
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Index insurance merupakan sebuat alat asuransi baru yang dapat digunakan
petani untuk mengelola risiko. Asuransi ini didasarkan pada index, yaitu cuaca
atau iklim, sehingga klaim asuransi didasarkan pada pengukuran cuaca atau iklim,
dibanding berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh cuaca atau iklim. Index
insurance diciptakan untuk menyelesaikan masalah utama yang terdapat pada
traditional insurance. Masalah yang ditimbulkan dari traditional insurance adalah
penanaman pada saat cuaca berisiko tinggi, assymetric information (petani lebih
mengetahui risiko dan kondisi tanaman di lokasi dibandingkan dengan perusahaan
asuransi), manipulasi, biaya administrasi yang tinggi, pembayaran benefit yang
lambat, dan pembayaran benefit dari sisi perusahaan asuransi akan membesar
akibat pada tahun tertentu dimana bencana besar terjadi.

Tidak seperti traditional insurance, index insurance tidak menuntut
perusahaan asuransi untuk mengunjungi lahan petani untuk menentukan besar
kerugian dan premi yang ditimbulkan akibat bencana. Dampak bagi perusahaan
asuransi adalah mengurangi biaya, risiko, dan premi, serta dapat meningkatkan
accessibility. Dampak bagi petani sendiri adalah petani mendapat insentif untuk
mengambil keputusan terbaik dalam ketahanan pertanian karena klaim asuransi
tidak dipengaruhi oleh ketahanan atau kegagalan pertanian.

Index insurance didasarkan pada dua hal, yaitu curah hujan dan suhu pada
suatu wilayah tertentu. Index insurance berdasarkan curah hujan digunakan untuk
mengembangkan produk asuransi kekeringan atau banjir. Namun, penggunaan
curah hujan memiliki kekurangan yaitu curah hujan pada suatu wilayah tidak
merepresentasikan dengan baik berdasarkan lokasi pengasuransian dan
pengukuran curah hujan bersifat jangka pendek. Index insurance yang lain adalah
didasarkan pada suhu permukaan laut suatu negara yang disebut sebagai “El
Nino-Southern Oscillation Index” atau disingkat ENSO index. ENSO index sendiri
dibagi menjadi banyak jenis, bergantung pada wilayah negara tersebut. ENSO
index diukur baik setiap bulan ataupun setiap tahun. Namun, index insurance
memiliki kelemahan yaitu adanya basis risk. Basis risk sendiri secara singkat
dikaitkan dengan asuransi pertanian adalah risiko yang muncul ketika seorang
petani mengalami kerugian tetapi tidak mendapat benefit dari asuransi tersebut
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ataupun tidak mengalami kerugian tetapi mendapat benefit. Basis risk akan
dibahas lebih lanjut pada bagian yang berkaitan dengan landasan teori lain [1].

Pertanian di Jepang memiliki hubungan yang erat dengan musim-musim
yang ada karena pertanian di Jepang sangat bergantung pada musim. Sebagai salah
satu negara di daerah sub-tropis, Jepang hanya dapat menanam padi sekali dalam
satu tahun. Musim semi yang terjadi pada sekitar bulan Maret, April, dan Mei
merupakan masa menanam. Musim panas yang terjadi pada sekitar bulan Juni,
Juli, dan Agustus merupakan masa mengusir hama atau membersihkan tanaman.
Musim gugur yang terjadi pada sekitar bulan September, Oktober, dan November
merupakan masa panen. Sedangkan musim dingin yang terjadi pada sekitar bulan
Desember, Januari, dan Febuari adalah masa dimana tidak ada kegiatan pertanian
karena musim dingin dapat merusak pertanian.

Salah satu hasil pertanian di Jepang yang sangat penting adalah padi. Padi
merupakan bahan pokok bagi masyarakat Jepang, terutama bagi para petani. Padi
di Jepang juga menjadi unit dasar dari nilai ekonomi pada negara tersebut [2].

Menurut Japan Metereological Agency (JMA), ENSO index di Jepang
dipengaruhi oleh 4 index, yaitu Nino 1+2, Nino 3, Nino 4, dan Nino West.
Keempat index ini dibedakan berdasarkan letak geografis [3]. Nino 1+2 terletak
pada 90◦ Bujur Barat hingga 80◦ Bujur Barat dan 0◦ hingga 10◦ Lintang Selatan
[4]. Nino 3 terletak pada 150◦ Bujur Barat hingga 90◦ Bujur Barat dan 5◦ Lintang
Utara hingga 5◦ Lintang Selatan. Nino 4 terletak pada 160◦ Bujur Barat hingga
150◦ Bujur Barat dan 5◦ Lintang Utara hingga 5◦ Lintang Selatan. Nino West
terletak pada 150◦ Bujur Timur hingga 130◦ Bujur Timur dan 15◦ Lintang Utara
hingga 0◦ [4].

