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MOTTO  

 

“ Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan “   

(Amsal 1:7a) 

 

“ Kuatlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena 
mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak 

akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau” 

( Ulangan 31:6) 

 

“ Setetes Keringat ayah dan ibu, ku balas dengan keberhasilan 

studi “ 
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ABSTRAK  

Premi yang ditetapkan pihak asuransi adalah nilai yang harus dibayarkan setiap periodenya. Pada penelitian 

ini didapatkan data nilai premi asuransi pendidikan selama masa kontrak berdasarkan hasil wawancara serta 

ilustrasi produk yang diberikan PT Bumiputera Yogyakarta. Besarnya nilai premi dapat dihitung dengan 

metode Anuitas untuk mengetahui jumlah tabungan tiap periode tanpa dipengaruhi faktor-faktor perhitungan 

yang ditentukan pihak asuransi. Perhitungan dilanjutkan dengan metode Gompertz untuk memperhitungkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan premi dari pihak asuransi. Dengan menggunakan kedua 

metode ini, didapatkan persentase selisih hasil analisis perhitungan premi dengan menggunakan metode 

Anuitas dan metode Gompertz  yang dibandingkan dengan nilai premi berdasarkan data dari PT Bumiputera 

Yogyakarta, yaitu sebesar 2,94%. Hasil tersebut terdapat pada makalah pertama yang sudah dipublikasikan. 

Penelitian dilanjutkan dengan memperhitungkan multiple decreaments, dalam hal ini. berbagai kendala 

pengeluaran uang pertanggungan. Perhitungan premi yang dilengkapi dengan multiple decreaments  

menghasilkan nilai premi yang lebih akurat, namun dengan presentase selisih nilai premi yang lebih besar 

yaitu 3,85%.  

Kata-kata kunci: Premi, Asuransi Pendidikan, Anuitas, Gompertz, multiple decreament
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PENDAHULUAN  

Pembangunan sektor pendidikan mutlak dilakukan, karena secara langsung akan 

berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan umat manusia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa 

biaya pendidikan saat ini memang mahal. Biaya pendidikan yang terasa paling mahal adalah 

biaya pendidikan pada perguruan tinggi. Keadaan ini memaksa kita untuk merencanakan 

program pendidikan anak secara matang agar bisa menyekolahkan anak hingga kejenjang 

perguruan tinggi. Selain tinggi, biaya pendidikan juga selalu naik setiap tahunnya.  

Ada pepatah bijak bilang sedia  payung sebelum hujan. Biasanya peribahasa ini kerap 

ditujukan pada orang-orang yang memiliki kesadaran menyiapkan diri dengan asuransi. Memilih 

sebuah produk asuransi harus teliti dan harus sesuai tujuan, bila tujuan untuk dana pendidikan 

maka pilihlah produk yang benar-benar dapat memenuhi keperluan tersebut pada saat 

dibutuhkan. Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan pra-syarat adanya perjanjian 

asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi. Pada umumnya premi asuransi 

dibayar dimuka namun biasanya diberikan tenggang waktu pembayaran.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis perhitungan premi dengan metode anuitas 

dan metode gompertz akan digunakan untuk mengetahui nilai premi pada asuransi pendidikan. 

Kemudian hasil perhitungan premi akan dibandingkan dengan nilai premi yang ditentukan oleh 

pihak asuransi pendidikan PT Bumiputera Yogyakarta. Berbagai kendala dalam pengeluaran 

Uang Pertanggungan juga akan diperhitungan dengan menggunakan  Multiple Decreaments[8].  

 

RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana menentukan nilai premi asuransi 

pendidikan, studi kasus pada PT. Asuransi Bumiputera Yogyakarta.  

 

TUJUAN 

Mengetahui bagaimana menentukan anuitas nilai premi asuransi pendidikan, agar calon 

pemegang  polis dapat menyesuaikan jumlah premi yang akan dibayarkan kepada pihak 

tertanggung (Asuransi) sesuai dengan  besarnya biaya investasi yang diinginkan.  
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Hasil penelitian ini dituangkan dalam dua makalah sebagai berikut :  

1. Analisis Perhitungan Premi Asuransi Pendidikan Menggunakan Metode Anuitas dan metode 

Gompertz dipublikasikan pada Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX dengan 

tema "Sains dan Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang” dan subtema 

“Kemajuan IPTEK dan Implementasi Kurikulum 2013” yang dilaksanakan pada tanggal 21 

Juni 2014. 

2. Analisis Perhitungan Premi Asuransi Pendidikan Menggunakan Metode Anuitas dan Metode 

Gompertz dengan Multiple Decreaments dipublikasikan pada Seminar Nasional Matematika 

Tahun  2014 dengan tema “Peran Serta Cendikia Matematika dan Pendidikan Matematika 

dalam Akselerasi Perubahan Karakter Bangsa”, yang diselenggarakan oleh Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas negeri Semarang pada tanggal 8 November 2014.  
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ABSTRAK  

Premi yang ditetapkan pihak asuransi adalah nilai yang harus dibayarkan setiap periodenya. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Bumiputera cabang Yogyakarta. Data 

nilai premi selama masa kontrak didapatkan berdasarkan hasil wawancara serta ilustrasi produk yang 

diberikan PT Bumiputera Yogyakarta. Besarnya nilai premi dapat dihitung dengan metode Anuitas untuk 

mengetahui jumlah tabungan tiap periode tanpa dipengaruhi faktor-faktor dari pihak asuransi. 

Perhitungan  dilanjutkan dengan metode Gompertz untuk memperhitungkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perhitungan premi dari pihak asuransi. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

premi, yaitu usia orang tua (penanggung), jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan usia anak. Parameter yang 

digunakan untuk jenis kelamin dan jenis pekerjaan, yaitu nilai bolean 0 dan 1, di mana angka 1 untuk 

jenis kelamin perempuan, 0 untuk jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk jenis pekerjaan non-swasta 

adalah 0 dan untuk  jenis pekerjaan swasta adalah 1. Dengan menggunakan kedua metode ini, didapatkan 

persentase selisih hasil analisis perhitungan premi dengan menggunakan metode Anuitas dan metode 

Gompertz  yang dibandingkan dengan nilai premi berdasarkan data dari PT Bumiputera Yogyakarta, yaitu 

sebesar 2%. Angka ini menunjukkan bahwa perhitungan premi dengan metode Anuitas dan Gompertz 

cukup sesuai untuk menentukan nilai premi dasar pada perusahaan asuransi, sehingga dapat menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk asuransi pendidikan. 

