
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia penuh dengan resiko. Sepanjang sejarah, manusia sadar
akan hal ini dan berupaya untuk mengatur resiko dan meminimalisir kerugian yang
mereka tanggung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu bentuk
pengaturan resiko adalah dengan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua
belah pihak, penanggung dan tertanggung, di mana pihak tertanggung akan
membayarkan sejumlah premi secara berkala kepada pihak penanggung yang akan
memberikan uang pertanggungan apabila pihak tertanggung mengalami kejadian
yang merugikan [1].

Salah satu bentuk asuransi adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah
asuransi yang menanggung perlindungan terhadap resiko yang berkaitan dengan
mortalitas tertanggung. Produk ini memberikan uang pertanggungan kepada ahli
waris dari tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia. Salah satu bentuk
produk asuransi jiwa yang ada adalah produk multiple life, dimana tertanggung
dalam asuransi jiwa ini adalah dua orang atau lebih (pada umumnya produk
asuransi jiwa ini menanggung pasangan suami istri yang berbeda jenis kelamin),
namun uang pertanggungan hanya akan dibayarkan sekali [2].

Perusahaan asuransi menyadari bahwa kematian merupakan kejadian yang
tidak dapat diprediksi secara tepat. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi perlu
mampu mengestimasi nilai premi dan uang pertanggungan yang dibayar dalam
suatu polis asuransi. Selain kedua komponen tersebut, perusahaan asuransi juga
memerlukan dana cadangan (reserves) agar mampu membayar uang
pertanggungan apabila terjadi klaim dari pihak tertanggung. Berapa uang yang
perlu dicadangkan menjadi salah satu perhitungan yang dibutuhkan, agar
perusahaan asuransi tidak mencadangkan terlalu banyak uang atau terlalu sedikit
uang. Pada kasus yang ditinjau dalam skripsi ini, perhitungan dana cadangan
dilakukan dengan asumsi net premium reserves, yaitu premi yang dibayarkan
adalah premium netto, hanya mempertimbangkan cashflow uang pertanggungan
dan premium yang dibayarkan oleh pihak tertanggung dan perusahaan asuransi.
Asumsi ini tidak praktis dalam dunia nyata karena tidak memperhitungkan
biaya-biaya tambahan seperti komisi, keuntungan, biaya operasional perusahaan,
dan lain-lain. Namun, asumsi ini hanya berfokus pada prinsip menjadi dasar suatu
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polis asuransi, yaitu prinsip bahwa present value dari uang pertanggungan harus
ekuivalen present value dari premium yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.
Kata ’reserves’ pada skripsi ini selalu mengacu pada net premium reserves.
Perhitungan premi, uang pertanggungan, dan cadangan pada produk multiple life
memerlukan pendekatan yang berbeda dari produk asuransi jiwa yang
mengasuransikan satu orang individu, karena dua orang yang hidup sebagai sebuah
pasangan memiliki faktor dependensi satu sama lain.

Menurut Youn dan Shemyakin (1999) serta Hougaard (2000), tiga faktor
utama yang memengaruhi dependensi usia kematian dalam sebuah pasangan
adalah common lifestyle, common disaster, dan broken heart [3,4]. Common
lifestyle adalah faktor dependensi yang terjadi akibat pasangan menjalani hidup
bersama-sama. Oleh sebab itu, kebiasaan hidup masing-masing individu yang
awalnya saling bebas satu dengan yang lain menjadi terikat dan terasimilasi
menjadi kebiasaan bersama. Common disaster adalah faktor dependensi yang
terjadi akibat pasangan berdomisili di tempat yang sama, sehingga ketika terjadi
bencana, keduanya beresiko untuk celaka. Broken heart adalah faktor dependensi
yang terjadi akibat individu yang ditinggalkan pasangannya mengalami penurunan
dalam kualitas hidup. Hal ini menyebabkan tingkat mortalitas individu yang
ditinggalkan meningkat.

