 28 tahun. Besarnya uang pertanggungan yang nantinya
akan diperoleh berbeda berdasarkan kasus penyebab keluarnya Pak Yusuf
dari perusahaan asuransi. Oleh perusahaan asuransi, jika peserta asuransi
nantinya keluar disebabkan karena meninggal maka akan diberikan uang
santunan sebesar Rp100.000.000,00 kepada ahli waris. Jika peserta asuransi
keluar karena kasus tidak sanggup bayar maka akan diberikan uang
pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00. Jika Pak Yusuf keluar karena
meninggal, maka akan ditentukan besar premi setiap tahunnya yang harus
dibayar Pak Yusuf dengan menggunakan model ARIMA jika data tingkat
suku bunga SBI yang dimiliki oleh perusahaan asuransi diilustrasikan sebagai
berikut:

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995

i 13,75% 12,99% 13,73% 9,09% 11,59% 13,34%

Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001

i 12,26% 17,38% 37,84% 12,39% 14,53% 17,62%

Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

i 12,93% 8,31% 7,43% 12,83% 9,50% 8,00%
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Pertama-tama akan dicari terlebih dahulu model percepatan pembungaan
yang cocok dari data tingkat suku bunga SBI. Setelah itu, menentukan besar
nilai tunai anuitas dan premi tunggal. Berdasarkan pendekatan Box dan
Jenkins [5, h. 382], terlebih dahulu akan dilakukan tahap identifikasi untuk
memperoleh model yang cocok dari data percepatan pembungaan.

Tahap Identifikasi

(a) (b)

Gambar 1: (a) Plot Data Percepatan Pembungaan Tahun 1990-2007 dan (b)
Pola Trend Data Percepatan Pembungaan Tahun 1990-2007

Dari Gambar 1 (b) terlihat bahwa data belum stasioner dalammean karena
garis trend memperlihatkan bahwa data memiliki trend menurun.

Untuk mengetahui apakah data sudah stasioner dalam variansi atau belum
dapat menggunakan plot data transformasi Box-Cox pada Gambar 2 (a).
Apabila ingin melihat kestasioneran variansi melalui pola trend pada Gambar
1 (b) dan pola fungsi autokorelasi (Autocorrelation Function, ACF) data
percepatan pembungaan pada Gambar 2 (b) cukup sulit.

(a) (b)

Gambar 2: (a) Plot Box-Cox Data Percepatan Pembungaan Tahun 1990-2007
dan (b) Pola ACF Data Percepatan Pembungaan Tahun 1990-2007
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Melalui Gambar 2 (a) dapat diketahui bahwa hasil transformasi memper-
oleh nilai taksiran λ sebesar -1.00. Artinya data ini memerlukan transformasi
untuk menstasionerkan dalam variansi, yaitu transformasi 1

ln(1+ih)
. Namun,

untuk memperoleh nilai taksiran λ terbaik untuk menstasionerkan data
ini dalam varians akan digunakan cara manual, yaitu dengan melihat nilai
MSE residual terkecil dari deret hasil transformasi pada [8, h. 85]. Untuk
memperoleh nilai MSE residual, terlebih dahulu diperoleh model yang layak
dari data percepatan pembungaan. Sedangkan pola ACF dari data percepatan
pembungaan yang diperlihatkan pada Gambar 2 (b) dapat disimpulkan bahwa
data belum stasioner.

Oleh karena data belum stasioner dalam mean dan varians, pertama-tama
akan dilakukan transformasi Box-Cox pada data percepatan pembungaan
untuk menstasionerkan data dalam varians. Selanjutnya, dilakukan proses
differencing sebanyak dua kali untuk masing-masing transformasi. Kemudian
setelah data stasioner, dilakukan identifikasi model dari pola ACF dan PACF
data.

Karakteristik teoritis ACF dan PACF dari proses yang stasioner
dapat dilihat pada [8, h. 109]. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat
didentifikasi model yang sesuai berdasarkan pola fungsi autokorelasi
(Autocorrelation Function, ACF) dan fungsi autokorealsi parsial (Partial
Autocorrelation Function, PACF) yang ditunjukkan oleh data yang telah
stasioner. Model yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1.

Setelah model dugaan sementara diperoleh, selanjutnya adalah tahap
penaksiran dan pengujian [5, h. 382].

Tahap Penaksiran dan Pengujian
Pada tahap ini, estimasi parameter diperoleh dengan menggunakan software
Minitab 16. Selanjutnya, hasil estimasi ini dilakukan uji hipotesis. Ringkasan
output estimasi parameter dari setiap model disajikan pada Tabel 1. Dari
kedelapan model tersebut, ada enam model dengan parameter yang signifikan
yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Kemudian dilakukan diagnosis model:

i. Residual bersifat random dengan melihat pola ACF nilai residual.
Batas nilai ACF untuk residual dari keenam model dugaan sementara
sebagai berikut

−0, 49 ≤ rj ≤ +0, 49,

dengan rj menyatakan fungsi autokorelasi (ACF) sampel.