 
Kata-kata kunci: premi, asuransi pendidikan, Anuitas, Gompertz, proteksi, tabungan
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PENDAHULUAN 
 
Pembangunan sektor pendidikan mutlak 
dilakukan, karena secara langsung akan 
berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan umat 
manusia. Pendidikan secara hakiki menjadi 
bagian yang tidak terpisah oleh berbagai 
kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, 
pendidikan merupakan hajat orang banyak dan 
akan menjadi barometer bagi setiap manusia. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 
semakin luas dan bernas pola pikir, pola tindak, 
dan pola lakunya [1]. 
 
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa biaya 
pendidikan saat ini memang mahal. Biaya 
pendidikan yang terasa paling mahal adalah 
biaya pendidikan pada perguruan tinggi.Sebuah 
perguruan tinggi swasta di Jakarta bisa 
menghabiskan biaya sekitar Rp 50 juta hingga 
lulus. Keadaan ini memaksa kita untuk 
merencanakan program pendidikan anak secara 
matang agar bisa menyekolahkan anak hingga 
kejenjang perguruan tinggi. Selain tinggi, biaya 
pendidikan juga selalu naik setiap tahunnya. 
Sebagai contoh, kalau jumlah biaya kuliah saat 
ini adalah sebesar Rp 50 juta,  dan jika dengan 
asumsi kenaikan biaya pendidikan sebesar 10% 
per tahun, maka dalam 18 tahun lagi, jumlah 
biaya kuliah sudah akan menjadi di atas Rp 250 
juta. Hal yang sama juga terjadi pada biaya 
pendidikan dijenjang-jenjang yang lain, seperti 
di TK, SD, SMP, dan SMU. Sebagai orang tua, 
tentunya harus siap menghadapi biaya 
pendidikan yang akan sangat tinggi jumlahnya 
pada masa yang akan datang [2]. 
 
Ada pepatah bijak bilang sedia payung sebelum 
hujan. Biasanya peribahasa ini kerap ditujukan 
pada orang-orang yang memiliki kesadaran 
menyiapkan diri dengan asuransi.Sayangnya, tak 
sedikit yang masih menganggap asuransi 
bukanlah hal yang mendesak. Akibatnya, ketika 
seorang anak ingin melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi, orang tua belum siap. 
 
Memilih sebuah produk asuransi harus teliti dan 
harus sesuai tujuan, bila tujuan untuk dana 
pendidikan maka pilihlah produk yang benar-
benar dapat memenuhi keperluan tersebut pada 
saat dibutuhkan. Premi asuransi atau biaya 
berasuransi merupakan pra-syarat adanya 
perjanjian asuransi,karena tanpa adanya premi 
tidak akan ada asuransi. Pada umumnya premi 
asuransi dibayar dimuka namun biasanya 
diberikan tenggang waktu pembayaran.  

 
Meskipun bukan menjadi bagian dari polis, 
untuk produk selain seperti produk pendidikan , 
biasanya akan diberikan ilustrasi sebagai 
gambaran perkembangan dana hingga berakhir 
masa kontrak. Contohnya, berapa lama masa 
pembayaran premi, tahapan pengambilan dana 
dan berapa hasil yang akan diperoleh pada akhir 
masa kontrak. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis 
perhitungan premi dengan metode Anuitas dan 
metode Gomperzt digunakan untuk mengetahui 
nilai premi pada asuransi pendidikan. Kemudian 
hasil perhitungan premi akan dibandingkan 
dengan nilai premi yang ditentukan oleh pihak 
asuransi pendidikan PT Bumiputera Yogyakarta.  

 
BAHAN DAN METODE 

 

BAHAN 
Bahan  pada penelitian ini adalah data ilustrasi 
produk asuransi pendidikan serta informasi 
faktor-faktor perhitungan premi asuransi,  
setelah dilakukan wawancara dengan petugas 
asuransi PT Bumiputera cabang Yogyakarta. 
Pihak asuransi tidak memberikan data pemegang 
polis selama 5 tahun dikarenakan privasi 
perusahaan. Perusahaan hanya memberikan 
ilustrasi kontrak Produk Asuransi Pendidikan 
Mitra Beasiswa Berencana dengan masa kontrak 
selama 5 – 12 tahun. Besarnya premi yang 
ditetapkan pada ilustrasi produk menjadi acuan 
perbandingan dengan hasil perhitungan premi 
menggunakan metode Anuitas dan metode 
Gompertz. Ilustrasi produk asuransi pendidikan 
terdapat dalam daftar lampiran jurnal. 

METODE 
Futami [3] mendefinisikan anuitas adalah suatu 
pembayaran dalam jumlah tertentu, yang 
dilakukan setiap selang waktu dan lama tertentu 
secara berkelanjutan.  
Anuitas yang pembayarannya pasti untuk 
periode jangka waktu tertentu dinamakan anuitas 
pasti atau annuity-certain.  
Contoh untuk anuitas pasti antara lain adalah 
pembayaran kredit motor, pembayaran premi 
asuransi pendidikan [5]. 
 
Di samping anuitas pasti, ada juga anuitas tidak 
pasti. Anuitas yang pembayarannya tidak pasti 
dinamakan anuitas contingent. Tipe yang umum 
dari anuitas contingent ini adalah suatu anuitas 
dengan pembayaran dilakukan selama orang 
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tersebut masih hidup. Anuitas seperti itu 
dinamakan dengan anuitas hidup atau annuity 
life [5]. 
 
Pada studi ini hanya akan dibahas tentang 
anuitas pasti, karena asuransi pendidikan 
merupakan suatu simulasi anuitas pasti dengan 
menggunakan bunga tetap. Untuk istilah anuitas 
pasti, biasanya kata pasti-tidak disertakan dan 
hanya menuliskan kata anuitas saja. Istilah 
anuitas biasanya merujuk pada anuitas pasti [5]. 
Besar anuitas adalah besarnya angsuran 
ditambah dengan bunga yang diperhitungkan. 

 
1. Anuitas dengan pembayaran sekali 

setahun  
 
Anuitas awal sering disebut anuitas-due atau 
anuitas jatuh tempo. Nilai sekarang (present 
value) dari anuitas awal dilambangkan dengan 
  . Nilai ini adalah nilai yang dibayarkan untuk 
mendapatkan pembayaran sebesar 1 rupiah tiap 
awal periode selama n periode [6]. 
 
