
BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menuliskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari
penulisan penelitian ini. Selain itu, dituliskan juga batasan dan asumsi yang
digunakan serta manfaat teoretis dan praktis. Pada bagian ini juga dituliskan
sistematika penulisan yang digunakan.

1.1 Latar Belakang

Stroke adalah suatu penyakit yang memengaruhi pembuluh darah arteri yang
menuju dan berada di dalam otak. Stroke terjadi ketika pembuluh darah yang
berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke otak terhambat oleh gumpalan darah
yang membeku atau pembuluh darah itu pecah. Akibatnya, bagian otak tersebut
tidak dapat memperoleh darah yang mengalirkan oksigen yang dibutuhkannya, dan
sel otak tersebut mati dalam beberapa menit saja. Hal ini dapat mengakibatkan
kerusakan otak permanen, disabilitas jangka panjang, atau bahkan kematian [1].

Gambar 1.1: Prevalensi Stroke di Indonesia.
Sumber: Burden of Stroke in Indonesia [2].
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Gambar 1.2: Prevalensi (per mil) Stroke berdasarkan Diagnosis Dokter pada Penduduk
Umur ≥ 15 Tahun menurut Provinsi, Riskesdas 2018.

Sumber: Laporan Nasional Riskesdas 2018 [3].

Secara global stroke telah mencapai proporsi epidemik. Satu dari enam
orang di dunia akan mengalami stroke dalam hidup mereka. Lima belas juta orang
di dunia mengalami stroke setiap tahunnya dan lima juta delapan ratus orang
meninggal karena stroke. Selain itu, stroke adalah penyebab utama dari kematian
manusia yang berusia di atas enam puluh tahun, dan penyebab kematian kelima
dari kematian manusia yang berusia 15 hingga 59 tahun [4]. Stroke merupakan
penyebab kedua kematian dan penyebab ketiga untuk disabilitas. Stroke terutama
memengaruhi individual yang sedang berada di puncak produktivitas mereka [5].
Jumlah kematian yang diakibatkan oleh stroke lebih tinggi dari total jumlah
kematian yang diakibatkan oleh AIDS, tuberkulosis, dan malaria [4].

Stroke merupakan penyebab utama kematian di Indonesia bagi individu yang
berusia di atas lima tahun yang meliputi 15,4% dari seluruh kematian. Tingkat
kematian berdasarkan usia dan jenis kelamin yang telah distandarisasi adalah
99/100.000 [2]. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013
menunjukkan telah terjadi peningkatan prevalensi stroke di Indonesia dari 8,3 per
mil (tahun 2007) menjadi 12,1 per mil (tahun 2013) [6][7].

Beberapa faktor risiko stroke adalah usia, jenis kelamin, hipertensi, diabetes,
obesitas, dan Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT adalah salah satu alat ukur untuk
mengindikasi status gizi pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai pembagian
berat seseorang dalam kilogram dengan kuadrat dari tinggi seseorang dalam meter
(kg/m2) [8].
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Tabel 1.1: Kategori dalam Indeks Massa Tubuh (IMT).

Kategori Istilah IMT
0 Kurus IMT ≤ 18,5
1 Normal 18,5 < IMT ≤ 25
2 Berat Badan Berlebih 25 <IMT ≤ 27
3 Obesitas IMT > 27
Sumber: Laporan Nasional Riskesdas 2013 [7] .

Seorang dengan kategori IMT 3 (obesitas) berisiko akan hipertensi dan
penyempitan pembuluh darah jantung yang menyebabkan penyakit jantung
koroner [9]. Selain itu, rentan terhadap obstructive sleep anea (OSA). OSA adalah
penyempitan berulang pada saluran pernapasan atas saat tidur yang mengakibatkan
stroke [10]. Hipertensi disebabkan oleh menipisnya dinding pembuluh darah yang
mempermudah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah dan meningkatkan
risiko stroke [11]. Diabetes melitus (DM) atau diabetes tipe 2 adalah keadaan
hiperglikemia (kadar gula yang tinggi dalam darah) yang kronis. Hal ini terjadi
ketika tubuh tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik karena resistensi
insulin [12]. Diabetes meningkatkan risiko hipertensi yang meningkatkan risiko
stroke [11].

