
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human Immunodeficiency Virus (HIV) ialah virus yang menyerang sistem
kekebalan tubuh manusia (sel CD4+ limfosit-T atau sel-T) dan dapat menyebabkan
kerusakan permanen. Penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
adalah tahap akhir dari infeksi HIV. Di Indonesia sendiri, HIV/AIDS pertama kali
ditemukan pada tahun 1987 di Bali. Sejak itu, jumlah kasus terus meningkat
dengan pesat karena penggunaan napza suntik dan hingga saat ini HIV/AIDS telah
menyebar di 386 kabupaten/kota di seluruh provinsi Indonesia. Berikut ialah
situasi perkembangan HIV/AIDS berdasarkan Laporan Situasi Perkembangan
HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) di Indonesia oleh
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementrian
Kesehatan RI [1].

Gambar 1.1: Jumlah HIV dan AIDS yang Dilaporkan per Tahun s.d. Maret 2017

Dapat dilihat bahwa infeksi HIV memiliki tren yang meningkat setiap
tahunnya. Walaupun nilainya dapat dikatakan kecil jika dibandingkan dengan total
populasi Indonesia, nilai tersebut bisa saja belum menggambarkan total infeksi
yang sebenarnya. Masalah HIV/AIDS di Indonesia dapat digambarkan seperti
fenomena gunung es karena laporan resmi jumlah kasus belum mencerminkan
masalah yang sebenarnya [2]. Faktor utama penyebabnya ialah kekhawatiran akan
stigma negatif yang akan diterima oleh penderita dari masyarakat sekitar jika
mengakui infeksi HIV/AIDS yang diderita.
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Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan infeksi HIV,
tetapi terapi obat yang tepat dapat membantu memperpanjang harapan hidup
penderita dan mencegah penularan, yaitu dengan menjalani terapi Anti Retroviral
(ARV). Oleh karena itu, dalam upaya mengendalikan epidemi HIV, salah satu
usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan ARV secara
gratis bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) lewat rumah sakit rujukan. Pada
tahun 2016 dan 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran dana sebesar 782
milyar dan 800 milyar rupiah bagi masyarakat ODHA [3]. Selain terapi ARV, ada
beberapa jenis pemeriksaan darah yang perlu dilakukan oleh ODHA untuk
menunjang keberhasilan terapi ARV, seperti pemeriksaan CD4, HIV-RNA,
hematologi, kolesterol dan trigliserida, dll. yang tidak termasuk dalam subsisdi
pemerintah.

Program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) yang dikembangkan
pemerintah tentunya sangat membantu masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas
kesehatan. Namun, penyakit HIV/AIDS belum termasuk dalam cakupan
tanggungan BPJS Kesehatan [4]. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi
ODHA yang kurang mampu, khususnya dalam biaya pemeriksaan darah yang
berfungsi menunjang pengobatan ARV.

Menanggapi permasalahan tersebut, melalui skripsi ini kami akan
menganalisa epidemi HIV yang terjadi di Indonesia dan merancang produk
asuransi khusus untuk HIV/AIDS serta menghitung tingkat premi dan cadangan
premi yang dibutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah sebagai
berikut.

1. Bagaimana model epidemiologi HIV/AIDS di Indonesia?

2. Bagaimana menghubungkan model epidemiologi HIV/AIDS dengan
aktuaria?

3. Manfaat apa saja yang perlu dimasukkan dalam produk asuransi khusus
HIV/AIDS?

4. Bagaimana karakteristik data terkait HIV/AIDS di Indonesia yang tersedia?

5. Berapakah tingkat premi yang sesuai untuk produk asuransi khusus
HIV/AIDS?
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6. Berapakah cadangan (reserves) yang dibutuhkan perusahaan asuransi untuk
produk asuransi khusus HIV/AIDS yang dijualnya?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dari skripsi ini adalah untuk secara eksperimental
memverifikasi metode sesuai dengan pernyataan masalah kami. Berikut adalah
garis besar tujuan utama kami dalam skripsi ini.