Nilai akumulasi atau nilai masa mendatang dari 
anuitas tersebut dilambangkan dengan   . 
Present value dari pembayaran 1 rupiah di awal 
periode pada periode pertama adalah 1. Present 
value dari pembayaran 1 rupiah yang dilakukan 
pada awal periode kedua adalah v. Proses ini 
berlanjut sampai present value dari pembayaran 
1 periode terakhir nadalah     . Nilai 
akumulasi total dari present value    sama 
dengan jumlah dari present value tiap-tiap 
pembayaran [4], yaitu: 

        
              

 

Dapat dilihat bahwa rumus    merupakan 

bentuk dari deret geometri n-suku dengan nilai 

awal 1, dengan faktor v. Selanjutnya dengan 

menggunakan deret geometri diperoleh hasil: 

 

        
              

  
    

   
 
    

   
 

 
    

  
 

Secara sama diturunkan rumus untuk nilai 

akumulasi Anuitas awal selama n periode   : 

   (   )  (   )
   

 (   )   

 (   )  

 (   )
(   )   

(   )   
 

 
(   )   

  
 

Misalkan Anuitas awal sebesar R satuan mata 
uang yang dibayarkan selama n tahun dengan 
bunga tahunan i %( bunga tetap), nilai total 
anuitas n tahun kemudian dinotasikan dengan    
yaitu [7] :  

     (   )
  (   )    (   )   

   (   ) 
 

    [
(   )( )   

 
] 

dengan keterangan:  

    
R= Jumlah anuitas (pembayaran berkala) 

i= Tingkat suku bunga per periode  

n= Periode Pembayaran yang akan dilakukan 

(klaim meninggal)  

d=  

2. Anuitas dengan pembayaran  beberapa  

kali dalam setahun  

Suatu anuitas pasti yang pembayarannya 

dilakukan beberapa (m) kali setahun dengan 

selang pembayaran setiap 1/m tahun disebut 

anuitas dengan pembayaram m kali. Total nilai 

sekarang dari anuitas akhirnya ditulis 

  
( )

adalah: 

  
( )

  
 

 
[               

 
 

      ] 

 
 

 
[
           

      
] 

 
    

 [(   )     ]
 
    

 ( )
 

 

tabungan yang diisi oleh pengguna progam akan 

menjadi nilai Sn, dimana kita akan mencari 

jumlah uang R yang harus ditabungkan dalam 
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periode n dan jumlah m kali pembayaran dalam 

1 tahun yang diinginkan oleh nasabah. Sehingga 

dapat dirumuskan:  

 

    [
(  

 

 
)( )( )  

 

 

]. 

Kemudian, rumus perhitungan jumlah Anuitas 

dengan pembayaran beberapa kali dalam setahun 

dapat kita formulasikan menjadi : 

      [
(  

 

 
)( )( )  

 

 

]. 

dimana : 

    

R= Jumlah Anuitas (pembayaran berkala). 

i= Tingkat suku bunga per periode. 

n= Periode pembayaran yang akan dilakukan. 

m= Banyaknya pembayaran yang dilakukan  

dalam 1 tahun. 

3. Analisis dan perhitungan UP dengan 

Metode Anuitas dan Gomperzt  

 

Dalam menghitung Uang Pertanggungan (UP) 

kita menggunakan 2 metode yaitu Anuitas dan 

Gompertz. Anuitas untuk menghitung jumlah 

uang yang harus dibayarkan untuk biaya UP dan 

metode Gompertz untuk menghitung biaya oleh 

karena faktor lainnya yaitu usia penanggung, 

gender, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Di dalam 

standar perusahaan asuransi UP akan tetap 

dibayarkan sampai akhir masa kontrak. 

 

Anuitas digunakan  untuk menghitung jumlah 

uang yang harus ditabungkan untuk 

mendapatkan UP sebesar yang diinginkan 

nasabah. Premi yang harus dibayarkan akan 

ditambah dengan nilai yang didapat dengan 

metode Gompertz oleh karena faktor-faktor 

lainnya dari nasabah [7]. Dari metode Gompetz 

yang biasanya digunakan untuk menghitung 

pertumbuhan penduduk [8], yaitu : 

     
 
  

Untuk menghitung biaya faktor-faktor lainnya di 

bidang asuransi, kita dapat menentukannya 

sebagai : 

 

N = Jumlah biaya tambahan untuk nasabah. 

C= Jumlah premi per periode yang dikenakan 

kepada nasabah. 

a= Angka perbandingan premi minumum dan 

premi nasabah. 

P= Probability pertumbuhan (0<P<1). 

t= Angka pengaruh faktor-faktor lainnya 

terhadap Uang Pertanggungan.  

Dalam menghitung t digunakan rumus linear 
sederhana karena terdapat 4 faktor yang dapat 
mempengaruhi nilai premi yaitu usia orang tua 
(penanggung),  gender, jenis pekerjaan,  dan usia 
anak. Parameter yang digunakan untuk gender 
dan jenis pekerjaanyaitu nilai bolean 0 dan 1, 
dimana angka 1 untuk jenis kelamin perempuan, 
0 untuk jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk 
jenis pekerjaan non-swasta=0 dan untuk  jenis 
pekerjaan swasta=1.  
 
Keempat faktor ini mempunyai tingkat pengaruh 
yang sama, sehingga nilai t dapat dihitung 
dengan rumus:  

 

                          
 

dimana:  

A= Usia orang tua. 

B= Gender. 

C= Jenis Pekerjaan.  

D= Usia anak. 

 

HASIL DAN DISKUSI  
 
Berikut ini adalah analisis perhitungan dengan 
Metode Anuitas untuk menghitung jumlah 
tabungan yang harus ditabungkan berdasarkan 
Ilustrasi produk dari data PT. Bumiputera 
Yogyakarta:  
 
Diketahui seorang nasabah ingin mempunyai 
uang sejumlah 100 juta untuk biaya pendidikan 
anaknya dalam kurun waktu 12 tahun (klaim 



 
 

21 
 

meninggal pada usia 45 tahun), dia ingin 
menabung secara triwulan. Maka dengan tingkat 
suku bunga yang ditentukan oleh pihak asuransi, 
dalam hal ini telah ditentukan bahwa tingkat 
suku bunganya adalah 10%, maka dapat dihitung 
jumlah tabungan yang harus ditabungkan 
dengan:  

               [
(  

   
 )

  ( )   

   
 

] 

             

Jadi dengan tingkat suku bunga 10%, nasabah 
harus mulai menabung sebesar  Rp.1.100.594 
tiap triwulannya. 
 
