
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terkenal akan industri
pangan dan pertanian. Berdasarkan data tahun 2018 yang ada pada Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), hasil produksi komoditas
terbesar di negara Jepang terdiri dari hasil produksi pertanian, perkebunan, dan
peternakan. Hasil produksi komoditas, seperti yang ada pada Gambar 1.1, adalah
salah satu aspek yang mendukung perekonomian di Jepang. Oleh sebab itu, para
petani membutuhkan asuransi pertanian untuk hasil produksi tersebut sebagai
upaya mengurangi kerugian di masa depan yang dapat disebabkan oleh bencana
alam, seperti banjir, angin topan, atau kekeringan.

Gambar 1.1: Hasil Produksi Komoditas Terbesar di Jepang Tahun 2018. Sumber: [1].

Asuransi pertanian adalah suatu perjanjian antara pihak tertanggung atau
petani yang berkewajiban untuk membayar premi dan pihak penanggung atau
perusahaan asuransi yang harus membayarkan uang pertanggungan apabila terjadi
hal-hal yang menyebabkan kerugian dalam aspek pertanian. Asuransi pertanian di
Jepang meliputi asuransi untuk padi, gandum, ternak, buah, tanaman, serta rumah
kaca. Asuransi pertanian dibagi menjadi dua jenis, yaitu indemnity-based crop
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insurance dan index-based crop insurance. Jenis indemnity-based crop insurance
akan membayarkan uang pertanggungan apabila ada satu atau lebih kejadian yang
menyebabkan kegagalan atau kerusakan hasil panen. Pada jenis asuransi ini, uang
pertanggungan tidak akan dibayarkan dengan cepat karena dibutuhkan pengecekan
pada musim panen selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih akurat [2].

Berbeda dengan indemnity-based crop insurance, jenis index-based crop
insurance tidak dipengaruhi oleh buruknya hasil produksi karena asuransi
didasarkan pada suatu indeks. Indeks yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat
memengaruhi hasil produksi, tetapi tidak dapat diatur atau dimanipulasi oleh pihak
pembeli asuransi atau petani, sehingga dapat mengurangi risiko moral. Kelebihan
lain dari asuransi jenis ini adalah informasi yang dibutuhkan dapat diakses dan
bersifat transparan. Hal ini menyebabkan uang pertanggungan lebih cepat
dibayarkan. Selain itu, pihak perusahaan asuransi juga diuntungkan karena tidak
perlu mengeluarkan biaya yang besar dan menghabiskan waktu untuk
mengunjungi tempat hasil produksi pertanian. Namun, jenis asuransi ini memiliki
salah satu kekurangan, yaitu basis risk, yang merupakan ketidaktepatan hubungan
antara indeks dan payoff [3].

Jenis index-based crop insurance dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
area-yield insurance dan weather insurance. Pada area-yield insurance, uang
pertanggungan akan dibayarkan apabila hasil produksi dengan jenis pertanian yang
homogen di suatu wilayah memiliki indeks yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
Tolak ukur untuk indeks ditentukan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya
di daerah tersebut. Pada weather insurance, uang pertanggungan dibayarkan
apabila indeks dari cuaca atau iklim yang memengaruhi hasil produksi, seperti
curah hujan atau presipitasi, tidak memenuhi ekspektasi [2].

Selain curah hujan atau presipitasi, El-Nino Southern Oscillation (ENSO)
juga dapat digunakan sebagai parameter untuk index-based crop insurance. ENSO
adalah suatu fenomena perubahan suhu di Samudera Pasifik yang dampak
negatifnya dapat dirasakan di berbagai negara, termasuk Jepang. Kelebihan dari
penggunaan ENSO adalah data dari indeks ENSO mewakili satu negara, tidak
seperti curah hujan yang datanya bersifat lokal. Di negara Jepang, terdapat empat
jenis indeks ENSO, yaitu Nino 1+2, Nino 3, Nino 4, dan Nino West, yang
dibedakan berdasarkan letak geografis.