1. Memodelkan epidemi HIV/AIDS di Indonesia.

2. Melakukan analisis aktuaria terhadap model epidemi HIV/AIDS di Indonesia.

3. Merancang produk asuransi untuk HIV/AIDS.

4. Melakukan pengolahan serta analisis terhadap data-data terkait HIV/AIDS di
Indonesia yang tersedia dari berbagai sumber.

5. Menghitung tingkat premi untuk asuransi berjangka HIV/AIDS.

6. Menghitung besarnya cadangan (reserves) yang dibutuhkan perusahaan
asuransi.

Untuk mencapai tujuan yang dijelaskan di atas, skripsi ini mengusulkan beberapa
metode yang tercantum di bawah ini:

1. meninjau penelitian dan literatur terkait,

2. mengembangkan pembelajaran mendalam baru yang terdiri dari:

(a) pemodelan epidemi HIV/AIDS di Indonesia,

(b) analisis aktuaria terhadap model epidemi HIV/AIDS, dan

(c) perhitungan premi serta cadangan premi untuk asuransi HIV/AIDS
berjangka.

3. memverifikasi ketepatan penelitian yang terdiri dari:

(a) ilustrasi perhitungan premi, dan

(b) penjelasan serta interpretasi hasil.
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1.4 Batasan dan Asumsi

Untuk menjaga agar pembahasan skripsi ini tetap sederhana dan terfokus,
kami menetapkan beberapa batasan dan asumsi sebagai berikut:

1. dalam percobaan penelitian, data yang akan digunakan adalah data kasus
epidemi HIV/AIDS yang terjadi di Indonesia untuk penduduk berusia 15-49
tahun;

2. individu yang telah terinfeksi HIV tidak dapat sembuh (sampai saat ini
belum ada obat yang dapat menghilangkan virus, tetapi hanya menghambat
perkembangannya); dan

3. produk asuransi diasumsikan sebagai program pemerintah sehingga
diwajibkan untuk seluruh penduduk Indonesia yang berusia 15-49 tahun.

1.5 Manfaat

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, baik teoritis dan praktis,
diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Mengetahui karakteristik data terkait HIV/AIDS di Indonesia yang tersedia
dari berbagai sumber.

2. Memodelkan epidemi HIV/AIDS di Indonesia dan melakukan prediksi
perkembangannya.

3. Menjelaskan hubungan antara model epidemi HIV/AIDS dengan properti
aktuaria yang berguna untuk menghitung premi dan cadangan asuransi.

4. Membantu peneliti masa depan mengembangkan pengelolaan risiko
HIV/AIDS dengan menggunakan kerangka kerja yang diperkenalkan dalam
skripsi ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Mengetahui dampak infeksi HIV/AIDS terhadap perkembangan populasi
penduduk Indonesia.
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2. Memungkinkan pengembangan model epidemi HIV/AIDS yang lebih sesuai
dan semakin mendekati kenyataan.

3. Memungkinkan pengembangan dari segi produk dengan memberikan
manfaat perlindungan yang lebih menyeluruh untuk epidemi HIV/AIDS.

4. Dapat digunakan untuk mengukur besarnya premi yang perlu ditambahkan
jika BPJS Kesehatan menyertakan pertanggungan biaya pengobatan
HIV/AIDS dalam perlindungannya.

1.6 Struktur Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini ialah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. bab I menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
batasan dan asumsi masalah, manfaat penelitian, dan metodologi yang
digunakan;

2. bab II menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian
yang dilakukan guna menyelesaikan masalah yang dihadapi sekaligus untuk
menjawab tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selain itu, pada
Bab ini juga akan diberikan penjelasan literatur terkait yang relevan dengan
penelitian yang dilakukan;

3. bab III menjelaskan langkah-langkah yang akan diuji guna menjawab tujuan
penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga dijelaskan gambaran proses-
proses yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini;

4. bab IV menjelaskan proses pengolahan data dari data mentah sampai
didapatkan hasil yang diperlukan untuk menghitung premi dan cadangan
premi serta melakukan analisis terhadap karakteristik data yang diperoleh;

5. bab V menjelaskan dan menganalisa hasil penelitian yang didapat, yaitu
perhitungan premi dan cadangan premi yang merupakan tujuan akhir dari
skripsi ini;

6. bab VI merangkum hasil penelitian yang didapat, kesimpulan, saran, dan
rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.
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