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Abstrak—Artikel ini membahas tentang perhitungan aktuaria dana pensiun dengan metode Cost 

Prorate Constant Percent menggunakan tingkat bunga model Cox Ingersoll Ross (CIR) dan Vasicek, 

dimana nilai manfaat dana pensiun dihitun g berdasarkan masa kerja dan gaji peserta dari pertama kali 

masuk hingga masa pensiun dengan tingkat bunga dengan  model CIR dan Vasicek yang dipengaruhi 

oleh titik keseimbangan tingkat bunga     dan kecepatan tingkat bunga menuju titik keseimbangan 

(  . Nilai estimasi     dan     untuk model Vasicek diperoleh dengan menggunakan metode 

Maximum Likelihood Estimation (MLE) sedangkan model CIR digunakan estimasi kuadrat terkecil. 

Sebuah contoh perhitungan diberikan untuk menjelaskan persoalan yang dibahas. 

 

Kata Kunci: Cost Prorate Constant Percent, Vasicek, Cox Ingersoll Ross 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan manfaat pensiun. Terdapat dua jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja 

(DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).  Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah 

dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri kerja. 

Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau 

perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik 

bagi karyawan pemberi kerja. 

Terdapat dua jenis DPPK yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat 

Pasti (PPMP). Penelitian ini akan membahas Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yaitu program 

pensiun yang manfaat pensiun telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Metode yang digunakan 

untuk menghitung dana pensiun adalah metode Cost Prorate yaitu nilai manfaat dana pensiun dihitung 

berdasarkan masa kerja dan gaji peserta. Metode ini mempunyai dua tipe untuk menghitung kewajian 

aktuaria dan iuran normal, yaitu Constant Dolllar dan Constant Percent [3]. Penelitian ini akan 

membahas tipe Constant Percent yaitu perhitungan nilai sekarang manfaat pensiun dihitung berdasarkan 

gaji peserta dari pertama kali masuk hingga masa pensiun. 

Perhitungan aktuaria terhadap kewajiban aktuaria dan iuran normal tidak mengikuti pergerakan 

tingkat bunga acuan BI rate, melainkan menggunakan suku bunga konstan. Hal ini kurang tepat 

mengingat tingkat bunga mengalami fluktuasi setiap waktunya. Sehingga penggunaan suku bunga dengan 

proses stokastik diharapkan dapat memberikan pendekatan teori yang lebih akurat dalam menggambarkan 

tingkat bunga. Model tingkat bunga stokastik yang digunakan diantaranya Cox Ingersoll Ross (CIR) dan 

Vasicek [1] [2]. Model CIR dan Vasicek adalah model equilibrium satu faktor yang menggambarkan 

perubahan tingkat suku bunga. Model Vasicek tidak membatasi syarat untuk tingkat bunga, yang berarti 

terdapat kemungkinan bahwa hasil perhitungan dengan motode ini dapat memperoleh tingkat suku bunga 

yang bernilai negatif sedangkan model CIR tidak memungkinkan memperoleh hasil negatif. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penulisan ini penulis melakukan estimasi parameter pada model 

suku bunga CIR dan Vasicek, menghitung besar kewajiban aktuaria dan iuran normal yang harus dibayar 

menggunakan metode Cost Prorate Constant Percent dengan model suku bunga CIR dan Vasicek. 

Selanjutnya, dibandingkan hasil dari perhitungan kewajiban aktuaria dan iuran normal menggunakan 

bunga CIR, Vasicek, dan bunga konstan terhadap BI rate. 
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II. KAJIAN TEORI 

 

A. Cox Ingersoll Ross dan Vasicek 

Pada jurnal ini akan dibahas aplikasi perhitungan iuran dana pensiun dengan metode Cost Prorate 

Constant Percent dengan suku bunga stokastik model Cox Ingersoll Ross menggunakan data BI rate dan 

data gaji pegawai Kantor Kementrian Agama Kota Yogyakarta.  

 Bunga pada perhitungan aktuaria dana pensiun akan dihitung menggunakan bunga CIR dan Vasicek,  

dengan model persamaan diferensial untuk bunga CIR [1] adalah: 

 

                                  (1) 

 

dan untuk model persamaan diferensial bunga Vasicek [2] adalah: 

 

                             (2) 

 

dengan 

  : kecepatan tingkat bunga menuju titik keseimbangan 

  : titik keseimbangan dari tingkat bunga 

     : tingkat bunga  

  : volatilitas tingkat bunga 

       : gerak Brown/ proses Wiener 

 

 Model untuk prediksi suku bunga pada model CIR dan vasicek dapat dicari dengan mencari terlebih 

dahulu  Nilai Ekspektasi dan Variasi pada persamaan (1) dan (2), dan untuk menentukan nilai    dan   

untuk model CIR menggunakan estimasi kuadrat terkecil dan untuk model Vasicek diperoleh dengan 

menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

 

B. Fungsi Manfaat 

Manfaat atau benefit      adalah sejumlah uang yang diterima pegawai yang telah mencapai usia 

pensiunya dan akan diberikan setiap tahunnya hingga meninggal dunia. Fungsi manfaat digunakan untuk 

menentukan jumlah manfaat yang diterima peserta pensiun pada saat usia pensiun [3]. 

