
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat kemajuan teknologi dalam bidang
medis serta perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Hal tersebut mengakibatkan
manusia hidup lebih lama daripada yang diperkirakan. Pada tahun 2013, Badan
Pusat Statistik di Indonesia memproyeksikan usia harapan untuk tahun 2017 adalah
70,9 tahun [1]. Namun, realisasi usia harapan pada tahun 2017 menurut Badan Pusat
Statistik adalah 71,2 tahun [2]. Usia harapan secara konsisten terus meningkat.
Menurut World Bank, di tahun 2010 usia harapan penduduk Indonesia adalah 69
tahun sedangkan di tahun 2016, usia harapannya naik menjadi 69,5 tahun [3]. Pada
tahun 2010, Badan Pusat Statistik melakukan sensus dan didapatkan bahwa ada
lebih dari enam juta penduduk yang berusia lebih dari 69 tahun [4].

Gambar 1.1: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2010
Sumber : Badan Pusat Statistik [4]

Secara umum peningkatan usia harapan hidup manusia adalah hal yang
positif, namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Sebagai
contoh, kualitas hidup lansia dapat menurun secara drastis dan mereka dapat hidup
dalam kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan dana pensiun yang sudah habis
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sebelum meninggal, dan waktu hidup yang lebih lama daripada tabungan yang
sudah disisihkan.

Longevity risk adalah risiko usia harapan dari sebuah populasi referensi lebih
besar daripada yang diantisipasi [5]. Sebagai gambaran apabila populasi
referensinya adalah annuitants, maka longevity risk adalah risiko annuitants hidup
lebih lama secara rata-rata daripada yang diprediksi. Longevity risk adalah salah
satu risiko terbesar yang dihadapi perusahaan asuransi serta program dana pensiun
di sebuah negara. Apabila sebuah asuransi jiwa memberi benefit dalam bentuk
anuitas dan annuitants hidup lebih lama daripada yang diperkirakan, maka
perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalami kerugian.

Salah satu contoh dimana umur panjang merugikan terjadi kepada sebuah
perusahaan asuransi pada Desember 2000. Pada tahun 1957 sampai 1988,
Equitable Life Assurance Society (ELAS), sebuah perusahaan asuransi jiwa yang
berdiri pada tahun 1762 di Inggris, menjual pension annuities dengan ‘guaranteed
annuity rates’ yang menjadi sangat populer di tahun 1990-an [6]. ELAS menderita
kerugian besar dan bangkrut karena dua hal, yakni menurunnya suku bunga serta
tingkat mortalitas pada tahun 1993. Hal tersebut dapat dihindari apabila ELAS
melakukan investasi pada longevity bond, sehingga melindungi diri dari longevity
risk.

Salah satu produk keuangan yang dapat mengatasi risiko umur panjang
adalah longevity bonds. Longevity bonds adalah sebuah instrumen keuangan
dimana pembayaran bergantung pada realisasi dari survivor index St(x) untuk
suatu waktu t. St(x) adalah proporsi populasi berusia x disaat t = 0 yang masih
hidup disaat t = t atau berusia (x+ t). Ada banyak cara untuk membuat sebuah
longevity bond. Metode dekomposisi serta metode gabungan antara forward
contracts dan longevity zeros adalah dua metode terkenal yang dapat digunakan
untuk membentuk dan menghitung harga sebuah longevity bond [5].

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini, akan dibandingkan pembuatan longevity bond dengan
metode dekomposisi dan metode gabungan antara forward contracts dan longevity
zeros. Melalui hasil perbandingan tersebut akan dijawab masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana membuat sebuah longevity bond?