Salah satu contoh produk dari ENSO index insurance berasal dari jurnal
penelitian yang kemudian menjadi jurnal penelitian rujukan dalam penelitian ini
dengan judul "ENSO Based Index Insurance for Floods: Statistical Risk Analyses
and Application to Peru". ENSO index insurance ini didasarkan pada curah hujan
yang memiliki indemnity sebagai berikut:

I =
αv
pexc

(1.1)

dimana pexc adalah peluang curah hujan yang membuat ENSO index insurance
membayarkan payoff, I adalah payoff asuransi, α adalah pecahan antara
pembayaran residu dengan biaya-biaya asuransi lain seperti administrasi yang
diasumsikan bernilai satu dengan maksud tidak ada biaya-biaya lain yang
mempengaruhi, serta v merupakan variabel acak yang berdistribusi binomial
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sebagai berikut:

v=

1, presipitasi observasi lebih dari batas presepitasi normal,

0, presipitasi observasi kurang dari atau sama dengan batas presepitasi normal.
(1.2)

Selain dengan menggunakan indemnity seperti diatas, produk dari ENSO
index insurance berasal dari jurnal penelitian dengan judul "Improved Index
Insurance Design and Yield Estimation using a Dynamic Factor Forecasting
Approach" ini didasarkan pada beberapa variabel yang dirumuskan sebagai
berikut:

P = Area∗Price∗max(K−Y,0) (1.3)

dimana P adalah nilai benefit asuransi, Area merupakan luas area dalam hektar yang
telah ditentukan, Price merupakan premi asuransi, K adalah suatu nilai konstan dan
Y adalah peubah acak yang berhubungan dengan asuransi tersebut [5].

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jenis ENSO index yang paling tepat untuk hasil produksi pertanian
padi?

2. Bagaimana pengaruh ENSO index terhadap hasil produksi pertanian padi
beserta payoff dan premi asuransi?

3. Bagaimana pengaruh basis risk terhadap hubungan ENSO index dan hasil
produksi pertanian padi?

4. Bagaimana hasil proyeksi ENSO index dalam menentukan basis risk?

5. Bagaimana penetuan payoff dan premi untuk ENSO index insurance untuk
komoditas pertanian padi berdasarkan ENSO index dan hasil produksi
pertanian padi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Menganalisis jenis ENSO index yang paling tepat untuk hasil produksi
pertanian padi dengan model regresi.

2. Menganalisis pengaruh ENSO index terhadap hasil produksi pertanian padi
beserta payoff dan premi asuransi.

3. Menganalisis pengaruh basis risk terhadap ENSO index dan hasil produksi
pertanian padi.

4. Menganalisis hasil proyeksi ENSO index dalam menentukan basis risk.

5. Menentukan payoff dan premi ENSO index insurance untuk komoditas
pertanian padi berdasarkan ENSO index dan hasil produksi pertanian padi
yang paling optimal dengan meminimalisir basis risk.

1.4 Batasan dan Asumsi

Beberapa batasan dan asumsi dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data ENSO index yang digunakan adalah anomali tahunan dan kuartal yang
dikonversikan dari rata-rata data bulanan baik untuk setiap tahun maupun
untuk setiap kuartal.

2. Data ENSO index yang digunakan untuk setiap tahunnya hanya pada bulan
Maret sampai November.

3. Data yang digunakan untuk produksi pertanian adalah tahunan.

4. Hanya dilakukan penentuan payoff dan premi.

5. Tidak dipengaruhi oleh cuaca atau iklim lain seperti curah hujan.

6. Taraf siginfikansi yang digunakan untuk setiap pengujian statistik adalah α =

0.05.

7. Pembayaran residu dengan biaya-biaya asuransi lain diasumsikan bernilai
satu.

8. Area diasumsikan bernilai satu hektar.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan
manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memahami kegunaan
dari ENSO index insurance, serta mengetahui pengaruh ENSO index dan hasil
produksi pertanian padi. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah perusahaan
asuransi dapat menentukan besar payoff dan premi dari ENSO index insurance
berdasarkan manfaat yang diberikan kepada nasabah sehingga dapat
meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

1.6 Struktur Penulisan

Strutur penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I - Pendahuluan
Pada BAB I ini, akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah
penelitian, tujuan dari penelitian, batasan dan asumsi yang digunakan dalam
melakukan penelitian, serta manfaat dari penelitian baik secara teoritis
maupun praktis. Selain itu, strukrur penulisan dalam skripsi ini juga
dijabarkan secara detail.

2. BAB II - Landasan Teori
Pada BAB II ini, akan dijelaskan studi-studi yang telah pernah dipelajari
sepanjang kuliah yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi
untuk mencapai tujuan. Teori yang digunakan adalah kuasa uji, analisis
korelasi, regresi logistik, basis risk, call option, put option, bootstrapping,
dan fungsi-fungsi peluang. Pada akhir bab ini juga akan dijelaskan kajian
pustaka yang digunakan.

3. BAB III - Metodologi Penelitian
Pada BAB III ini, akan dijelaskan langkah demi langkah yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain itu, akan dijelaskan juga tentang
data yang akan digunakan untuk penelitian ini.

4. BAB IV - Pembahasan dan Analisis Data
Pada BAB IV ini, akan dijelaskan proses pengolahan data. Setelah itu,

5



mendapatkan jenis ENSO yang tepat dan korelasi dengan setiap masa dalam
pertanian. Penentuan basis risk dan memproyeksikan beberapa tahun
mendatang akan dilakukan juga. Kemudian, penentuan payoff premi untuk
ENSO index insurance. Pada akhir bab ini, akan dijelaskan analisis
pengaruh ENSO index dan hasil produksi pertanian padi terhadap payoff dan
premi.

5. BAB V - Kesimpulan dan Saran
Pada BAB V ini, akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan serta saran untuk pengembangan atau perbaikan penelitian
lanjutan.
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