Seorang yang berusia lanjut lebih rentan terhadap penyakit stroke karena
penurunan fungsi pembuluh darah menurunkan aliran oksigen dan meningkatkan
risiko stroke. Seorang laki-laki memiliki risiko lebih tinggi terhadap stroke
daripada perempuan karena hormon estrogen yang melindunginya dari penyakit
jantung dan stroke sampai pertengahan hidupnya. Setelah menopause, produksi
hormon estrogen menurun sehingga tekanan darah meningkat dan risiko
perempuan sakit stroke meningkat. Selain itu, metabolisme tubuh juga melambat
dan kebutuhan kalori menurun. Asupan kalori yang tidak diimbangi dengan
aktivitas fisik akan mengakibatkan obesitas. Faktor lain adalah penggunaan pil
kontrasepsi yang meningkatkan kadar hormon estrogen dan progesteron dalam
darah [11][13].

Maka diperlukan suatu perlindungan ketika seseorang sakit stroke, yaitu
asuransi. Dengan menjadi bagian dari perjanjian finansial ini, seseorang yang telah
membayar premi secara berkala dapat terlindungi ketika sakit stroke, yaitu dengan
memperoleh manfaat stroke. Multiple state model adalah model yang sesuai untuk
polis asuransi jika pembayaran manfaat atau premi bergantung pada seorang yang
berada pada keadaan tertentu atau pergeseran antar sepasang keadaan tertentu [14].
Manfaat akan dibayarkan ketika seorang individu berada pada keadaan sakit atau
pada keadaan meninggal. Asuransi stroke dengan variabel hipertensi, diabetes, dan
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obesitas akan dihitung dengan salah satu multiple state model, yaitu permanent
disability model. Pada model ini seseorang yang telah sakit stroke tidak dapat
sembuh. Hal ini karena 20% orang yang telah menderita stroke akan
mengalaminya lagi di usia lanjut [15] dan menurut National Stroke Association
hanya 10% penderita sajalah yang sembuh hampir sempurna [16].

Melissa Susanto telah menghitung premi dan cadangan untuk asuransi stroke
dengan model Markov, namun hanya melibatkan faktor risiko seperti usia, jenis
kelamin, dan Indeks Massa Tubuh (IMT) [17]. Earlitha Olivia Lionel telah
menghitung intensitas transisi untuk hipertensi, diabetes, dan obesitas [18].
Penulisan penelitian ini akan mengembangkan hasil yang diperoleh dari kedua
penelitian tersebut, yaitu menghitung premi dan cadangan asuransi stroke
berjangka dengan variabel hipertensi, diabetes, dan obesitas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menghitung probabilitas transisi dengan persamaan
Chapman-Kolmogorov?

2. Bagaimana menghitung premi dan cadangan dengan current payment
approach?

3. Bagaimanakah perbandingan premi dan cadangan pada asuransi dengan
manfaat kematian dan tanpa manfaat kematian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung probabilitas transisi dengan persamaan Chapman-Kolmogorov.

2. Menghitung premi dan cadangan untuk produk asuransi stroke dengan
variabel hipertensi, diabetes, dan obesitas dengan current payment approach.

3. Membandingkan premi dan cadangan pada asuransi dengan manfaat
kematian dan tanpa manfaat kematian.
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1.4 Batasan dan Asumsi

Terdapat beberapa batasan dan asumsi yang digunakan dalam penulisan
penelitian ini:

1. Perhitungan dilakukan tanpa mengikutsertakan bagian dari premi yang
digunakan untuk pembiayaan (fraction of premium paid for expense)
maupun biaya awal (initial expense).

2. Tingkat bunga adalah konstan.

3. Tabel mortalitas Indonesia tahun 2013 yang digunakan menunjukkan bahwa
seseorang yang berusia 85 tahun atau lebih memiliki peluang kematian
sebesar satu. Oleh karena itu asuransi stroke dalam penelitian ini adalah
asuransi berjangka hingga usia 85 tahun.

4. Hanya orang yang tidak sakit stroke (sehat) yang dapat masuk ke asuransi
berjangka ini dan memiliki kewajiban untuk membayarkan premi selama
tidak sakit stroke hingga berusia 85 tahun. Besarnya premi tersebut adalah
konstan selama masa pertanggungan.