Nasabah yang ingin mempunyai tabungan 
sebesar 100  juta dalam waktu 12 tahun ternyata 
adalah seorang laki-laki berumur 39 tahun yang 
bekerja sebagai seorang wiraswasta. Anaknya 
berusia 6 tahun pada saat pendaftaran polis 
asuransi pendidikan. Si Nasabah menginginkan 
Uang Pertanggungan sebesar 200 juta apabila 
meninggal secara tiba-tiba. Dengan data 
demikian, maka biaya asuransi atau preminya 
dapat dihitung:  
 
Diketahui asumsi nasabah tersebut akan 
meninggal pada usia 45 tahun. Akan dicari nilai 
sekarang (present value) Uang Pertanggungan 
200 juta pada saat nasabah mengambil uangnya 
yang 100 juta di usia 45 tahun, dengan rumus 
nilai sekarang :  

  
           

(      ) 
 

            . 

Setelah itu, akan dihitung anuitas yang harus 

dibayarkan untuk mendapatkan Rp.200.000.000 

dalam waktu 6 tahun dengan perhitungan:  

               [
(  

   
 )

( )( )   

   
 

] 

           . 

Karena di dalam rumus perhitungan dengan  

metode Gompertz terdapat perbandingan premi 

minimum dari premi nasabah, maka harus 

dihitung premi minum terlebih dahulu. Cara 

menghitung premi untuk UP  minimum (sebesar 

20 juta) menggunakan perhitungan Present 

value dan Anuitas sebagai berikut:  

  
          

(     )  
 

            

             [
(  

   
 
)( )( )   

   
 

] 

         
 
yang akan menambah nilai Anuitas di atas harus 
dihitung dengan rumus Gompertz: 
 

                              
                

        (   )   
     

 

         
 
Jadi, premi yang harus dibayarkan nasabah yang 
ingin mendapatkan tabungan sebesar 100 juta 
dalam kurun waktu 12 tahun yaitu sebesar:  
 

              
    (               )
    

 

              
                    
        

 

                         
 

                          
                    
         

 

Dari hasil perhtungan premi di atas, ditentukan 

presentase selisih antara perhitungan premi data 

dengan hasil perhitungan premi menggunakan 

metode Anuitas dan metode Gompertz. 

 

                   
        

         
       

   .  
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode 

Anuitas untuk menentukan jumlah tabungan, 

serta dilanjutkan dengan metode Gompertz 

untuk memperhitungkan faktor-faktor yang  

mempengaruhi perhitungan premi asuransi 

pendidikan didapatkan hasil perhitungan premi 

yang mendekati nilai premi yang ditetapkan 

pihak Asuransi. 

 

Persentase selisih hasil analisis perhitungan 

premi dengan menggunakan metode Anuitas dan 

metode Gompertz  yang dibandingkan dengan 

nilai premi berdasarkan data  sebesar 2%. Angka 

ini menunjukkan bahwa perhitungan premi 

dengan metode Anuitas dan Gompertz cukup 

sesuai untuk menentukan nilai premi dasar pada 

perusahaan asuransi, sehingga dapat menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli produk asuransi pendidikan. 
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ABSTRAK  

Premi yang ditetapkan pihak asuransi adalah nilai yang harus dibayarkan setiap periodenya. Data nilai premi 

selama masa kontrak didapatkan berdasarkan hasil wawancara serta ilustrasi produk yang diberikan PT 

Bumiputera Yogyakarta. Besarnya nilai premi dapat dihitung dengan metode Anuitas untuk mengetahui 

jumlah tabungan tiap periode tanpa dipengaruhi faktor-faktor perhitungan yang ditentukan pihak asuransi.  

Perhitungan  dilanjutkan dengan metode Gompertz untuk memperhitungkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perhitungan premi dari pihak asuransi. Dengan menggunakan kedua metode ini, didapatkan 

persentase selisih hasil analisis perhitungan premi dengan menggunakan metode Anuitas dan metode 

Gompertz  yang dibandingkan dengan nilai premi berdasarkan data dari PT Bumiputera Yogyakarta, yaitu 

sebesar 2,94%. Hasil tersebut terdapat pada jurnal pertama yang sudah dipublikasikan. Penelitian dilanjutkan 

dengan memperhitungkan multiple decreaments yang memuat berbagai kendala pengeluaran uang 

pertanggungan. Perhitungan premi yang dilengkapi dengan multiple decreaments  menghasilkan nilai premi 

yang lebih akurat, namun dengan presentase selisih nilai premi yang lebih besar yaitu 3,85%.  

 

Kata-kata kunci: Premi, Asuransi,Pendidikan, Anuitas, Gompertz, Proteksi, Multiple Decreaments
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PENDAHULUAN 

Pembangunan sektor pendidikan mutlak dilakukan, karena secara langsung akan 

berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan umat manusia. Pendidikan secara hakiki menjadi 

bagian yang tidak terpisah oleh berbagai kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, 

pendidikan merupakan hajat orang banyak dan akan menjadi barometer bagi setiap manusia. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas dan bernas pola pikir, pola tindak, 

dan pola lakunya [4]. 

Namun,  tidak bisa dipungkiri bahwa biaya pendidikan saat ini memang mahal. Biaya 

pendidikan yang terasa paling mahal adalah biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi. 

Keadaan ini memaksa kita untuk merencanakan program pendidikan anak secara matang. 

Selain tinggi biaya pendidikan juga selalu naik setiap tahunnya. Sebagai contoh kalau jumlah 

biaya kuliah saat ini adalah sebesar Rp 50 juta,  dan jika dengan asumsi kenaikan biaya 

pendidikan sebesar 10% per tahun, maka dalam 18 tahun lagi, jumlah biaya kuliah sudah 

akan menjadi di atas Rp 250 juta. Hal yang sama juga terjadi pada biaya pendidikan 

dijenjang-jenjang yang lain, seperti di TK, SD, SMP, dan SMU. Sebagai orang tua, tentunya 

harus siap menghadapi biaya pendidikan yang akan sangat tinggi jumlahnya pada masa yang 

akan datang [7]. 

Ada pepatah bijak bilang sedia  payung sebelum hujan. Biasanya peribahasa ini kerap 

ditujukan pada orang-orang yang memiliki kesadaran menyiapkan diri dengan asuransi. 

