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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seseorang memerlukan jaminan terhadap beberapa hal dalam kehidupannya 

di masa depan. Salah satu hal yang penting dalam kehidupan seseorang adalah 

kesehatan. Saat kesehatan terganggu, seseorang akan merasa tenang (terjamin) 

apabila kebutuhan biaya untuk penanganan kesehatannya terpenuhi. Asuransi 

kesehatan dapat menjamin kebutuhan tersebut. Asuransi kesehatan memberikan 

jaminan berupa penyediaan biaya terhadap suatu rangkaian penanganan kesehatan 

kepada pemegang polisnya. Salah satu penyediaan biaya tersebut berupa manfaat 

(benefit) rawat jalan. 

 Berbeda dengan manfaat rawat inap, manfaat rawat jalan memberikan 

penyediaan biaya terhadap rangkaian penanganan kesehatan yang tidak 

memerlukan perawatan intensif dari petugas kesehatan di rumah sakit (opname). 

Pemegang polis dapat memperoleh penanganan kesehatan di luar rumah sakit 

seperti puskesmas, praktek dokter umum/spesialis, atau tempat terapi kesehatan. 

Selain itu, pemegang polis dapat melakukan klaim rawat jalan lebih dari satu kali 

dalam satu periode polis asuransi kesehatan. 

Skema umum rawat jalan bermula dari seseorang yang sakit (pasien) 

memiliki kemungkinan untuk konsultasi ke dokter umum atau spesialis. 

Selanjutnya, pasien akan membeli obat, dan mungkin juga diminta untuk 

melakukan tes laboratorium atau fisioterapi.  

Disisi lain, perusahaan asuransi kesehatan perlu menentukan besar biaya 

yang harus dikeluarkan dalam menjamin biaya penanganan kesehatan semua 

pemegang polis yang melakukan klaim rawat jalan. Hal tersebut dilakukan di 

antaranya guna menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan pemegang polis 

saat mendaftar asuransi kesehatan (premi) dan dana cadangan perusahaan 

tersebut. Dalam kasus ini, seorang pemegang polis melakukan klaim sebanyak 

yang tidak diketahui (klaim frekuensi) dan besar biaya tiap klaimnya tidak 
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diketahui pula (klaim severity). Sehingga biaya tersebut merupakan peubah acak 

total kerugian aggregat (aggregate loss) yang sulit ditentukan modelnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model total kerugian aggregat 

polis asuransi kesehatan manfaat rawat jalan. Model tersebut diperoleh melalui 

estimasi distribusi peluang dari hasil simulasi biaya-biaya total kerugian aggregat. 

Parameter-parameter pendukung simulasi diestimasi dari data klaim manfaat 

rawat jalan suatu perusahaan asuransi kesehatan. Model total kerugain aggregat 

tersebut nantinya berguna untuk memberikan informasi guna penentuan premi dan 

dana cadangan perusahaan tersebut. 

Policy limit merupakan ketentuan-ketentuan tentang batasan maksimum 

manfaat atau per item dalam manfaat di polis asuransi kesehatan. Perusahaan 

asuransi kesehatan memberikan penanggungan biaya sesuai dengan policy limit. 

Pemegang polis akan membayar pembiayaan jika biaya tertanggung lebih besar 

dari policy limit yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi kesehatan. 

Dengan adanya policy limit adakah pengaruh terhadap model distribusi total 

kerugian aggregate. Seteleh mencari model distribusi akan diperoleh besar premi 

dan dana cadangan. Hasil dari besar premi dan dana cadangan akan dilihat adakah 

pengaruh policy limit terhadap besar premi dan dana cadangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

adalah: 

a. Bagaimana menentukan model total kerugian aggregat untuk besar premi 

dan dana cadangan polis asuransi kesehatan manfaat rawat jalan? 

b. Bagaimana pengaruh policy limit terhadap model total kerugian aggregat 

dan pengaruhnya terhadap besar premi dan dana cadangan polis asuransi 

kesehatan manfaat rawat jalan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini: 

a. Memperoleh model total kerugian aggregat, besar premi dan dana cadangan 

polis asuransi kesehatan manfaat rawat jalan berdasarkan simulasi total 

kerugian aggregat, 
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b. Mengetahui pengaruh policy limit terhadap model distribusi total kerugian 

aggregate dan pengaruhnya terhadap besar premi dan dana cadangan polis 

asuransi kesehatan manfaat rawat jalan. 

 

1.4 Batasan Masalah dan Asumsi-asumsi pada Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada polis asuransi kesehatan untuk klaim manfaat 

rawat jalan. Apabila pemegang polis harus dirawat/dirujuk ke rumah sakit, 

rangkaian penanganan kesehatan setelah masuk rumah sakit bukan merupakan 

rawat jalan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah polis dan perusahaan 

asuransi kesehatan manfaat rawat jalan guna menentukan model total kerugian 

aggregat, besar premi dan dana cadangan berdasarkan simulasi. Dan memberikan 

analisis risiko terhadap penerapan policy limit pada suatu polis asuransi kesehatan 

manfaat rawat jalan. 

 


