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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan oleh para pengurus adalah 

penelitian yang berjudul “Evaluasi Perhitungan Tarif Premi anuitas Asuransi 

pada AJB Bumi Putera 1912 Rayon Madya Pandaan” oleh Ariyani (2001). 

Penelitian ini menggunakan alat analisis metode anuitas dengan pendiskontoan 

dan berpedoman pada tabel mortalitas dari hasil penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa perhitungan tarif premi anuitas asuransi yang dilakukan perusahaan AJB 

Bumi Putera Rayon pandaan adalah belum tepat. 

Hasil penelitian Rohmah (2004) dengan judul “Evaluasi Penentuan Tarif 

Premi Asuransi Beasiswa Berencana pada AJB Bumiputra 1912 Rayon Madya 

Madiun”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi 

penentuan tarif premi asuransi Beasiswa Berencana yang telah dilakukan AJB 

Bumiputra 1912 Rayon Madya Madiun. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut 

adalah bahwa penentuan tarif premi asuransi beasiswa pada AJB Bumiputra 1912 

Rayon Madya Madiun belum tepat. Ketidaktepatan tersebut disebabkan oleh 

premi tunggal yang dibebankan kepada tertanggung dari perusahaan lebih kecil 

dari metode anuitas (standar teori), sehingga jumlah pengembalian premi 

keseluruhan juga tidak sama. Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan 

tarif premi, adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian yang digunakan. 
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B. Tinjauan Teori 

1.  Penetapan Harga Premi/ Tarif Premi Asuransi 

Tarif asuransi merupakan harga per unit produk asuransi. Harga itu 

sebagaimana harga produk barang berwujud merupakan fungís dari biaya 

produksi. Sungguhpun begitu tidak seperti industri lainnya dalam industri 

asuransi biaya produksi belum diketahui pada saat kontrak dibuat (pada saat 

penetapan harga) dan tidak diketahui sampai saat polis yang bersangkutan 

habis masa berlakunya. Terdapat beberapa jenis-jenis tarif/ harga asuransi, 

diantaranya adalah sebagai berikut: (Darmawi, 2004: 40) 

  a) Tarif kelas (kelompok) 

Istilah tarif kelas menunjukkan praktek perhitungan harga per unit 

asuransi yang diterapkan terhadap seluruh calon nasabah yang mempunyai 

karakteristik sama yang telah ditentukan. Sebagai contoh tarif kelas biasa 

diterapkan terhadap semua perumahan yang menggunakan bahan bangunan 

jenis tertentu pada suatu kota yang spesifik. Rate yang diterapkan terhadap 

individu dalam golongan kelamin dan golongan umum tertentu, juga 

merupakan contoh tarif kelas. Keuntungan nyata dari sistem penilaian kelas 

adalah membolehkan perusahaan asuransi untuk menerapkan nilai tunggal 

terhadap sejumlah besar tertanggung. 

  b). Tarif tersendiri 

Terdapat beberapa contoh variasi karakteristik unit-unit yang 

diasuransikan, sehingga perlu penyimpangan dari pendekatan secara kelas 
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dan mengkalkulasikan tarif atas dasar ukuran pas dan pengurangan kredit 

dari tarif dasar, yang berlaku bagi bangunan standar. Debet dan kredit 

menunjukkan gambaran mengenai sifat perlindungan terhadap bahaya 

kebakaran dan gedung-gedung tetangga yang menyimpang dari standar ini. 

Melalui penerapan debet dan kredit karakteristik fisik setiap gedung yang 

dinilai berdasarkan daftar itu akan menentukan tarif untuk gedung tersebut. 

 c). Tarif berdasarkan pengalaman 

Pada penelitian berdasarkan pengalaman itu, berarti pengalaman 

pembayaran kerugian perusahaan asuransi, dimasa lalu yang dipakai sebagai 

dasar penetapan premi akhir. Penetapan tarif berdasarkan pengalaman ini 

ditetapkan diatas sistem tarif secara kelas. Kemudian menyesuaikan premi 

tertanggung naik atau turun, tergantung pada besarnya pengalaman kerugian 

yang dialami menyimpang dari pengalaman rata-rata dari kelas itu. 

  d). Tarif retrospektif 

Suatu penetapan tarif secara retrospektif adalah suatu program yang 

menetapkan tarif sendiri berdasarkan kerugian aktual selama polis 

menentukan premi akhir pertanggungan yang bersangkutan dibatasi oleh 

batas maksimum dan minimum. 

