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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model distribusi kerugian total aggregat manfaat rawat jalan berdasarkan 

simulasi adalah distribusi Normal dengan peluang 88,1%. 

2. Dari distribusi Normal diperoleh besar premi yang harus dibayarkan oleh 

pemegang polis sebesar 1.45(dalam juta)  dan dana cadangan yang harus 

disiapkan oleh perusahaan asuransi kesehatan adalah 23.5384 (dalam juta). 

3. Policy limit dapat mempengaruhi model distribusi total kerugian aggregat. 

Terdapat sepuluh plan (A-J) dan model distribusinya tidak selalu Normal. 

Memiliki 3 model distribusi yaitu Normal, Lognormal dan Gamma. 

4. Semakin besar policy limit makasemakin besar premi, dana cadangan dan 

risiko polis asuransi kesehatan. 

4.2 Saran 

Pada penelitian ini hanya terbatas pada asumsi bahwa pemegang polis 

asuransi dalam satu periode polis asuransi rawat jalan. Sehingga diharapkan pada 

penelitian selanjutnya diperluas dalam kasus yang lebih kompleks. 

Penelitian ini dapat dilanjutkan pada data kepesertaan dari pemegang polis 

dan memberi pertimbangan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan asuransi 

kesehatan rawat jalan. 
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HASIL REVISI UJIAN SKRIPSI 13 JANUARI 2017 

1. Kata kunci (Hal. 1) 

Sebelum revisi 

Kata kunci: Asuransi kesehatan, manfaat rawat jalan, model 

distribusi, simulasi, dan total kerugian aggregat. 

Sesudah revisi 

Kata kunci: Asuransi kesehatan, manfaat rawat jalan, model 

distribusi, simulasi, total kerugian aggregat. 

 

2. Pendahuluan (Hal.2) 

Sebelum revisi 

Besar premi diperoleh melalui rasio antara kuartil ke-3 terhadap banyak 

pemegang polis dan dana cadangan diperoleh melalui selisih persentil ke-95 

terhadap kuartil   ke-3 dari model distribusi     . 

Sesudah revisi 

Besar premi diperoleh melalui rasio antara kuartil ke-3 terhadap banyak 

pemegang polis dan dana cadangan diperoleh melalui selisih persentil ke-95 

terhadap kuartil   ke-3 dari model distribusi      (Sasongko,2013). 

 

3. Metode Penelitian Fungsi Distribusi Empirik (Hal. 3) 

Sebelum revisi 

Penelitian ini menggunakan fungsi distribusi empirik sebagai 

distribusi data banyak klaim rawat jalan, manfaat dokter umum, manfaat 

dokter spesialis, manfaat fisioterapi, manfaat tes diagnosa dan manfaat obat. 

Menurut Tse (2009), fungsi distribusi empirik dikonstruksi dari data, data 

berbeda yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 

Dengan     menyatakan banyak    yang sama, dan   ∑   
 
   . Fungsi 

distribusi empirik dinyatakan oleh 

  ( )  {

           
  

 
                         

           

                       ( ) 
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Sesudah revisi 

Fungsi distribusi empirik dari   data pengamatan            adalah 

  ( )  {

           
  

 
                         

           

                       ( ) 

dengan             ,     menyatakan nilai-nilai data berbeda 

yang telah diurutkan dr yang terkecil hingga yang terbesar.    menyatakan banyak 

     yang sama sehingga      , dan     ∑   
 
   . 

 

4. Metode dengan Penelitian Uji Kecocokan Distribusi Kolmogorov-

Smirnov Satu Sampel (Hal. 6) 

Sebelum revisi 

Kita tentukan hipotesis   : data mengikuti distribusi parametric 

 ̂(    ), sedangkan hipotesis   : data tidak mengikuti distribusi parametric 

 ̂(    ) dimana   telah terlebih dahulu diestimasi. Statistik uji 

Kolmogorov-Smirnov dinotasikan    yang menyatakan perbedaan terbesar 

antara fungsi distribusi empirik adalah 

      *  
    

 +                                                       ( ) 

dimana 

  
     

       
[
 

 
  ̂(    )]    

     
       

[
 

 
  ̂ (     

   

 
)]              ( ) 

dengan              adalah data yang telah diurutkan dari yang 

terkecil hingga yang terbesar. Penarikan kesimpulan hasil uji ini adalah    

ditolak di tingkat        jika   melebihi batas kritis   . 
 
 ⁄  

     
  

 ⁄      /
  

, dimana           atau          ,    -  

 . 

Sesudah revisi 

Hipotesis   : data mengikuti distribusi parametric  ̂(    ), 

sedangkan hipotesis   : data tidak mengikuti distribusi parametric  ̂(    ) 
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dimana   telah terlebih dahulu diestimasi. Statistik uji Kolmogorov-

Smirnov dinotasikan    yang menyatakan perbedaan terbesar antara fungsi 

distribusi empirik adalah 

      *  
    

 +                                                       ( ) 

dimana 

  
     

       
[
 

 
  ̂(    )]    

     
       

[ ̂(    )  
   

 
]              ( ) 

dengan              adalah data yang telah diurutkan dari yang 

terkecil hingga yang terbesar. Penarikan kesimpulan hasil uji ini adalah    

ditolak di tingkat        jika    melebihi batas kritis   . 
  

 ⁄  

     
  

 ⁄      /
  

, dimana          . 

5. Hasil dan Pembahasan (Hal. 8) 

Sebelum revisi 

Dari Tabel 4 diperoleh bahwa jumlah p-value dari distribusi Normal 

selalu lebih besar dibanding dengan jumlah p-value dari distribusi Gamma 

dan Lognormal. Maka disimpulkan untuk data      berdistribusi Normal 

dengan jumlah 881 atau 88,1%. Berdasarkan model total kerugian aggregat 

diperoleh adalah distribusi normal dengan parameter           dan 

         didapati premi adalah kuartil ketiga dibagi banyak peserta 

sebesar 1.45(dalam juta) dan dana cadangan adalah selisih persentik ke-95 

terhadap kuartil ke-3 sebesar 23.5384 (dalam juta). 

Sesudah revisi 

Dari Tabel 4 diperoleh bahwa jumlah p-value dari distribusi Normal 

selalu lebih besar dibanding dengan jumlah p-value dari distribusi Gamma 

dan Lognormal. Maka disimpulkan untuk data      berdistribusi Normal 

dengan jumlah 881 atau 88,1%. Berdasarkan model total kerugian aggregat 

diperoleh adalah distribusi normal dengan parameter           dan 

         didapati premi adalah kuartil ketiga dibagi banyak peserta 

sebesar 1,45 (dalam juta) dan dana cadangan adalah selisih persentik ke-95 

terhadap kuartil ke-3 sebesar 23,5384 (dalam juta). 
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