Sayangnya tak sedikit yang masih menganggap asuransi bukanlah hal yang mendesak. 

Akibatnya ketika seorang anak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

orang tua belum siap. 

Memilih sebuah produk asuransi harus teliti dan harus sesuai tujuan. Bila tujuan untuk 

dana pendidikan maka pilihlah produk yang benar-benar dapat memenuhi keperluan tersebut 

pada saat dibutuhkan. Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan pra-syarat adanya 

perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi. Pada umumnya premi 

asuransi dibayar dimuka namun biasanya diberikan tenggang waktu pembayaran.  

Meskipun bukan menjadi bagian dari polis, untuk produk selain seperti produk 

pendidikan biasanya akan diberikan ilustrasi sebagai gambaran perkembangan dana hingga 

berakhir masa kontrak. Contohnya berapa lama masa pembayaran premi, tahapan 

pengambilan dana dan berapa hasil yang akan diperoleh pada akhir masa kontrak. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis perhitungan premi dengan metode 

Anuitas dan metode Gompertz akan digunakan untuk mengetahui nilai premi pada asuransi 

pendidikan. Kemudian hasil perhitungan premi akan. dibandingkan dengan nilai premi yang 

ditentukan oleh pihak asuransi. Berbagai kendala dalam pengeluaran Uang Pertanggungan 

juga akan diperhitungan dengan menggunakan perhitungan Multiple Decreaments[8].  

 

BAHAN DAN METODE 

BAHAN 

Bahan  pada penelitian ini adalah data ilustrasi produk asuransi pendidikan serta 

informasi faktor-faktor perhitungan premi asuransi, setelah dilakukan wawancara dengan 

petugas asuransi PT Bumiputera cabang Yogyakarta. Pihak asuransi tidak memberikan data 

pemegang polis selama 5 tahun dikarenakan privasi perusahaan. Perusahaan hanya 

memberikan ilustrasi kontrak Produk Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa Berencana dengan 

masa kontrak selama 5 –12 tahun. Besarnya premi yang ditetapkan pada ilustrasi produk 

menjadi acuan perbandingan dengan hasil perhitungan premi menggunakan metode Anuitas 

dan metode Gompertz. Penggunaan Multiple Decreaments pada perhitungan nilai premi 

digunakan untuk memperoleh nilai yang lebih akurat, karena terdapat beberapa kendala 

pengambilan Uang Pertanggungan[8].  
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METODE 

Takashi Futami 1993, mendefinisikan anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah 

tertentu, yang dilakukan setiap selang waktu dan lama tertentu secara berkelanjutan. Anuitas 

yang pembayarannya pasti untuk periode jangka waktu tertentu dinamakan anuitas pasti atau 

annuity-certain. Contoh untuk anuitas pasti antara lain adalah pembayaran kredit motor, 

pembayaran premi asuransi pendidikan[3]. 

Disamping anuitas pasti, ada juga anuitas tidak pasti.Anuitas yang pembayarannya 

tidak pasti dinamakan anuitas contingent. Tipe yang umum dari anuitas contingent ini adalah 

suatu anuitas dengan pembayaran dilakukan selama orang tersebut masih hidup. Anuitas 

seperti itu dinamakan dengan anuitas hidup atau annuity life [3]. 

Pada skripsi ini hanya akan dibahas tentang anuitas pasti, karena asuransi pendidikan 

merupakan suatu simulasi anuitas pasti dengan menggunakan bunga tetap. Untuk istilah 

anuitas pasti, biasanya kata pasti-nya tidak disertakan dan hanya menuliskan kata anuitas 

saja.Istilah anuitas biasanya merujuk pada anuitas pasti [9]. Besar anuitas adalah besarnya 

angsuran ditambah dengan bunga yang diperhitungkan. 

4. Anuitas dengan pembayaran sekali setahun  

Anuitas awal sering disebut anuitas-due atau anuitas jatuh tempo.Nilai sekarang 

(present value) dari anuitas awal dilambangkan dengan    . Nilai ini adalah nilai yang 

dibayarkan untuk mendapatkan pembayaran sebesar 1 rupiah tiap awal periode selama n 

periode [12]. 

Nilai akumulasi atau nilai masa mendatang dari anuitas tersebut dilambangkan dengan 

  . Present value dari pembayaran 1 rupiah di awal periode pada periode pertama adalah 1. 

Present value dari pembayaran 1 rupiah yang dilakukan pada awal periode kedua adalah v. 

Proses ini berlanjut sampai present value dari pembayaran 1 periode terakhir n adalah     . 

Nilai akumulasi total dari present value    sama dengan jumlahan dari present value tiap-tiap 

pembayaran [10] yaitu: 

        
              

 

Dapat dilihat bahwa rumus    merupakan bentuk dari deret geometri n-suku dengan nilai 

awal 1, dengan faktor v. Selanjutnya dengan menggunakan deret geometri diperoleh hasil: 

        
              

  
    

   
 
    

   
 

 
    

  
 

  

Secara sama diturunkan rumus untuk nilai akumulasi Anuitas awal selama n periode   : 

   (   )  (   )
    (   )    (   )  

 (   )
(   )   

(   )   
 

 
(   )   

  
 

Misalkan Anuitas awal sebesar R satuan mata uang yang dibayarkan selama n tahun dengan 

bunga tahunan i %( bunga tetap), nilai total anuitas n tahun kemudian dinotasikan dengan    

yaitu [14] :  

     (   )
  (   )    (   )      (   ) 
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    [
(   )( )   

 
] 

dengan keterangan:  

Sn=  

R= Jumlah anuitas (pembayaran berkala) 

i= Tingkat suku bunga per periode  

n= Periode Pembayaran yang akan dilakukan (klaim meninggal) 

d=   

5. Anuitas dengan pembayaran  beberapa  kali dalam setahun  

Suatu anuitas pasti yang pembayarannya dilakukan beberapa (m) kali setahun dengan 

selang pembayaran setiap 1/m tahun disebut anuitas dengan pembayaram m kali. Total nilai 

sekarang dari anuitas akhirnya ditulis   
( )

adalah: 

  
( )

  
 

 
[               

 
       ] 

 
 

 
[
           

      
] 

 
    

 [(   )     ]
 
    

 ( )
 

 

tabungan yang diisi oleh pengguna progam akan menjadi nilai Sn, dimana kita akan mencari 

jumlah uang R yang harus ditabungkan dalam periode n dan jumlah m kali pembayaran 

dalam 1 tahun yang diinginkan oleh nasabah. Sehingga dapat dirumuskan:  

    [
(  

 
 )

( )( )   

 
 

] 

Kemudian, rumus perhitungan jumlah Anuitas dengan pembayaran beberapa kali 

dalam setahun dapat kita formulasikan menjadi : 

      [
(  

 
 
)( )( )   

 
 

] 

dimana : 

Sn=  

R= Jumlah Anuitas (pembayaran berkala). 

i= Tingkat suku bunga per periode. 

n= Periode pembayaran yang akan dilakukan. 

m= Banyaknya pembayaran yang dilakukan dalam 1 tahun. 