  e). Menyesuaikan tingkat tarif 

Jika tarif pada awalnya ditetapkan untuk setiap asuransi maka tarif itu 

merupakan perkiraan arbitrer mengenai berapa kerugian yang akan muncul 

maka data statistik yang dihasilkan menjadi dasar untuk menyesuaikan 
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tingkat tarif kerugian-kerugian di masa lalu, masa yang akan datang, dan 

kerugian-kerugian yang diantisipasi itu, dikombinasikan dengan 

pengeluaran-pengeluaran yang diperkirakan untuk sampai pada premi akhir. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Premi/ Tarif Premi 

Asuransi 

Ali (1999:93), ada tiga unsur utama yang menentukan perhitungan premi 

asuransi, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut: 

   1). Mortalitas 

Tabel mortalitas adalah daftar yang memuat probalilitas 

(kemungkinan, kebolehjadian) hidup dan mati dan digunakan bersama 

perkiraan bunga dan biaya operating untuk menghitung berapa besar 

premi yang cukup untuk membayar klaim berdasarkan probabilitas 

tersebut. Kewajiban dasar perusahaan asuransi (penanggung) adalah 

membayar santunan kematian. Karena itu, penanggung harus mengetahui 

perkiraan “harapan hidup” orang yang ditanggungnya. 

Dengan memanfaatkan teori probabilitas dan statistik, “harapan 

hidup” itu dapat dihitung. Hasil-hasil perhitungan yang dikerjakan oleh 

aktuaris, disusun dalam sebuah tabel yang dinamakan tabel mortalitas. 

    2). Suku bunga 

Semua polis asuransi jiwa mengharuskan pembayaran premi 

dilakukan sebelum pembayaran klaim, maka perusahaan asuransi 

mempunyai uang yang dapat diinvestasikannya, penghasilan investasi ini 
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diperhitungkan dalam menentukan biaya asuransi. Tingkat bunga yang 

diperoleh perusahaan asuransi jiwa atas investasi mereka telah meningkat 

sejak tahun 1947. Tingkat bunga sebelumnya adalah 2 ½ % pertahun dan 

perusahaan asuransi memakai angka ini untuk menghitung tarif premi dan 

cadangan mereka. 

   3). Biaya Operating 

Premi yang dihitung hanya berdasarkan 2 faktor tersebut diatas 

(tabel mortalitas dan tingkat suku bunga) adalah premi neto, akan tetapi 

hanya perusahaan asuransi yang disubsidi yang bisa beroperasi atas dasar 

premi neto. Perusahaan asuransi harus menambahkan biaya pengurusan 

asuransi, pembayaran pajak, dan pengadan berbagai cadangan untuk 

menghadapi fluktuasi buruk dalam penghasilan bunga dan mortalitas. 

3. Metode Penetapan Harga Premi/ Tarif Premi Asuransi 

Pekerjaan menghitung premi pada asuransi adalah merupakan 

tugas yang sangat penting. Djojosoedarso (2003:128) setiap perusahaan 

asuransi ada bagian yang khusus menangani pekerjaan tersebut. Bagian 

atau orang yang berfungsi mengerjakan tugas tersebut disebut aktuaria 

atau aktuaris. Dalam penentuan tarif asuransi terdapat dua metode yang 

dapat digunakan antara lain: 

     1). Value judgment 

        Merupakan metode yang digunakan untuk menentukan atau 

menghitung tarif terutama berdasarkan pada pengalaman-
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pengamalan yang telah lalu, tidak ada rumus untuk menghitungnya 

dan tarif yang terjadi adalah tawar menawar antara penanggung dan 

tertanggung. 

     2). Highly scientific  

         Merupakan metode yang banyak menggunakan rumus-rumus 

matematik dan statistik (tabel mortalitas) Darmawi (2004: 93) untuk 

menghitung tarif premi asuransi dengan  metode anuitas dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

1. Premi neto tunggal 

       Menghitung premi tunggal dengan mendiskontokan 

pembayaran setiap tahun dengan menggunakan tabel mortalitas. 

Premi tunggal yang alamiyah merupakan jumlah uang yang 

harus dibayar tertanggung sesuai dengan tingkat umurnya. 

