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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Manusia dihadapkan dengan berbagai risiko dalam kehidupan, seperti 

gangguan kesehatan, kecelakaan, ataupun kerusakan properti. Risiko tersebut 

dapat mengakibatkan kerugian jika tidak diantisipasi dengan baik, terutama dalam 

hal keuangan. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang 

dilakukan dengan cara mengalihkan  risiko dari suatu pihak ke pihak lain. Dalam 

Asuransi non-jiwa, risiko kerusakan asset atau properti baik bergerak atau tidak, 

dapat ditransfer ke perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah uang tertentu. 

Salah satu produk asuransi non-jiwa adalah asuransi kendaraan bermotor [11]. 

Perusahaan asuransi diwajibkan untuk membayar hak klaim dalam bentuk 

uang pertanggungan apabila terjadi kerugian kepada pihak yang diasuransikan 

(pemegang polis) menurut kesepakatan bersama. Manfaat dari risiko kerugian 

yang tak terduga ini didapatkan pemegang polis setelah membayar sejumlah 

premi kepada perusahaan asuransi. Premi dibagi menjadi dua jenis, yaitu premi 

bersih dan premi bruto. Bagi perusahaan asuransi, sangat penting untuk 

memperkirakan premi bersih untuk menghitung premi aktual yang akan 

ditawarkan kepada calon pemegang polis. Besar premi yang dibayarkan oleh 

pemegang polis harus mampu menutupi klaim-klaim yang di ajukan oleh 

pemegang polis selama periode pertanggungan.  

Pada asuransi kendaraan bermotor, premi yang dikenakan kepada pemegang 

polis bergantung pada banyak klaim dan besar klaim yang telah diajukan pada 

masa lalu. Untuk memperkirakan premi bersih asuransi kendaraan bermotor, 

secara teknis dapat dilakukan dengan mengolah data klaim asuransi yang dimiliki 

oleh perusahaan untuk memodelkan banyak klaim dan besar klaim dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi. Oleh karena itu, 

penting untuk menentukan variabel respon dan variabel bebas [7]. 
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Dalam bidang asuransi, variabel yang menjadi pengamatan seperti laju 

klaim, waktu antara laporan klaim dengan penyelesaian, dan rata-rata biaya klaim 

merupakan variabel respon kontinu non-negatif [4]. Sehingga, regresi linear klasik 

tidak tepat digunakan, karena variabel respon regresi linear klasik diasumsikan 

berdistribusi normal.  

Untuk menangani kondisi dimana variabel respon yang tidak berdistribusi 

normal, tetapi masih saling bebas maka digunakan Generalized Linear Model 

(GLM). GLM merupakan pengembangan dari proses pemodelan linier yang 

mengijinkan variabel respon tidak harus berdistribusi normal, asalkan termasuk 

dalam distribusi keluarga eksponensial. GLM digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara variabel respon dengan variabel bebas. Untuk menentukan 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap banyak klaim dan besar klaim 

digunakan Metode forward selection, dimana metode ini akan memutuskan 

variabel bebas terbaik yang bisa masuk ke dalam model.  

Adapun pada skripsi ini akan dilakukan pemodelan variabel respon banyak 

klaim asuransi (Y ) yang diasumsikan berdistribusi Poisson dan besar klaim 

asuransi ( C ) yang diasumsikan berdistribusi Gamma, sedangkan variabel bebas 

yang digunakan adalah Usia pemegang polis  1X , Kelompok  kendaraan  2X  

dan Usia kendaraan  3X . 

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengambil tema dalam 

penulisan skripsi ini dengan judul “Penaksiran Premi Bersih Menggunakan 

Generalized Linear Model dengan Metode Forward Selection Pada Asuransi 

Kendaraan Bermotor”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana memodelkan banyak klaim dan memodelkan besar klaim 

menggunakan Generalized Linear Model? 

2. Bagaimana menentukan variabel yang berpengaruh signifkan terhadap 

banyak klaim dan besar klaim menggunakan Metode Forward Selection? 

3. Bagaimana menentukan taksiran premi bersih asuransi kendaraan bermotor 

berdasarkan model yang telah diperoleh? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penulisan skripsi ini permasalahan dibatasi pada: 

1. Variabel respon banyak klaim diasumsikan berdistribusi Poisson, sedangkan 

variabel respon besar klaim diasumsikan berdistribusi Gamma.  

2. Penentuan solusi pada metode forward selection dan estimasi parameter dari 

model banyak klaim dan besar klaim diselesaikan menggunakan software 

statistika R. 

3. Data yang digunakan pada penelitian ini dikhususkan pada data klaim 

asuransi mobil  PT Asuransi XYZ [7] berdasarkan usia pemegang polis, 

kelompok kendaraan, usia kendaraan, banyak klaim yang telah diajukan dan 

besar pertanggungan. 

4. Jenis pertanggungan dikhususkan untuk asuransi mobil comprehensive/ All 

Risk. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Memperoleh pemodelan banyak klaim dan besar klaim menggunakan 

Generalized Linear Model (GLM). 

2. Menentukan variabel yang berpengaruh terhadap banyak klaim dan besar 

klaim menggunakan Metode Forward Selection.  

3. Menentukan taksiran premi bersih asuransi kendaraan bermotor berdasarkan 

model yang telah diperoleh. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya dapat memberikan gambaran 

bagi peneliti mengenai penerapan GLM dalam memodelkan banyak klaim dan 

besar klaim, serta dapat menjadi referensi bagi perusahaan asuransi, peneliti 

lainnya maupun masyarakat luas dalam menaksir premi bersih asuransi kendaraan 

berdasarkan model yang telah diperoleh. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini terdiri 

dari langkah-langkah berikut: 

1. Perumusan masalah, yaitu menyusun penelitian yang dimulai dari suatu 

masalah penaksiran premi bersih. 

2. Studi Literatur: mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan referensi yang 

mendukung pengerjaan skripsi, yaitu tentang tarif premi bersih asuransi, 

Generalized Linear Model, Metode Forward Selection, estimasi parameter 

dengan MLE, Metode Newton-Raphson dan penggabungan model premi. 

3. Menentukan data untuk simulasi 

4. Simulasi pengolahan data, yaitu melakukan perhitungan dan pengolahan 

data klaim asuransi dengan bantuan software-R. 

5. Analisis data 

6. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika penulisannya, skripsi ini terdiri dari lima bab serta 

daftar pustaka di mana dalam beberapa bab terdapat beberapa sub bab. 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi pembahasan utama dalam skripsi 

ini, yang terdiri atas pengertian asuransi, Generalized Linear Model, Metode 

Forward Selection, MLE, Newton-Raphson dan Model gabungan premi 

bersih. 

BAB III: MENENTUKAN TAKSIRAN PREMI BERSIH MENGGUNAKAN 

GENERALIZED LINEAR MODEL DENGAN METODE FORWARD 

SELECTION PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR 

Bab ini berisi pembahasan utama dari skripsi, yang meliputi pembahasan 

pemodelan variabel banyak klaim dan pemodelan variabel besar klaim, 

estimasi parameter model dengan MLE yang diselesaikan dengan Metode 

Newton-Raphson, dan model gabungan premi bersih. 

BAB IV STUDI KASUS DAN ANALISIS 

Bab ini membahas tentang cara menentukan premi bersih asuransi 

kendaraan dengan penerapan GLM dan metode Forward Selection pada 

data klaim asuransi kendaraan. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi simpulan sebagai hasil dari rumusan masalah yang telah 

dipaparkan, dan berisi saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA  

 