6. Analisis dan perhitungan UP dengan Metode Anuitas dan Gomperzt  

Dalam menghitung Uang Pertanggungan (UP) kita menggunakan 2 metode yaitu 

Anuitas dan Gompertz. Anuitas untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan untuk 

biaya UP dan metode Gompertz untuk menghitung biaya oleh karena faktor lainnya yaitu 

usia penanggung, gender, jenis pekerjaan, dan lain–lain. Di dalam standart perusahaan 

asuransi, Uang Pertanggungan akan tetap dibayarkan sampai akhir masa kontrak. 

Anuitas digunakan  untuk menghitung jumlah uang yang harus ditabungkan untuk 

mendapatkan UP sebesar yang diinginkan nasabah. Premi yang harus dibayarkan akan 

ditambah dengan nilai yang didapat dengan metode Gompertz oleh karena faktor-faktor 
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lainnya dari nasabah [14]. Dari metode Gompetz yang biasanya digunakan untuk menghitung 

pertumbuhan penduduk [1], yaitu : 

     
 
 

Untuk menghitung biaya faktor-faktor lainnya di bidang asuransi, kita dapat 

menentukannya sebagai : 

 

N = Jumlah biaya tambahan untuk nasabah. 

C= Jumlah premi per periode yang dikenakan kepada nasabah. 

a= Angka perbandingan premi minumum dan premi nasabah. 

P= Probability pertumbuhan (0<P<1). 

t= Angka pengaruh faktor-faktor lainnya terhadap Uang Pertanggungan.  

Dalam menghitung t, digunakan rumus linear sederhana karena terdapat 4 faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai premi, diantaranya usia orang tua (penanggung),  gender, jenis 

pekerjaan,  dan usia anak. Parameter yang digunakan untuk gender dan jenis pekerjaan yaitu 

nilai bolean 0 dan 1, dimana angka 1 untuk gender perempuan,0 untuk jender laki-laki. 

Sedangkan untuk jenis pekerjaan non-swasta= 0 dan untuk  jenis pekerjaan swasta= 1.  

Keempat faktor ini mempunyai tingkat pengaruh yang sama, sehingga nilai t dapat 

dihitung dengan rumus:  

 

                          
 

dimana:  

A= Usia orang tua  

B= Gender  

C= Jenis Pekerjaan  

D= Usia anak  

 

7. Analisis dan perhitungan UP dengan Multiple Decreaments  

Multiple Decreaments memperhitungkan nilai kini dari aktuaria imbalan yang akan 

dibayarkan pada saat kematian atau akhir tahun kematian yang merupakan salah satu dari dua 

komponen dalam perhitungan premi. Komponen lain dalam perhitungan premi dan nilai 

sekarang dari arus masuk diharapkan perusahaan asuransi melalui premi [8]. 

Perhitungan ini tetap sama  seperti dalam pengaturan model penurunan tunggal dan tidak 

berubah dalam pandangan berbagai  mode pengurangan. Misalkan premi dibayar secara 

keseluruhan hidup terus menerus  anuitas pada tingkat P per tahun. Maka nilai  aktuaria 

sekarang dari premi  adalah   ̅ , dan   ̅  diberikan oleh: 

 ̅  ∫    

 

 

  
( )
   

Misalkan premi dibayar sebagai kontinyu n tahun anuitas hidup sementara di  tingkat P per 

tahun. Maka nilai sekarang aktuaria dari premi adalah   ̅   ̅  dan,  ̅    ̅̅ ̅ diberikan oleh rumus:   

 ̅   ̅  ∫ 
  

 

 

  
( )
   

Jika premi dibayar sebagai diskrit seluruh hidup anuitas jatuh tempo pada tingkat  per tahun, 

maka nilai sekarang actuarial dari premi adalah   ̈  , dan  ̈ diberikan oleh sebuah rumus :  
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  ̈  ∑     
( )

 

   

  

Misalkan bahwa premi yang dibayarkan sebagai diskrit n-tahun anuitas hidup sementara 

karena pada tingkat P per tahun. Maka nilai sekarang aktuaria dari premi adalah  ̈   ̅  , dan 

 ̈   ̅   diberikan oleh:  

 

    ̅ ̈  ∑      
( )

   

   

  

Dengan demikian, sekali kita memiliki pengetahuan tentang fungsi survival tp (τ)  

x, kita dapat mengetahui  nilai sekarang aktuaria dari premi untuk berbagai model 

pembayaran premi, seperti premium terus menerus dan premium diskrit. Dengan prinsip 

kesetaraan,premi kemudian diperoleh sebagai[8]:  

 

       
                                

                                           
 

 

HASIL DAN DISKUSI  

1. Perhitungan Premi dengan Metode Anuitas dan Gomperzt  
Berikut ini adalah analisis perhitungan dengan Metode Anuitas untuk menghitung jumlah 

tabungan yang harus ditabungkan berdasarkan Ilustrasi produk dari data: 

Diketahui seorang nasabah ingin mempunyai uang sejumlah 100 juta untuk biaya 

pendidikan anaknya dalam kurun waktu 12 tahun (klaim meninggal pada usia 45 tahun), dia 

ingin menabung secara triwulan. Maka dengan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh 

pihak asuransi, dalam hal ini telah ditentukan bahwa tingkat suku bunganya adalah 10%, 

maka dapat dihitung jumlah tabungan yang harus ditabungkan dengan:  

               [
(  

   
 )

  ( )   

   
 

] 

             
Jadi dengan tingkat suku bunga 10%, nasabah harus mulai menabung sebesar  

1.100.594 rupiah tiap triwulannya. 