Oleh karena pola ACF menunjukkan tidak ada satu lag pun yang keluar
dari batas yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa keenam
model memiliki residual yang bersifat random.

ii. Residual berdistribusi normal dengan membandingkan nilai P-value
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dengan level toleransi (α).
Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa residual dari keenam model
tersebut berdistribusi normal.

Tabel 1: Ringkasan Output Estimasi Parameter

Model Parameter
Estimasi

P-value α Keputusan
Parameter

ARIMA (2,2,0) AR (1) -0,7695 0,002 0,05 S
transformasi 1

ln(1+ih)
AR (2) -0,8200 0,003 0,05 S

ARIMA (2,2,0) AR (1) -0,7931 0,002 0,05 S
transformasi 1√

ln(1+ih)
AR (2) -0,7592 0,005 0,05 S

ARIMA (2,2,0) AR (1) -0,8321 0,002 0,05 S
transformasi ln(ln(1 + ih)) AR (2) -0,7031 0,007 0,05 S

ARIMA (0,2,1)
MA (1) 0,9841 0,007 0,05 S

transformasi
√

ln(1 + ih)

ARIMA (1,2,1) AR (1) -0,3514 0,239 0,05 TS

transformasi
√

ln(1 + ih) MA (1) 0,9653 0,010 0,05 S

ARIMA (2,2,1)
AR (1) -0,5457 0,070 0,05 TS

transformasi
√

ln(1 + ih)
AR (2) -0,4546 0,124 0,05 TS
MA (1) 0,9190 0,006 0,05 S

ARIMA (1,2,0)
AR (1) -0,5344 0,033 0,05 S

transformasi
√

log(1 + ih)

ARIMA (2,2,0) AR (1) -0,8733 0,001 0,05 S

transformasi
√

log(1 + ih) AR (2) -0,6563 0,011 0,05 S

Keterangan : S:= Signifikan, TS:= Tidak Signifikan

Selanjutnya, model yang memiliki nilai MSE residual yang terkecil
dianggap cukup baik untuk meramalkan data percepatan pembungaan pada
waktu mendatang apabila model tersebut memenuhi semua asumsi yang ada.
Nilai MSE residual model dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2, transformasi yang memiliki MSE residual terkecil ialah
transformasi

√
ln(1 + ih). Ketiga model dengan transformasi

√
ln(1 + ih)

dapat dikatakan model yang baik dalam meramalkan data percepatan
pembungaan ke depan. Namun, setelah dilakukan uji normalitas data
terhadap data ramalan percepatan pembungaan, hanya model ARIMA (2,2,0)
transformasi

√
ln(1 + ih) yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, penulis

memilih ARIMA (2,2,0) dengan transformasi
√
ln(1 + ih) dalam perhitungan

ekspektasi faktor diskon.
Pada pembahasan artikel ini, j = 1 menyatakan peserta keluar yang

disebabkan karena meninggal sedangkan j = 2 menyatakan peserta keluar
karena penyebab tidak sanggup bayar. Berdasarkan persamaan (16) dan usia
akhir 65 tahun maka nilai tunai anuitas awal seumur hidup tahunan total
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diperoleh

∗ä
(τ)
x = E

[
äK(x)+1|v

]
=

36∑
k=0

E
[
e−

∑k
h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))

2
]

kp
(τ)
x ,

dengan

Ch(ϕ1, ϕ2, θ0, ah) =(1, 1267)
√
ln (1 + ih−1) + (−0, 0903)

√
ln (1 + ih−2)

+ (0, 4393)
√
ln (1 + ih−3)− (−0, 6563)

√
ln (1 + ih−4)

+ 0, 00218 + ah.

Misalkan Yk =
∑k

h=1 (Ch(ϕ1, ϕ2, θ0, ah))
2 dan diperoleh Yk berdistribusi normal

N(µ(k), σ2(k)) dengan uji Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikan α = 5%.
Oleh karena Yk berdistribusi normalN(µ(k), σ2(k)) maka dengan menggunakan
sifat fungsi pembangkit diperoleh

∗ä
(τ)
28 =

36∑
k=0

e−µ(k)+
σ2(k)

2 kp
(τ)
28 = 14, 46487.

Kemudian, ditentukan besar premi tunggal asuransi jiwa seumur hidup.
Berdasarkan persamaan (18), usia akhir 65 tahun dan j = 1 maka diperoleh

∗A
(1)
x = E

[
vK(x)+1

]
=

36∑
k=0

E
[
e−

∑k+1
h=1 (Ch(ϕ1,ϕ2,θ0,ah))

2
] d

(j)
x+k

ℓ
(τ)
x

.