 

           (3) 

 

C. Kewajiban aktuaria 

Kewajiban aktuaria  adalah kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana 

pensiun terus berlanjut sampai dipenui seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. 

Kewajiban aktuaria untuk seseorang berusia   adalah      
 

  [3]. 

 

     
 

  
  

  
        

      (4) 

 

D. Nilai tunai manfaat  

Nilai tunai manfaat pada metode Cost Prorate Constant Percent merupakan        
 

  

         
  yaitu nilai tunai iuran pensiun sama dengan nilai tunai manfaat di masa depan [3]. 

 

dengan, 

 

       
 

      
   

          
     (5) 

dan 
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     (6) 

 

E. Iuran Normal 

Iuran normal       
 merupakan iuran yang dibutuhkan setiap tahunnya selama masa kerja untuk 

mendanai manfaat pensiun [3]. 

 

       
  

  
    

   
          

 
 
     (7) 

 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Ekspektasi dan Variansi 

 Untuk mendapatkan fungsi bunga dari model CIR dan Vasicek dicari terlebih dahulu nilai ekpektasi 

dan variansi dari persamaan (1) dan (2). 

 

nilai ekspektasi bunga CIR 

 

                                (8) 

 

nilai variansi bunga CIR 

 

          
  

 
                 

   

  
                 (9) 

 

nilai ekspektasi bunga vasicek 

 

                               (10) 

  

nilai variansi bunga vasicek 

 

          
  

  
             (11) 

 

setelah mendapatkan nilai ekspektasi dari model CIR dan Vasicek maka diperoleh perumusan untuk 

fungsi bunga waktu diskrit model CIR dan Vasicek  sebagai berikut: 

 

Model bunga CIR: 

 

                              (12) 

Model bunga Vasicek: 

  

                               (13) 

 

 

 

B. Pendugaan parameter           

Dengan menggunakan estimasi kuadrat terkecil terhadap persamaan (12) maka didapat parameter 

          dari model bunga CIR sebagai berikut: 
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    (14) 

dan 

 

   
              

             (15) 

 

 Dengan menggunakan maximum likelihood estimation terhadap persamaan (13) maka didapat parameter 

          dari model bunga vasicek sebagai berikut: 

 

    
 

  
   

                    
   

           
  

   

          (16) 

dan 

 

   
           

     
   

           
       (17) 

 

C. Studi Kasus 

Untuk mendapatkan  estimasi setiap parameter model CIR dan Vasicek digunakan data suku bunga 

terdahulu berdasarkan peningkatan suku bunga dari waktu ke waktu. Dalam studi kasus ini data yang 

digunakan adalah data suku bunga BI rate dari bulan Juli 2005 hingga Juli 2010 dan dihitung tiap 

tahunnya. Penentuan estimasi parameter    dan    menggunakan persamaan (14), (15) untuk model CIR 

dan (16), (17) untuk model Vasicek, sehingga diperoleh hasil pada tabel 1 dan 2.  

 

Tabel 1 Estimasi Parameter CIR 

 
Parameter Estimasi 

   -0,5862307 

   0,0686890 

 

Tabel 2 Estimasi Parameter Vasicek 

 
Parameter Estimasi 

    0,134518 

   0,018027 

 

Dengan menggunkan hasil estimasi parameter dari table 1 dan tabel 2 prediksi bunga model CIR dan 

Vasicek, prediksi bunga konstan, dan ketepatan BI rate, pada rentang waktu 2011 hingga 2016 hasil 

tersebut dibandingkan dengan menggunakan Mean Squaare Eror, suku bunga konstan diambil dari 

perhitungan rata-rata BI rate pada tahun 2005 hingga2010. 