Nasabah yang ingin mempunyai tabungan sebesar 100 juta dalam waktu 12 tahun 

ternyata adalah seorang laki-laki berumur 39 tahun yang bekerja sebagai seorang wiraswasta. 

Anaknya berusia 6 tahun pada saat pendaftaran polis asuransi pendidikan. Si Nasabah 

menginginkan Uang Pertanggungan sebesar 200 juta apabila meninggal secara tiba-tiba. 

Dengan data demikian, maka biaya asuransi atau preminya dapat dihitung:  

Diketahui asumsi si nasabah akan meninggal pada usia 45 tahun. Akan dicari nilai 

sekarang (present value) Uang Pertanggungan 200 juta pada saat nasabah mengambil 

uangnya yang 100 juta di usia 45 tahun, dengan rumus nilai sekarang :  

  
           

(      ) 
 

             
Setelah itu, akan dihitung anuitas yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 

Rp.             dalam waktu 6 tahun dengan perhitungan:  

               [
(  

   
 )

( )( )   

   
 

] 
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Karena didalam rumus perhitungan metode Gompertz terdapat perbandingan premi 

minimum dan premi nasabah, maka kita harus menghitung premi minum terlebih dahulu. 

Cara menghitung premi untuk UP minimum sebesar 20 juta menggunakan perhitungan 

Present value dan Anuitas sebagai berikut:  

  
          

(     )  
 

            

             [
(  

   
 )

( )( )   

   
 

] 

         
Berikutnya harus dihitung biaya tambahan yang akan menambah biaya anuitas diatas 

dengan rumus Gompertz yaitu : 

                                              

        (   )   
     

 

         
Jadi, Premi yang harus dibayarkan nasabah yang ingin mendapatkan tabungan sebesar 100 

juta dalam kurun waktu 12 tahun yaitu sebesar:  

 

 

                  (               )     
 

                                          
 

                         

                                                       
Dari hasil perhtungan premi diatas, akan ditentukan presentase selisih antara perhitungan 

premi dari data dengan hasil perhitungan premi menggunakan metode Anuitas dan metode 

Gompertz. 

 

                   
       

         
       

    
 

2. Perhitungan Premi  dengan Multiple Decreaments  

Diketahui seorang nasabah ingin mempunyai uang sejumlah 100 juta untuk biaya pendidikan 

anaknya dalam kurun waktu 12 tahun (klaim meninggal pada usia 45 tahun), dia ingin 

menabung secara triwulan. Maka dengan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh pihak 

asuransi, dalam hal ini telah ditentukan bahwa tingkat suku bunganya adalah 10%.  Misalkan 

A= 0.0025, B= 0.025, dan C=1,095.  

Manfaatnya untuk dibayarkan pada saat kematian ditentukan sebagai 100.000.000 

jika kematian disebabkan karena 2 kendala, maka mengunakan Program R nilai premi dapat 

dihitung dengan perintah sebagai berikut [8]:  

a1 <- 0.0025 #A; 

> b <- 0.0025 # B; 

> a <- 1.095 # C; 
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> m <- b/log(a, base=exp(1)); 

> e <- exp(1); 

> del <- 0.05; 

> f <- a1+del; 

> p <- (-f/log(a, base=exp(1)))+1 # λ1; 

> j <- m*a^x # αx; 

> x <- 33; 

> n <- 1:12; 

> q1 <- e^j*gamma(p)*(j^(1-p))*(1-pgamma(1, p, j)); 

> q2 <- (a1/f)*(1-q1); 

> q<- e^j*gamma(p)*(j^(1-p))*(pgamma(a^n, p, j)-pgamma(1, p, j)); 

> q4 <- (1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f # ¯ax: ¯n|; 

> q3 <- 2*a1*(1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f; 

> pr1 <- 100000000*q/q4; 

> pr2 <- 100000000*q3/q4; 

> pr3 <- pr1+pr2; 

> d <- round(data.frame(pr1, pr2, pr3), 2); 

> d1 <- data.frame(n, d); 

> d1 # Table 1; 

 

Tabel 1. Nilai Premi dengan Multiple Decreamnents dalam R  

No n Pr1 Pr 2 Pr3 

1 1 3.980.306 50000 4.480.306 

2 2 1.0291.313 50000 10.791.313 

3 3 26.289.187 50000 26.789.187 

4 4 64.510.197 50000 65.010.197 

5 5 4.724.974 50000 5.224.974 

6 6 11.954.696 50000 12.454.696 

7 7 28.808.642 50000 29.308.642 

8 8 65.457.241 50000 65.957.241 

9 9 5.504.693 50000 6.004.693 

10 10 13.296.334 50000 13.796.334 

11 11 29.662.920 50000 30.162.920 

12 12 65.481.239 50000 65.981.239 

 

Dari hasil perhtungan premi diatas, akan ditentukan presentase selisih antara perhitungan 

premi yang ditetapkan PT Bumiputera dengan hasil perhitungan premi menggunakan metode 

Multiple Decreaments. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Anuitas untuk menentukan jumlah 

tabungan, serta dilanjutkan dengan metode Gompertz untuk memperhitungkan faktor-faktor 

yang  mempengaruhi perhitungan premi asuransi pendidikan didapatkan hasil perhitungan 

premi yang mendekati nilai premi yang ditetapkan pihak Asuransi Pendidikan PT.Bumiputera 

Yogyakarta. 

Persentase selisih hasil analisis perhitungan premi dengan menggunakan metode 

Anuitas dan metode Gompertz  yang dibandingkan dengan nilai premi berdasarkan data dari 

PT. Bumiputera Yogyakarta adalah  sebesar 2%. Sedangkan perhitungan nilai premi dengan 

menggunakan Multiple Decreaments mempunyai selisih yang lebih besar yaitu 3%.  Angka ini 

diperoleh untuk menentukan nilai premi dasar pada perusahaan asuransi, sehingga dapat menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk asuransi pendidikan. 
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Anuitas untuk menentukan jumlah 

tabungan, serta dilanjutkan dengan metode Gompertz untuk memperhitungkan faktor-faktor 

yang  mempengaruhi perhitungan premi asuransi pendidikan didapatkan hasil perhitungan 

premi yang mendekati nilai premi yang ditetapkan pihak Asuransi Pendidikan PT.Bumiputera 

Yogyakarta. 

