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BAB 2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Asuransi Kesehatan 

Menurut KUHD (kitab Undang-undang Hukum Dagang) pasal 246 asuransi 

adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada 

seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tidak tentu. Sedangkan Andini (2013) adalah salah satu jenis 

produksi asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan/perawatan para 

pemegang polis asuransi tersebut apabila mereka mengalami gangguan 

kesehatan atau kecelakaan. 

Beberapa istilah penting yang digunakan dalam asuransi kesehatan (Enirson, 

2013) sebagai berikut: 

 Klaim merupakan permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam polis. 

 Manfaat/benefit merupakan jumlah yang akan dibayar oleh perusahaan 

asuransi kepada pihak yang mengajukan klaim/ahli waris yang mewakili 

atau pihak yang memberikan jasa kesehatan (provider), tergantung jenis 

pertangungan. 

 Pemegang polis merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan 

perikatan kontrak asuransi (polis) dengan perusahaan asuransi. 

 Polis/kontrak asuransi merupakan perjanjian asuransi antara penanggung 

dan pemegang polis serta dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi tersebut, termasuk 

sertifikat peserta dalam kumpulan asuransi. 

 Perusahaan asuransi kesehatan merupakan penanggung polis dalam asuransi 

kesehatan. 

 Policy limit merupakan ketentuan-ketentuan tentang batasan maksimum 

manfaat atau per item dalam manfaat di polis asuransi kesehatan. 
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 Premi merupakan sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang disetujui 

oleh pemegang polis, untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi sesuai 

yang diperjanjikan agar polis aktif.  
 

Asuransi kesehatan memiliki berbagai jenis manfaat/benefit yang 

ditawarkan kepada pemegang polis, manfaat/benefit tersebut di antaranya adalah 

manfaat rawat inap, rawat jalan, persalinan, rawat gigi, kecelakaan, penyakit 

kritis, dan kematian. Manfaat rawat inap dan rawat jalan umumnya selalu ada 

dalam polis asuransi kesehatan. 

 

2.2 Aggregate Loss 

Aggregate loss adalah suatu peubah acak yang menyatakan jumlahan biaya 

yang harus dibayarkan pada seluruh klaim  dalam satu periode kontrak-kontrak 

asuransi. Aggregate loss didefinisikan sebagai suatu jumlahan S  sebanyak suatu 

peubah acak N  dari besar pembayaran-pembayaran individu yaitu peubah-peubah 

acak  NXXXX ,...,,, 321 . 

“....the aggregate loss as a sum, S , of a random number, N , of 

individual payment amounts  NXXXX ,...,,, 321 .”. 

Aggregate loss S  didefinisikan secara matematis sebagai 

)1.2(,...2,1,0,...21  NXXXS N  

dimana 0S ketika 0N . Berikut ini merupakan salah satu definisi (dengan 

asumsi tertentu) dari individual risk model (Klugman, 2004). 

 

Individual Risk Model  

Definisi 2.1 Individual risk model menyatakan aggregate loss sebagai jumlahan,  

)2.2(...21 nXXXS   

dari kontrak-kontrak asuransi sebanyak n , dimana jX menyatakan kontrak ke j  

dan diasumsikan saling independen tetapi tidak diasumsikan berdistribusi identik. 

Distribusi dari jX  biasanya memiliki peluang massa di nol bersesuaian dengan 

tidak ada kerugian atau pembayaran (Klugman, 2004).  
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Berdasarkan definisi di atas, S memiliki fungsi distribusi (Spiegel, dkk , 2009). 

  )3.2(...,...,,,...)(
...

21321

21

  



xxxx

nns

n

dxdxdxxxxxfxF  

dimana  nxxxf ,...,, 21  adalah fungsi kepadatan peluang gabungan dari 

nXXX ,...,, 21 . 

Secara berurutan, ekspektasi dan variansi dari S  adalah (Spiegel, dkk, 2009) 

        )4.2(...21 nXEXEXESE   

        )5.2(...21 nXVarXVarXVarSVar   

Berdasarkan (2.3), S  sulit untuk ditentukan model distribusinya karena 

mengembangkan ),...,,,( 321 nxxxxf  sangatlah rumit untuk  nXXX ,...,, 21  yang 

saling independent namun tidak berdistribusi identik. Namun, untuk memperoleh 

ekspektasi dan variansi dari S  sangatlah mudah, yaitu dengan mengestimasi 

model distribusi (ekspektasi dan variansi) dari tiap-tiap njX j ,...,2,1,  , 

berdasarkan data. 

 

2.3 Total Aggregate Loss pada Polis Asuransi Kesehatan Manfaat Rawat 

Jalan 

Pada penerapan polis asuransi kesehatan manfaat rawat jalan, aggregate 

loss tidak cukup untuk menjelaskan biaya total yang harus ditanggung perusahaan 

untuk menjamin klaim-klaim semua pemegang polis. Penelitian ini 

mengembangkan peubah acak S  aggregate loss pada subbab 2.2 menjadi peubah 

acak total aggregate loss. 

Misalkan suatu polis asuransi kesehatan menjamin m  pemegang polis. 

Setiap pemegang polis memiliki peubah acak aggregate loss. Misalkan iS  adalah 

aggregate loss untuk pemegang polis tertanggung ke i  yang didefinisikan oleh 

)6.2(...
1

321 
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dimana ijX  adalah peubah acak yang menyatakan besar biaya rawat jalan ke j . 

Dengan iN  adalah peubah acak yang menyatakan banyak klaim rawat jalan 

selama satu periode polis  asuransi kesehatan oleh pemegang polis ke i . 

Berdasarkan penjelasan di atas maka total biaya yang ditanggung 

perusahaan dalam satu periode polis asuransi dinyatakan oleh peubah acak dan 

didefinisikan sebagai 

)7.2(...
1 11

321 
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Dibandingkan dengan aggregate loss, total aggregate loss TOTS  jauh lebih 

sulit untuk ditentukan model distribusinya. Peubah-peubah ijX  yang mungkin 

tidak i.i.d.r.vs menambah kerumitan dalam memperoleh model distribusi TOTS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


