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Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan jasa asuransi jiwa dengan judul “Evaluasi 

Penentuan Tarif Premi Asuransi Beasiswa Mandiri pada Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik 

Madiun”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah penentuan tarif 

premi yang dilakukan dalam perusahaan sudah tepat. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil satu hipotesis, yaitu: bahwa penentuan tarif premi yang 

dilakukan oleh perusahaan belum tepat. Alat analisis yang digunakan adalah metode annuitas 

yang sudah didiskontokan dengan berpedoman pada tabel mortalitas untuk mengetahui apakah 

penentuan tarif premi yang digunakan dalam perusahaan tersebut sudah tepat. Tolak ukur untuk 

menentukan bahwa penentuan tarif premi tepat adalah jika hasil perhitungan menurut standar 

teori = hasil perhitungan perusahaan. 

Dalam menganalisis data dibatasi dengan uang pertanggungan sebesar Rp10.000.000,00 

Rp15.000.000,00 Rp20.000.000,00 Rp25.000.000,00 Rp30.000.000.00 Usia tertanggung saat 

masuk adalah 25 tahun dan usia anak 5 tahun, masa asuransi selama 13 tahun, tingkat suku 

bunga yang dibebankan adalah 7% dengan 5 orang nasabah untuk penetuan metode anuitas 

dengan pendiskontoan. 

Hasil analisis pendiskontoan dan perhitungan tarif standar tersebut, berdasarkan tolak ukur yang 

digunakan, menunjukkan hasil perhitungan tarif premi menurut standar teori ≠ hasil perhitungan 

perusahaan. Dengan demikian penentuan tarif premi yang ditetapkan oleh Asuransi Bumi Asih 

Jaya Distrik Madiun adalah belum tepat dan hipotesis diterima. Ketidaktepatan hasil perhitungan 

perusahaan disebabkan oleh penerapan premi dasar yang sudah dibakukan sendiri oleh 

perusahaan tersebut demi meraih keuntungan. Sebaliknya, dalam perhitungan anuitas lebih 

memperhatikan tingkat mortalitas sebagai upaya untuk mengantisipasi kematian dalam waktu 

dekat. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya perusahaan 

Auransi Bumi Asih Jaya Distrik Madiun melakukan perubahan penentuan tarif premi yang sudah 

berlaku saat ini dengan menggunakan metode anuitas dalam penentuan tarif premi asuransi.  

 