Persentase selisih hasil analisis perhitungan premi dengan menggunakan metode 

Anuitas dan metode Gompertz  yang dibandingkan dengan nilai premi berdasarkan data dari 

PT. Bumiputera Yogyakarta adalah  sebesar 2%. Sedangkan perhitungan nilai premi dengan 

menggunakan Multiple Decreaments mempunyai selisih yang lebih besar yaitu 3%.  Angka 

ini diperoleh untuk menentukan nilai premi dasar pada perusahaan asuransi, sehingga dapat menjadi 

acuan dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk asuransi pendidikan. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1  : Data penelitian dari PT. Asuransi Bumiputera Yogyakarta yang 

terdiri dari Ilustrasi produk dan Rincian data Polis 
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LAMPIRAN 2 :  REFERENSI RANCANGAN PROGRAM MULTIPLE DECREAMENTS 

UNTUK MAKALAH 2  

Data rancangan Program dari Pustaka [8] Deshmukh.S (Springer India 2012), Multiple 

Decrement Models in Insurance, DOI 10.1007/978-81-322-0659-0_2, Bab II halaman 63-65  

 

> a <- 1.095 # C; 

> a1 <- 0.00025 # A; 

> b <- 0.00025 # B; 

> m <- b / log(a, base= exp (1)); 

> e <- exp (1);  

> del<- 0.05; 

> f<- a1+del; 

> p<- (-f/log(a, base=exp(1)))+1 # ?1; 

> x<- c(30, 40,50,60); 

> j<- m*a^x # ax; 

> q1 <- e^j*gamma(p)*(j^(1-p))*(1-pgamma(1,p,j))   #first term in A_;  

> q2 <- (a1/f)*(1-q1) # second integral in A_; 

> q3 <- 1000*q1+2000*q2 #A-: 

> q4 <- (1-q1)/f #a_x; 

 

> p1 <- 1000*q1/q4 # premium correponding to cause 1; 

> p2 <- 1000*2*q2/q4 # premium corresponding to cause 2;  

> p3 <- p1+p2 # premium ; 

> d <- round(data.frame(q3, q4, p1, p2, p3), 4); 

> d1<- data.frame(x, d); 

> d1 #table 2.1; 

 x       q3      q4      p1  p2      p3 

1 30 202.7679 16.2039 10.9135 1.6 12.5135 
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2 40 290.3918 14.4229 18.5340 1.6 20.1340 

3 50 406.6817 12.0593 32.1234 1.6 33.7234 

4 60 545.6951  9.2338 57.4973 1.6 59.0973 

>  

>  x <- 30; 

> n <- 1:10; 

> j <- m*a^x; 

> q1<- e^j*gamma(p)*(j^(1-p))*(1-pgamma(1, p, j)); 

> q2<- (a1/f)*(1-q1); 

> q <- e^j*gamma(p)*(j^(1-p))*(pgamma(a^n, p, j)-pgamma(1, p, j)); 

> q4<- (1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f # ¯ a 

> q4<- (1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f # ¯ ax: ¯ n |  

> q4<- (1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f # ¯ ax: ¯ n |; 

> p1<- 1000*q1/q4; 

> p2<- 1000*2*q2/q4; 

> p3<- p1+p2; 

> d<- round(data.frame(p1, p2, p3), 2); 

> d1<- data.frame(n, d); 

> d1 #table 2.2; 

    n    p1    p2    p3 

1   1 53.83 30.61 84.44 

2   2 27.60 15.69 43.29 

3   3 18.86 10.73 29.59 

4   4 14.50  8.25 22.75 

5   5 11.89  6.76 18.65 

6   6 10.15  5.77 15.93 

7   7  8.91  5.07 13.98 
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8   8  7.99  4.54 12.53 

9   9  7.27  4.13 11.41 

10 10  6.70  3.81 10.51 

 

> q3 <- 2*a1*(1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f; 

> pr1 <- 1000*q/q4; 

> pr2 <- 1000*q3/q4; 

> pr3 <- pr1+pr2; 

> d <- round(data.frame(pr1, pr2, pr3), 2); 

> d1 <- data.frame(n, d); 

> d1 #table 2.3; 

    n  pr1 pr2  pr3 

1   1 0.16 1.6 1.76 

2   2 0.17 1.6 1.77 

3   3 0.17 1.6 1.77 

4   4 0.18 1.6 1.78 

5   5 0.19 1.6 1.79 

6   6 0.20 1.6 1.80 

7   7 0.21 1.6 1.81 

8   8 0.22 1.6 1.82 

9   9 0.23 1.6 1.83 

10 10 0.24 1.6 1.84 
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 LAMPIRAN 3  : Hasil Rancangan Program yang diterapkan pada makalah 2 

a1 <- 0.0025 #A; 

> b <- 0.0025 # B; 

> a <- 1.095 # C; 

> m <- b/log(a, base=exp(1)); 

> e <- exp(1); 

> del <- 0.05; 

> f <- a1+del; 

> p <- (-f/log(a, base=exp(1)))+1 # λ1; 

> j <- m*a^x # αx; 

> x <- 33; 

> n <- 1:12; 

> q1 <- e^j*gamma(p)*(j^(1-p))*(1-pgamma(1, p, j)); 

> q2 <- (a1/f)*(1-q1); 

> q<- e^j*gamma(p)*(j^(1-p))*(pgamma(a^n, p, j)-pgamma(1, p, j)); 

> q4 <- (1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f # ¯ax: ¯n|; 

> q3 <- 2*a1*(1-q-e^(j-f*n-j*a^n))/f; 

> pr1 <- 100000000*q/q4; 

> pr2 <- 100000000*q3/q4; 

> pr3 <- pr1+pr2; 

> d <- round(data.frame(pr1, pr2, pr3), 2); 

> d1 <- data.frame(n, d); 

> d1 # Table 1; 

 

Tabel 1. Nilai Premi dengan Multiple Decreamnents dalam R  

No n Pr1 Pr 2 Pr3 

1 1 3.980.306 50000 4.480.306 

2 2 1.0291.313 50000 10.791.313 

3 3 26.289.187 50000 26.789.187 

4 4 64.510.197 50000 65.010.197 

5 5 4.724.974 50000 5.224.974 

6 6 11.954.696 50000 12.454.696 

7 7 28.808.642 50000 29.308.642 

8 8 65.457.241 50000 65.957.241 

9 9 5.504.693 50000 6.004.693 

10 10 13.296.334 50000 13.796.334 

11 11 29.662.920 50000 30.162.920 

12 12 65.481.239 50000 65.981.239 

 

  

 

 