5. Manfaat anuitas sakit stroke dibayarkan sejak tertanggung sakit hingga
meninggal atau mencapai usia 85 tahun, sedangkan manfaat meninggal
dibayarkan pada akhir tahun meninggal tertanggung sebanyak satu kali
secara sekaligus (lump sum). Kedua manfaat memiliki nilai yang besarnya
konstan.

6. Data yang digunakan adalah data incidence stroke yang diperoleh dari
Riskesdas 2007 dan Riskesdas 2013. Data ini dianggap sudah
merepresentasikan populasi Indonesia secara menyeluruh karena
menggunakan sampel dari populasi Indonesia. Indikator disusun dalam
instrumen bersama pakar kesehatan (organisasi profesi, perguruan tinggi,
dan peneliti senior Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan), serta
masukkan dari organisasi internasional (WHO, UNICEF, dan World Bank).

7. Data probabilitas meninggal yang digunakan telah dihitung mengikuti data
mortalitas Indonesia tanpa mengikutsertakan faktor IMT karena keterbatasan
data.

8. Pada tabel mortalitas yang digunakan, keadaan hidup terdiri dari individu
yang sehat dan sakit.
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9. Perhitungan dilakukan dengan asumsi stroke, hipertensi, diabetes, dan IMT
adalah independen untuk menyederhanakan perhitungan.

10. Perubahan kategori IMT dianggap hanya dapat naik 1 kategori dalam satu
tahun, kecuali pada kategori IMT 3 yang dapat turun ke kategori IMT 2. Hal
ini dikarenakan besarnya probabilitas perubahan kategori IMT turun pada
kategori IMT 1 dan 2 menjadi 0 dan 1 sangat kecil, sehingga dianggap 0.

11. Pada model asuransi, diasumsikan transisi keadaan hanya dapat terjadi satu
kali, dan tertanggung hanya dapat menerima satu jenis manfaat (manfaat sakit
saja atau manfaat meninggal saja) dalam satu tahun.

12. Keadaan hipertensi dan diabetes tertanggung diasumsikan tidak dapat
berubah karena tidak adanya data yang dapat digunakan untuk menghitung
probabilitas transisi tersebut.

13. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95%.

1.5 Manfaat

Terdapat beberapa manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penulisan
penelitian ini:

1.5.1 Manfaat Teoretis

1. Memahami pengaruh kondisi kesehatan terhadap probabilitas transisi, premi,
dan cadangan asuransi.

2. Melakukan penjabaran asumsi untuk elemen tertentu yang dapat dihapuskan
dari elemen asumsi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Menghitung probabilitas transisi stroke dengan variabel hipertensi, diabetes,
dan obesitas.

2. Menghitung premi dan cadangan asuransi stroke dengan variabel hipertensi,
diabetes, dan obesitas.

3. Memberikan referensi kepada perusahaan asuransi untuk merekomendasikan
jenis asuransi kepada calon pemegang polis.

6



1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan struktur sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini dijelaskan latar belakang penulisan penelitian. Selain itu,
dituliskan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan asumsi.
Pada bab ini juga dituliskan manfaat penelitian dan struktur penelitian.

2. Bab II Landasan Teori
Pada bab ini dipaparkan beberapa studi yang akan digunakan sebagai
referensi. Selain itu, dijabarkan juga teori-teori dasar yang akan digunakan
untuk perhitungan premi dan cadangan. Teori-teori yang digunakan di
antaranya adalah asuransi berjangka n-tahun, multiple state models, dan
rantai Markov.

3. Bab III Metodologi
Pada bab ini ditampilkan diagram alir untuk perhitungan premi dan
cadangan asuransi. Selain itu, dipaparkan setiap langkah yang dilakukan
agar seluruh tujuan penulisan penelitian ini dapat dicapai. Selain itu,
dipaparkan juga rumus yang akan digunakan sehingga mudah dimengerti.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan
Pada bab ini dijelaskan bagaimana probabilitas transisi dapat dihitung. Selain
itu, dijelaskan juga langkah-langkah perhitungan premi dan cadangan. Hasil
yang diperoleh kemudian dianalisis.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini disimpulkan hasil dan analisis yang telah dilakukan di bab
sebelumnya. Bab ini juga memberikan saran agar dapat menjadi referensi
untuk pengembangan dari penelitian ini. Saran yang diberikan merupakan
pengembangan dari manfaat teoretis dan praktis.
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