
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama disebut
pemegang polis atau pihak tertanggung, sedangkan pihak kedua disebut sebagai
pihak penanggung. Pemegang polis berkewajiban membayar iuran yang disebut
premi. Pihak penanggung, umumnya adalah perusahaan asuransi, berkewajiban
memberikan jaminan atau perlindungan kepada pemegang polis apabila terjadi
sesuatu yang menimpa pemegang polis atau barang miliknya sesuai dengan
perjanjian yang dibuat [1]. Dengan demikian, pihak penanggung harus
menghitung nilai premi yang sesuai dengan perlindungan yang ditawarkan kepada
calon pemegang polis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang
mungkin dialami oleh pihak penanggung. Nilai premi yang harus dibayarkan oleh
pemegang polis dapat dihitung menggunakan equivalence principal. Equivalence
principal adalah suatu prinsip di mana ekspektasi nilai saat ini dari nilai premi
yang akan dibayar oleh tertanggung sama dengan ekspektasi nilai saat ini dari nilai
perlindungan atau benefit yang akan diberikan.

E(benefit)−E(premi) = 0

E(benefit) = E(premi).

Dalam bentuk yang paling sederhana, keadaan tertanggung terbagi menjadi 2
status, yaitu hidup dan meninggal. Secara umum, penanggung menerima
pembayaran premi selama tertanggung berstatus hidup dan memberikan jaminan
jika tertanggung berstatus meninggal. Namun, asuransi sudah berkembang dan
keadaan tertanggung dapat terbagi menjadi lebih dari 2 status sehingga premi dan
jaminan dapat dibayar di lebih dari satu status. Sebagai contoh, penanggung dapat
memberikan jaminan bukan hanya saat tertanggung meninggal, tetapi juga saat
tertanggung mengalami sakit atau cacat. Keadaan ini dapat diilustrasikan dengan
model multiple state seperti Gambar 1.1, di mana healthy merepresentasikan sehat,
disabled merepresentasikan sakit atau cacat, recovered merepresentasikan sembuh,
lapsed merepresentasikan pemutusan kontrak, dan death merepresentasikan
meninggal.
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Gambar 1.1: Contoh Model Multiple State

Dari model multiple state tersebut, terlihat bahwa ada banyak kemungkinan
perpindahan status yang dapat terjadi. Tertanggung dapat berpindah dari satu
status ke status lainnya dan dapat juga kembali ke status sebelumnya, sesuai
dengan sifat status tersebut. Selama tertanggung berpindah-pindah status,
perjanjian asuransi ini akan terus berjalan sampai masa perjanjian berakhir atau
saat tertanggung memasuki absorbing state, misalnya kematian atau pemutusan
kontrak. Maka dari itu, perlu diketahui besarnya peluang perpindahan antar status
untuk menghitung estimasi jumlah premi dan benefit. Peluang tersebut dapat
dituliskan dalam bentuk matriks (1.1).

Pt =


p00

t p01
t p02

t · · · p0n
t

p10
t p11

t p12
t · · · p1n

t

p20
t p21

t p22
t · · · p2n

t
...

...
... . . . ...

pn0
t pn1

t pn2
t · · · pnn

t

 . (1.1)

Untuk menghitung peluang di tahun-tahun berikutnya, digunakan perkalian
matriks menurut persamaan Chapman-Kolmogorov. Selain itu, selama masa
asuransi berlangsung, penanggung harus menghitung cadangan premi atau reserve
yang harus disediakan sesuai dengan keadaan terbaru tertanggung. Cadangan
premi di suatu tahun dapat dihitung dengan mengurangi ekspektasi sisa nilai
benefit yang dibayarkan dengan ekspektasi jumlah premi yang akan diperoleh.
Cadangan premi dapat dihitung dengan beberapa pendekatan, salah satunya adalah
pendekatan prospektif dalam persamaan (1.2).

tV = E(tL) = b ·Ax+t:
1
n−t −π · äx+t:n−t . (1.2)
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Dengan mengetahui nilai dari cadangan premi, penanggung dapat mempersiapkan
dana yang dibutuhkan jika total nilai premi lebih kecil dari total perlindungan yang
akan diberikan.