Sama halnya dalam menentukan nilai tunai anuitas awal seumur hidup total,
misalkan Yk+1 =

∑k+1
h=1 (Ch(ϕ1, ϕ2, θ0, ah))

2 dan diperoleh Yk+1 berdistribusi
normal N(µ(k + 1), σ2(k + 1)).
Selanjutnya, berdasarkan sifat fungsi pembangkit momen dapat diperoleh besar
premi tunggal sebagai berikut

∗A
(1)
28 =

36∑
k=0

e−µ(k+1)+
σ2(k+1)

2
d
(1)
28+k

ℓ
(τ)
28

= 0, 26407.

Besar premi tunggal yang diperoleh Pak Yusuf yaitu sebesar 0,26407
merupakan besar premi tunggal dengan uang pertanggungan sebesar
satu satuan.

Selanjutnya, substitusikan hasil yang telah diperoleh sebelumnya ke
persamaan (19) maka besar premi yang akan dibayarkan tiap tahun dari
peserta asuransi jiwa seumur hidup yang berusia 28 tahun untuk kasus
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meninggal diperoleh

∗P
(1)

28 =
0, 26407

14, 46487
× Rp100.000.000, 00 = Rp551.000, 00.

Jadi, besar premi yang dibayar oleh Pak Yusuf setiap tahunnya adalah sebesar
Rp551.000,00, yang dibayarkan setiap awal periode.

Selanjutnya, dapat dihitung pembayaran premi setiap awal tahunnya dari
peserta asuransi yang masuk pada usia 28, 38, dan 48 tahun untuk masing-
masing kasus, yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 2: Ringkasan Output Uji Residual dan Nilai MSE Masing-Masing Model

Model P-value α Kesimpulan
Nilai MSE
Residual

ARIMA (2,2,0)
0,701 0,05

Residual Model
10,915000

transformasi 1
ln(1+ih)

Berdistribusi Normal

ARIMA (2,2,0)
0,603

0,05 Residual Model
0,361430

transformasi 1√
ln(1+ih)

Berdistribusi Normal

ARIMA(2,2,0)
0,539 0,05

Residual Model
0,219790

transformasi ln(ln(1 + ih)) Berdistribusi Normal

ARIMA (0,2,1)
0,477 0,05

Residual Model
0,007914

transformasi
√

ln(1 + ih) Berdistribusi Normal

ARIMA (1,2,0)
0,128 0,05

Residual Model
0,014601

transformasi
√

ln(1 + ih) Berdistribusi Normal

ARIMA(2,2,0)
0,569 0,05

Residual Model
0,009505

transformasi
√

ln(1 + ih) Berdistribusi Normal

Tabel 3: Premi Model ARIMA (2,2,0) dengan Transformasi
√
ln(1 + ih) untuk

Kasus Meninggal
Tahun Akumulasi Premi Akumulasi Premi Akumulasi Premi
ke Usia 28 Usia 38 Usia 48

0 Rp551.000,00 Rp699.000,00 Rp1.076.000,00

Tabel 4: Premi Model ARIMA (2,2,0) dengan Transformasi
√
ln(1 + ih) untuk

Kasus Tidak Sanggup Bayar
Tahun Akumulasi Premi Akumulasi Premi Akumulasi Premi
ke Usia 28 Usia 38 Usia 48

0 Rp913.000,00 Rp424.500,00 Rp46.000,00
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5. KESIMPULAN

Berdasarkan penerapan model ARIMA pada premi tahunan, model
ARIMA (0,2,1), ARIMA (1,2,0) dan ARIMA (2,2,0) masing-masing dengan
transformasi

√
ln(1 + ih) adalah model yang baik digunakan karena

memiliki MSE yang paling kecil. Namun, dari model peramalan tersebut,
model ARIMA (2,2,0) dengan transformasi

√
ln(1 + ih) yang dapat

diterapkan dalam perhitungan premi tahunan oleh karena data ramalan
percepatan pembungaan berdistribusi normal. Kemudian, berdasarkan
penerapan model ARIMA pada premi tahunan untuk kasus double decrement
dapat disimpulkan yaitu besar premi yang akan dibayar tiap awal tahun oleh
peserta asuransi yang keluar disebabkan oleh kasus meninggal mengalami
kenaikan karena jumlah peserta asuransi yang meninggal semakin bertambah
seiring bertambahnya usia peserta sedangkan besar premi tahunan untuk kasus
tidak sanggup bayar mengalami penurunan karena jumlah peserta asuransi
yang keluar semakin berkurang seiring bertambahnya usia peserta.
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