Ketiga faktor di atas cenderung sulit untuk dikuantifikasi sehingga sulit
untuk mencari faktor dependensi ketika memodelkan hubungan antara future
lifetime kedua individu dalam sebuah pasangan. Future lifetime merujuk pada
durasi individu masih hidup setelah mendaftar suatu polis asuransi (atau dalam
kasus skripsi ini, setelah mulai masuk dalam pengamatan). Perhitungan premi dan
valuasi anuitas banyak mengasumsikan bahwa future lifetime kedua individu dalam
pasangan bersifat independent (tidak terikat satu sama lain). Oleh sebab itu, Youn
dan Shemyakin (1999) memperkenalkan suatu faktor yang jarang diperhitungkan
namun dapat dikuantifikasi dalam menentukan dependensi mortalitas suami dan
istri, yaitu selisih usia antara kedua individu dalam sebuah pasangan. Berdasarkan
jurnal yang ditulis Youn dan Shemyakin (1999) dan Dufresne dkk, selisih usia
memiliki hubungan terhadap dependensi mortalitas dari pasangan.

Pemodelan dependensi antara dua individu dalam sebuah pasangan
memerlukan pendekatan statistika berupa copula. Teori copula sendiri pertama
kali diperkenalkan oleh Sklar pada tahun 1959 [7] dan merupakan sebuah
terobosan yang kerap digunakan untuk memodelkan dependensi antara dua
variabel. Menurut Carriere (2000), keluarga copula Archimedean merupakan
copula yang sering digunakan dalam perhitungan-perhitungan yang melibatkan
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dunia asuransi jiwa [8], sehingga penulis berfokus pada keluarga copula ini dalam
upaya pemodelan dependensi yang akan dilakukan pada bab-bab selanjutnya.
Bentuk copula yang digunakan apabila data yang diketahui berupa survival
function dari individu merupakan survival copula. Pada skripsi ini, penulis tertarik
untuk memodelkan dependensi mortalita suami istri menggunakan survival
copula, menentukan survival copula terbaik dalam pemodelan tersebut, dan
membandingkan cadangan polis multiple life yang dihitung dengan tiga model
yang berbeda. Model pertama dimodelkan dengan survival copula tanpa
memperhatikan selisih usia pasangan, model kedua dimodelkan dengan survival
copula yang memperhitungkan selisih usia pasangan, dan model ketiga
dimodelkan dengan asumsi independensi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memodelkan dependensi antara future lifetime pasangan suami
istri dengan survival copula dari copula Archimedean?

2. Apa survival copula Archimedean yang terbaik dalam melakukan pemodelan
dependensi antara future lifetime pasangan suami istri?

3. Bagaimana perbandingan reserves yang dihitung dengan model survival
copula tanpa memperhitungkan selisih usia, model survival copula yang
memperhitungkan selisih usia, dan model dengan asumsi independensi?

1.3 Tujuan Skripsi

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memodelkan dependensi antara future lifetime pasangan suami istri dengan
survival copula dari copula keluarga Archimedean. Pemodelan dilakukan
tanpa memperhitungkan selisih usia dan dengan memperhitungkan selisih
usia.

2. Menentukan survival copula Archimedean yang terbaik dalam memodelkan
dependensi antara future lifetime pasangan suami istri. Terdapat dua survival
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copula yang akan dipilih, yaitu untuk model tanpa memperhitungkan selisih
usia, dan model dengan memperhitungkan selisih usia.

3. Membandingkan reserves yang dihitung dengan model survival copula tanpa
memperhitungkan selisih usia, model survival copula yang memperhitungkan
selisih usia, dan model dengan asumsi independensi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data dari R package ’CASdatasets’ bagian
’canlifins’. Data ini merupakan data dari sebuah perusahaan asuransi jiwa di
Kanada yang disediakan oleh Society of Actuaries (SOA). Data disajikan
berupa tabel yang berisi informasi dari 14.889 polis asuransi multiple life
(joint life dan last survivor) yang aktif pada perusahaan asuransi jiwa
tersebut pada periode 29 Desember 1988 sampai 31 Desember 1993. Pihak
tertanggung adalah pasangan suami istri dalam hubungan monogami.
Batasan usia dalam pengamatan adalah 40 sampai 110 tahun.

2. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi net premium, yakni premi yang
dibayarkan dihitung hanya berdasarkan cashflow antara pihak tertanggung
dan perusahaan asuransi. Biaya tambahan seperti komisi agen pemasaran,
biaya operasional perusahaan asuransi, dan biaya yang ditambahkan agar
perusahaan untung tidak diperhitungkan.

3. Perhitungan net premium reserves adalah dengan mengasumsikan produk
term discrete insurance dan premi merupakan discrete annuity due yang
dibayarkan setiap awal tahun ketika pihak tertanggung masih hidup atau
masih dalam masa pembayaran. Periode term dari produk yang dimodelkan
adalah 50 tahun. Uang pertanggungan dari produk yang dimodelkan adalah
sebesar 100 satuan. Entry age dari suami dan istri pada produk ini dibatasi
pada rentang 40-50 tahun. Tingkat bunga (rate of interest) diasumsikan sama
sepanjang 50 tahun, yaitu i = 0,01.

4. Copula yang digunakan adalah keluarga copula Archimedian, yaitu Clayton,
Gumbel, Frank, Joe, dan Ali-Mikhail-Haq.

5. Pemodelan mortalitas menggunakan asumsi model Gompertz.
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6. Uji Kruskal Wallis pada tiga model reserves (model dengan asumsi
independensi, model copula tanpa selisih usia, dan model copula yang
memperhitungkan selisih usia) menggunakan α sebesar 0,05.

1.5 Manfaat

Manfaat dari skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan
manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah memahami copula dan
membandingkan model-model dependensi dalam ranah aktuaria asuransi jiwa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari skripsi ini adalah supaya perusahaan asuransi dapat
memodelkan dependensi mortalitas pasangan suami istri sebagai pihak
tertanggung dalam produk asuransi multiple life dan mampu menghitung premi,
uang pertanggungan, dan dana cadangan menggunakan model dependensi
mortalitas pasangan suami istri.

1.6 Sistematika Penulisan

skripsi ini akan ditulis berdasarkan struktur sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang topik skripsi, rumusan
masalah, tujuan skripsi, batasan masalah dan asumsi yang digunakan,
manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari skripsi ini, serta
sistematika struktur penulisan skripsi ini.

2. BAB II Landasan Teori.

Pada bab ini penulis mengkaji studi-studi yang berhubungan dengan topik
ini yang telah dilakukan sebelumnya, serta teori-teori dasar yang digunakan
sebagai fondasi skripsi ini. Teori-teori tersebut adalah teori mengenai sebaran
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peluang bersama, uji goodness of fit, multiple life survival model, maximum
likelihood estimation, copula, dan uji Kruskal Wallis.

3. BAB III Metodologi.

Pada bab ini penulis menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam
skripsi ini guna mencapai tujuan-tujuan skripsi ini. Rumus-rumus dan
metode yang digunakan akan dijelaskan dengan detail, dan dikaitkan dengan
teori-teori dasar yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini
juga dijelaskan struktur data yang digunakan dalam skripsi ini.

4. BAB IV Pengolahan Data dan Analisis Hasil.

Pada bab ini penulis menunjukkan proses pengolahan data menggunakan
metode dan langkah-langkah yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil
dari pengolahan data tersebut juga akan diinterpretasikan dan dijelaskan
maknanya. Pada akhir proses pengolahan data, penulis akan menjelaskan
bagaimana hasil yang diperoleh menjawab tujuan-tujuan dari skripsi ini.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran.

Pada bab ini penulis menyimpulkan keseluruhan proses skripsi ini serta
menjawab tujuan-tujuan skripsi ini dengan penjelasan singkat yang lugas
dan ringkas. Kemudian, penulis menuliskan saran-saran yang mampu
bermanfaat bagi pengembangan topik studi ini sehingga dapat menjadi
arahan bagi skripsi serupa di masa yang akan datang.
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