 

Tabel 3 Prediksi suku bunga CIR, Vasicek, dan Konstan terhadap BI rate 

 
Tahun Bunga Konstan Bunga CIR Bunga Vasicek BI rate 

2011 0,083576 0,06663 0,059088 0,065833 

2012 0,083576 0,06754 0,053919 0,057708 

2013 0,083576 0,06805 0,049402 0,064808 

2014 0,083576 0,06833 0,045453 0,058188 

2015 0,083576 0,06849 0,042002 0,075208 

2016 0,083576 0,06857 0,038984 0,067857 

MSE 0,000382992            0,000399279 - 

 

Untuk lebih memperjelas penghitungan aktuaria dana pension, berikut diberikan sebuah contoh 

perhitungan dana pensiun dari seorang pegawai Kantor AY. Seorang pegawai yang mulai bekerja pada 

usia 45 tahun dan saat ini, pegawai tersebut berusia 50 tahun. Gaji yang diterima saat ini adalah sebesar 
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Rp. 20.000.000,00 pertahunya. Masa pensiun ditentukan saat mencapai usia 60 tahun. Selanjutnya dengan 

kenaikan gaji 10% per tahun, akan dihitung besar manfaat pensiun normal yang akan diterima pegawai, 

besar manfaat pensiun saat ini, nilai tunai manfaat pensiun yang akan datang, dan kewajiban aktuaria 

yang dipersiapkan perusahaan. 

 

Tabel 4 Perhitungan Dana Pensiun Menggunakan Suku Bunga CIR,Vasicek, Konstan, BI rate 

 

 
Akumulasi gaji 

saat ini (     

Akumulasi gaji 

saat pensiun 

(   ) 

Manfaat 
saat 

pensiun 

(     

Iuran    

      
 

   

Nilai tunai 

manfaat

          
   

Kewajiban 

aktuaria 

     
  

   

Bunga 

CIR 
Rp. 56.393.733,37 

Rp. 

178.849.733,37 

Rp. 

5.354.872,0
0 

Rp. 

1.874.864,54 
Rp. 16.732.766,06 Rp. 5.286.530,55 

Bunga 

vasicek 
Rp. 37.187.330,51 

Rp. 

159.289.330,51 

Rp. 

4.778.679,9
2 

Rp. 

2.125.615,46 
Rp. 16.929.393,19 Rp. 3.952.298,23 

Bunga 
konstan 

Rp. 66.114.634,35 
Rp. 

188.216.634,35 

Rp. 

5.646.499,0

3 

Rp. 
1.747.952,44 

Rp. 16.449.686,29 Rp. 5.778.261,83 

BI rate Rp. 60.823.187,06 
Rp. 

182.925.187,06 

Rp. 

5.487.755,6

1 

Rp. 
1.817.035.41 

Rp. 16.619.077,11 Rp.5.525.894,23 

 

 

IV.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Besar iuran yang dibayarkan, manfaat yang diterima pegawai, serta kewajiban aktuaria yang harus 

dipersiapkan perusahaan dihitung menggunakan metode Cost  Prorate Constant Percent dengan 

suku bunga stokastik model Cox Ingersoll Ross. Perhitungan pada aplikasi menggunakan BI rate 

tahun 2005-2016. Perhitungan untuk besarnya iuran yang dibayarkan menggunakan rumus 

       
  

  
    

   
          

 
 

 . Perhitungan untuk besarnya manfaat yang diterima menggunakan 

rumus        . Model suku bunga CIR yaitu                            dan model suku 

bunga Vasicek adalah                            .  

2. Dengan menggunakan data suku BI rate dari bulan Juli 2005 hingga Juli 2010, estimasi setiap 

parameter model CIR dan Vasicek ditentukan. Estimasi suku bunga CIR dan Vasicek digunakan 

untuk melakukan perhitungan dana pension. Hasil perhitungan dana pensiun menggunakan model 

suku bunga CIR dibandingkan dengan model suku bunga Vasicek dan model suku bunga konstan 

terhadap BI rate. Hasil perhitungan Mean Absolute Error (MAE) pada perhitungan dana pensiun 

menggunakan model suku bunga CIR terhadap BI rate lebih baik jika dibandingkan dengan MAE 

pada perhitungan dana pensiun menggunakan model suku bunga Vasicek maupun model suku 

bunga konstan terhadap BI rate. 

B. Saran 

Dalam penulisan artikel ini hanya dibahas iuran normal yang dibayarkan pegawai untuk tiap tahunnya 

dan besar manfaat yang diterima pegawai pada pensiun normal. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan 

tentang perumusan iuran yang dibayarkan pegawai untuk tiap bulan, triwulan, ataupun semesteran, dan 

perumusan penentuan usia pensiun dapat dipilih karena pensiun cacat, kematian, atau berhenti bekerja 

sebelum usia pensiun dan karena perhitungan manual yang lama dapat dipilih program R atau Matlab 

untuk mempermudah dalam proses perhitungan. 
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