Perhitungan premi dan cadangan premi merupakan langkah yang penting
bagi pihak penanggung untuk memastikan kesanggupan untuk memenuhi
tanggung jawabnya dalam memberi benefit. Akan tetapi, ada beberapa
faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perhitungan premi dan cadangan
premi, seperti suku bunga, deviasi suku bunga, masa kontrak, dan benefit dari
asuransi. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, analisis dapat dilakukan
untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap premi dan cadangan
premi. Hasil analisis tersebut akan membantu pihak penanggung untuk
mengantisipasi berbagai faktor eksternal dalam menawarkan suatu produk
asuransi.

1.2 Rumusan Masalah

Skripsi ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana melakukan simulasi Monte Carlo pada kasus model multiple state
diskrit untuk menghitung premi dan cadangan premi asuransi seumur hidup,
berjangka, dwiguna murni, dwiguna, dan tangguhan?

2. Bagaimana pengaruh suku bunga, masa kontrak, dan benefit terhadap nilai
premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung untuk kelima jenis asuransi?

3. Bagaimana pengaruh suku bunga, masa kontrak, dan benefit terhadap
cadangan premi yang harus disediakan pihak penanggung untuk kelima jenis
asuransi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah menganalisis premi dan cadangan premi untuk
lima jenis asuransi untuk model multiple state diskrit. Tujuan ini juga dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:

1. Menggunakan simulasi Monte Carlo pada kasus model multiple state diskrit
untuk menghitung premi dan cadangan premi asuransi seumur hidup,
berjangka, dwiguna murni, dwiguna, dan tangguhan.
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2. Menganalisis nilai premi yang harus dibayar pihak tertanggung berdasarkan
suku bunga, masa kontrak, dan benefit untuk kelima jenis asuransi.

3. Menganalisis cadangan premi yang harus disediakan pihak penanggung
berdasarkan suku bunga, masa kontrak, dan benefit untuk kelima jenis
asuransi.

1.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah untuk menanalisis premi dan cadangan
premi untuk model multiple state diskrit, yaitu:

1. Simulasi Monte Carlo dilakukan menggunakan makro Excel.

2. Tidak ada inflasi setiap tahunnya.

3. Peluang transisi antar status konstan.

4. Jumlah status tidak lebih dari lima.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat melakukan perhitungan premi dan cadangan premi dengan
menggunakan simulasi Monte Carlo dan makro Excel.

2. Dapat mempelajari pengaruh suku bunga, nilai benefit, dan masa kontrak
terhadap nilai premi dan cadangan premi dalam kasus multiple state diskrit.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Membantu pengajar dalam melakukan simulasi untuk berbagai kasus
perhitungan nilai premi dan cadangan premi.

2. Membantu pihak penanggung untuk menetapkan nilai premi yang harus
dibayar pihak tertanggung dalam suatu periode waktu.

3. Membantu perhitungan cadangan premi yang harus disediakan pihak
penanggung sesuai dengan keadaan terbaru dari pihak tertanggung.
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1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan struktur sebagai berikut:

1. Pada bab I dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian yang dilakukan.

2. Pada bab II dijelaskan tentang teori model Markov yang digunakan untuk
mencari peluang transisi antar status. Akan diturunkan juga teori-teori yang
menjadi dasar dari persamaan Chapman-Kolmogorov, seperti model survival,
multiple decrement, dll.

3. Pada bab III dijelaskan tentang langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari
penelitian ini, dari pencarian peluang transisi antar status di tahun-tahun
berikutnya sampai ke perhitungan premi dan cadangan premi yang perlu
disediakan.

4. Pada bab IV dijelaskan tentang hasil penelitian yang berupa perhitungan
premi yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu benefit dan juga
cadangan premi yang harus disediakan penanggung setiap tahunnya. Bab ini
juga berisi hasil analisis pengaruh suku bunga, masa kontrak, dan benefit
terhadap premi dan cadangan premi.

5. Pada bab V dijelaskan tentang hasil penilitian secara ringkas dan memberikan
kesimpulan yang didapat. Bab ini juga berisi saran agar penelitian ini dapat
dikembangkan lebih baik lagi kedepannya.
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