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Pertumbuhan asuransi jiwa diprediksi hanya akan tumbuh 20% pada tahun 2006 dibanding tahun 

2005 yang mencapai pertumbuhan maksimal sampai 25%. Aset total yang semula 

Rp56.063.000.000,00 diperkirakan bertambah menjadi Rp67.275.000.000,00, laba (rugi) 

sebelum pajak yang semula Rp1.320.000.000,00, diharapkan bertambah menjadi 

Rp1.584.000.000,00. Pengaruh kondisi politik dan ekonomi dari tahun 2002 – 2004 dapat 

dirasakan oleh AJB Bumi Putera 1912 Rayon Madya Sumenep, hal ini ditunjukkan bahwa 

pemegang polis mengalami kemunduran ditahun 2003. Premi tunggal Rp726.325.321,00 di 

tahun 2002. Diakhir tahun 2003 tercatat hanya sebesar Rp379.805.353,00 dan di akhir tahun 

2004 mengalami kenaikan dari tahun 2003 walau belum bisa mencapai angka ditahun 2002, 

yaitu sebesar Rp509.567.427,00. 

Menurut Purba (1992:40) asuransi mempunyai pengertian sebgai berikut: asuransi atau 

pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, 

dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak 

diperolehnya keuntungan yang diharapkannya, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak 

diketahui lebih dahulu. Alat-alat penting untuk menetapkan tarif asuransi jiwa menurut Ali 

(1999:93) adalah: tabel mortalitas, tingkat biaya, biaya operating. 

Penelitian ini dilkukan di kantor AJB Bumi Putera 1912 Rayon Madya Sumenep yang berlokasi 

di Jl Trunojoyo no 81 Sumenep. Jenis penelitian penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan metode 

dokumentasi. Pengujian hipotesis adalah dengan membandingkan premi anuitas hasil 

perhitungan perusahaan dan hasil menurut perhitungan metode anuitas. Apabila selisih antara 

perhitungan menurut perusahaan hasil perhitungan menurut metode anuitas maka, penetapan 

tarif premi asuransi yang diambil perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Rayon Madya Sumenep 

adalah belum tepat. 

Hasil perhitungan menurut perusahaan hasil perhitungan menurut metode anuitas dilihat dari 

premi tunggal dan pengembalian premi secara keseluruhan baik dengan uang pertanggungan 

Rp5.000.000,00, uang pertanggungan Rp10.000.000,00 Rp15.000.000,00. perhitungan menurut 

perusahaan < perhitungan menurut metode anuitas dan hipotesis diterima.  

 