Pembayaran premi neto dapat secara luas sekaligus untuk 

seluruh masa kontrak pertanggungan pada permulaan tahun 

pertama. Rumus untuk mencari premi tunggal adalah sebagai 

berikut: 

       Premi Tunggal Netto = 
Entrant

klaim sekarang Nilai
 

       Keterangan: 

       Nilai Sekarang Klaim = jumlah klaim x faktor diskonto% 
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    Jumlah Klaim = Jumlah orang yang sudah mati x besarnya uang 

pertanggungan 

       Entrant = jumlah orang yang masih hidup 

 

2.  Perhitungan anuitas 

       Anuitas adalah asuransi jiwa yang sesungguhnya. 

Menentukan annuity due berdasarkan metode anuitas 

berpedoman pada tabel mortalitas. Annuity due adalah anuitas 

yang dibayar dimuka setiap tahun. Berdasarkan annuity due, 

semua entrant menerima pembayaran anuitas tahun pertama, 

tetapi tahun berikutnya hanya diberikan kepada yang masih 

hidup. Karena tiap tertanggung dalam satu grup membayar suatu 

premi ketika polis diterbitkan. Hal ini merupakan annuity due 

yang dibayarkan atas dasar premi rata-rata untuk kontrak 

asuransi. Rumus untuk menghitung annuity due adalah sebagai 

berikut: 

       Anuitas due = 
Entrant

 tahunanpembayaran sekarang Nilai
 

       Keterangan: 

    Nilai sekarang pembayaran Tahunan = Jumlah yang hidup x 

faktor nilai sekarang (faktor diskonto) 

3. Perhitungan premi rata-rata 
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          Premi neto tunggal merupakan basis untuk menghitung 

premi rata-rata atas polis jangka panjang, walaupun ada polis 

yang dijual atas dasar premi tunggal, namun premi tunggal 

sekarang tidak disukai tertanggung. Misalnya tertanggung 

membeli seumur hidup, dan andaikan meninggal pada tahun 

kedua, sedangkan ia sudah membayar penuh. Jelas asuransi 

seperti itu terlalu mahal. 

          Untuk mencari premi rata-rata, pertama-tama harus 

dihitung premi tunggal lalu diubah menjadi seri pembayaran 

tahunan, dengan mempertimbangkan jumlah premi yang dapat 

diharapkan dan tahun dimana premi harapan akan dibayarkan. 

Untuk keperluan ini diperlukan konsep anuitas. Anuitas 

merupakan konsep pembayaran dalam jangka waktu yang sama 

dan dengan jumlah yang sama. Rumus untuk menghitung premi 

rata-rata adalah sebagai berikut: 

       Premi rata-rata anuitas =  
Annuitydue

netto  tanggalPremi
 

4. Perbandingan premi anuitas berdasarkan kelayakan perusahaan 

dengan metode anuitas yang didiskontokan berdasarkan tabel 

mortalitas. 

          Perbandingan ini perlu dilakukan agar dapat diketahui 

apakah hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan 



17 

 

perhitungan metode anuitas sama atau tidak. Apabila hasilnya 

tidak sama maka dapat dicari berapa besar selisihnya antara 

perhitungan perusahaan dengan hasil perhitungan metode 

anuitas. Rumus untuk memperbandingkan antara perhitungan 

perusahaan dengan perhitungan metode anuitas adalah sebagai 

berikut: 

 

       Premi anuitas (perusahaan) xxxx 

       Premi anuitas (metode anuitas) xxxx 

       Selisih premi anuitas                      xxxx  

4. Kerangka Pikir Penelitian 

Konsep pemikiran pada penelitian tentang analisis 

penentuan tarif premi asuransi beasiswa pada perusahaan asuransi Jiwa 

Sraya Malang. Sistematika kerangka berfikir tersebut dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis tarif premi asuransi jiwa dari perusahaan, 

dengan menggunakan metode Anuitas, sehingga dapat ditentukan tarif asuransi 

menurut metode anuitas terhadap perhitungan tarif premi asuransi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

rumus premi tunggal neto, anuitas, premi rata-rata anuitas, selisih premi 

anuitas. 

 

Tarif Premi Asuransi  

Faktor penentuan tarif 

premi 

Penentuan tarif premi asuransi jiwa 

Perusahaan Jiwasraya Malang 

Mortalitas 

Suku 

bunga 

Biaya 

Operating 

Premi Tunggal 

Netto 

 

Anuitas 

 

Premi rata-

rata 

Selisih 

Premi 



19 

 

5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini maka hipotesis penelitian ini yaitu penentuan 

tarif premi asuransi jiwa yang ditetapkan Asuransi Jiwa Sraya Malang sudah 

tepat. 