2. Apakah kelebihan dan kekurangan dari setiap metode?
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3. Metode manakah yang lebih sesuai bagi sebuah perusahaan swasta di
Indonesia untuk membuat sebuah longevity bond?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari Penelitian ini adalah membandingkan metode dekomposisi
dan metode gabungan antara forward contracts dan longevity zeros untuk membuat
longevity bond dalam program dana pensiun di Indonesia. Secara garis besar, tujuan
dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mencari harga longevity bond untuk tahun 2000 dan 2020 dengan metode
dekomposisi dan metode gabungan antara forward contracts dan longevity
zeros,

2. membandingkan harga longevity bond pada tahun 2000 dan 2020 dengan
kedua metode,

3. melakukan hedging untuk kedua metode,

4. menentukan metode yang paling sesuai, yaitu yang paling murah, stabil dan
dapat menangani longevity risk dengan lebih baik, dalam pembuatan longevity
bond di Indonesia melalui simulasi untuk memperoleh sensitivitas masing-
masing metode.

1.4 Batasan Masalah

Perbandingan harga longevity bond, baik dengan metode dekomposisi
maupun metode gabungan antara forward contracts dan longevity zeros,
memerlukan data survivor index, suku bunga bebas risiko dan implied market price
of risk. Akan tetapi, data yang diperoleh terbatas. Data survivor index didapatkan
melalui hasil penelitian Vincent Hartanto Utomo [7]. Dengan demikian, batasan
dari Penelitian ini juga bergantung dengan batasan penelitian Vincent Hartanto
Utomo yang akan ditinjau lebih lanjut di dalam Bab II. Data paling awal untuk
suku bunga bebas risiko serta implied market price of risk tersedia dari Mei 2003.
Oleh karena itu, untuk data suku bunga bebas risiko sebelum Mei 2003, akan
digunakan suku bunga Bank Indonesia. Sementara itu, untuk implied market price
of risk tidak ada alternatif lain yang mendekati sehingga Penelitian ini akan
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menggunakan data yang tersedia, yakni dari Mei 2003. Selanjutnya, batasan dari
Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Forward contract dan longevity zero dianggap selalu ada dan dapat dibeli
kapan saja.

2. Force of mortality (µ) mengikuti Hukum De Moivre untuk setiap periode lima
tahun dan setiap tahunnya mengikuti asumsi Uniform Distribution of Deaths.

3. Penelitian ini adalah penelitian mengenai seorang individu berumur 55 tahun.
Diambil usia 55 tahun karena menurut undang-undang nomor sebelas tahun
1992, dana pensiun akan terdistribusi pada umur 55 tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dikategorikan menjadi manfaat teoritis dan
manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah membandingkan
metode dekomposisi dan metode gabungan antara forward contracts dan longevity
zeros dengan melihat kekurangan serta kelebihan dari setiap metode. Sedangkan,
manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan bahan pertimbangan
tambahan bagi perusahaan swasta, terutama perusahaan asuransi dan dana pensiun,
bagaimana melakukan perlindungan terhadap longevity risk. Selanjutnya, manfaat
praktis lain dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran bagi perusahaan
swasta di Indonesia mengenai cara pembuatan longevity bond yang paling sesuai.
Penelitian ini juga mengusulkan perusahaan swasta untuk membuat longevity bond
agar program dana pensiun di Indonesia menjadi lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis berdasarkan struktur sebagai berikut:

1. Pada Bab I akan dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan
dan asumsi serta manfaat.

2. Pada Bab II akan dibahas model survival, anuitas, manfaat asuransi,
longevity bond, wang transformation, serta kedua metode untuk membuat
sebuah longevity bond.
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3. Pada Bab III akan ditinjau langkah-langkah yang akan digunakan untuk setiap
bagian dari pencarian harga longevity bond serta perbandingan sensitivitas
survivor index dalam longevity bond dengan kedua metode. Data yang akan
digunakan juga dibahas dalam bab ini.

4. Pada Bab IV akan dianalisis hasil dari kedua metode. Hasil analisa ini
kemudian akan digunakan untuk membandingkan kedua metode pembuatan
longevity bond.

5. Pada Bab V akan diringkas dan dikonklusikan hasil perbandingan. Arahan
agar didapatkan hasil perbandingan yang lebih baik juga akan diberikan pada
bab ini.
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