Dari keempat jenis indeks ENSO, diperoleh 48 variabel yang berasal dari
bulan Januari hingga Desember untuk setiap jenis ENSO. Jumlah variabel yang
dimiliki indeks ENSO menyebabkan penelitian ini cocok menggunakan metode
Principal Component Analysis (PCA). Dengan metode PCA, akan terbentuk

2



beberapa variabel baru yang merupakan kombinasi linier dari seluruh variabel asli.
Meskipun jumlah variabel baru lebih sedikit dari jumlah variabel asli, informasi
penting dari data yang dipakai tidak akan hilang [4]. Variabel yang baru kemudian
diregresikan dengan 10 hasil produksi komoditas terbesar pada tahun 2018 di
Jepang. Hasil yang diperoleh digunakan untuk membuat perancangan asuransi
pertanian berbasis indeks ENSO yang sesuai, dengan mempertimbangkan basis
risk, serta membandingkan hasil payoff dari indemnity-based crop insurance dan
index-based crop insurance.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks ENSO terhadap 10 hasil produksi komoditas di
Jepang?

2. Bagaimana cara membuat perancangan asuransi pertanian yang sesuai
berdasarkan indeks ENSO dan 10 hasil produksi komoditas di Jepang?

3. Bagaimana pengaruh basis risk terhadap perancangan asuransi berbasis
indeks ENSO untuk 10 hasil produksi komoditas di Jepang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh indeks ENSO dengan 10 hasil produksi komoditas di
Jepang dengan melakukan metode PCA untuk indeks ENSO dan melakukan
regresi terhadap 10 hasil produksi komoditas di Jepang.

2. Membuat perancangan asuransi pertanian yang sesuai dengan
membandingkan payoff dari kontrak asuransi index-based dan
indemnity-based, serta memperhitungkan basis risk.

3. Menganalisis pengaruh basis risk terhadap asuransi berbasis indeks ENSO
untuk 10 hasil produksi komoditas di Jepang.

3



1.4 Batasan dan Asumsi

Agar penelitian dapat mencapai tujuan awal, maka batasan dan asumsi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data produksi yang digunakan adalah data untuk padi, susu sapi, bit, nes,
telur ayam, kentang, daging ayam, kol, daging babi, dan tebu di Jepang.

2. Data produksi merupakan data tahunan dari tahun 1961 sampai 2018.

3. Data indeks ENSO (Nino 1+2, Nino 3, Nino 4, dan Nino West) yang
digunakan adalah data bulanan dari Januari hingga Desember dari tahun
1961 sampai 2018, yang merupakan data anomali tahunan dan kuartal yang
telah dikonversi dari rata-rata data bulanan.

4. Penelitian ini hanya dipengaruhi oleh indeks ENSO.

5. Area diasumsikan bernilai satu hektar.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dari
penelitian ini adalah memahami penggunaan dari metode PCA dan menganalisis
pengaruh indeks ENSO terhadap 10 hasil produksi komoditas di Jepang.
Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah membantu perusahaan
asuransi dalam membuat rancangan asuransi pertanian berbasis indeks yang sesuai
untuk meminimalkan kerugian di masa depan dengan mempertimbangkan basis
risk.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini mengikuti struktur sebagai berikut:

1. BAB I – Pendahuluan

Dalam bab I dijelaskan mengenai alasan dan latar belakang pemilihan topik
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari segi
teoritis dan praktis, serta batasan dan asumsi yang digunakan untuk
penelitian. Selain itu, struktur penulisan juga diuraikan dalam bab ini.
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2. BAB II – Landasan Teori

Dalam bab II dijelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar untuk
mencapai tujuan penelitian. Teori ini akan digunakan untuk mengolah dan
menganalisis data yang ada. Teori yang akan dijelaskan adalah matriks,
statistik, analisis regresi, basis risk, dan metode PCA.

3. BAB III – Metode Penelitian

Dalam bab III dijelaskan dengan detil dan runtut langkah-langkah yang
dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, data-data yang
digunakan dalam penelitian dijelaskan juga.

4. BAB IV – Analisis dan Pembahasan

Dalam bab IV dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Bab ini
menjelaskan pengaruh indeks ENSO terhadap 10 hasil produksi komoditas di
Jepang dan dilakukan perhitungan payoff untuk kontrak asuransi index-based
dan indemnity-based supaya didapatkan rancangan asuransi pertanian yang
sesuai.

5. BAB V – Kesimpulan dan Saran

Dalam bab V dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah
dilakukan dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
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