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Abstrak. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang tidak diinginkan dibutuhkan
jaminan perlindungan yaitu berupa asuransi. Asuransi kendaraan bermotor merupakan
produk asuransi yang diperlukan untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada kendara-
an bermotor. Banyaknya klaim asuransi dapat diasumsikan mengikuti distribusi Poisson.
Jika banyaknya klaim mengalami overdispersi, serta penyebab pengajuan klaim yang
tidak diamati secara langsung diasumsikan membentuk rantai Markov, maka banyaknya
klaim dapat dimodelkan dengan Model Poisson hidden Markov. Model Poisson hidden
Markov adalah model hidden Markov khusus dengan variabel random dari proses ob-
servasi berdistribusi Poisson. Dalam artikel ini diturunkan ulang model Poisson hidden
Markov kemudian model diterapkan pada klaim asuransi kendaraan bermotor. Berdasar-
kan penelitian, diperoleh model terbaik yaitu model Poisson hidden Markov dua state
dengan nilai Akaike Information Criteria (AIC ) terkecil. Dua state tersebut yaitu per-
buatan jahat orang lain dan kecelakaan. Rata-rata pengajuan klaim dengan sebab per-
buatan jahat orang lain adalah 11,499 klaim per minggu, sedangkan rata-rata pengajuan
klaim dengan sebab kecelakaan adalah 23,935 klaim per minggu.

Kata kunci: klaim asuransi kendaraan bermotor, overdispersi, model Poisson hidden
Markov

1. Pendahuluan

Setiap orang dalam menjalani kehidupan pasti tidak lepas dari risiko yang

harus ditanggung. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu

kerugian yang tidak terprediksi. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang

tidak diinginkan dibutuhkan jaminan perlindungan yaitu berupa asuransi. Asuransi

merupakan bentuk perlindungan yang dapat menanggung kerugian dan mengganti

kerugian tersebut dalam bentuk pembayaran klaim. Asuransi kendaraan bermotor

merupakan produk asuransi yang cukup diminati, karena asuransi kendaraan bermo-

tor diperlukan untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor

terhadap risiko yang mungkin timbul seperti kecelakaan, pencurian kendaraan, dan

risiko lain berdasarkan perjanjian asuransi.

Menurut Grize [3], aktivitas penting dalam asuransi kendaraan bermotor yaitu

penentuan besarnya premi yang dibebankan pada peserta asuransi. Dalam penen-

tuan besarnya premi tersebut, diperlukan pemodelan banyaknya klaim. Banyaknya

klaim yang diajukan pada perusahaan asuransi dapat diasumsikan mengikuti dis-

tribusi Poisson, karena dari peserta asuransi yang jumlahnya besar, peluang ter-

jadinya kerugian di antara peserta asuransi tersebut kecil. Menurut Taylor dan

Karlin [8], jika suatu variabel random berdistribusi Poisson maka mean dan var-

iansinya bernilai sama. Akan tetapi tidak jarang pula ditemukan suatu kondisi

variabel random yang memiliki variansi lebih besar daripada mean. Kondisi ini

disebut overdispersi.
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Overdispersi terjadi pada data banyaknya klaim asuransi karena penyebab yang

tidak bisa diamati secara langsung. Jika penyebab kejadian diasumsikan memben-

tuk rantai Markov dan banyaknya klaim asuransi berdistribusi Poisson, maka un-

tuk memodelkan banyaknya klaim asuransi kendaraan bermotor digunakan model

Poisson hidden Markov. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diturunkan

ulang model Poisson hidden Markov. Selanjutnya model ini diterapkan pada data

banyaknya klaim asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Sinar Mas Kudus.

2. Rantai Markov

Menurut Taylor dan Karlin [8], rantai Markov adalah suatu proses stokastik

yang menyatakan bahwa jika diberikan variabel random X dengan indeks waktu t

(Xt), maka nilai Xs untuk s > t tidak dipengaruhi oleh nilai Xu untuk u < t, dengan

s, t, u ∈ N. Berikut merupakan pengertian-pengertian penting pada rantai Markov.

2.1. Rantai Markov Homogen. Menurut Grimmet dan Strizaker [2], rantai Markov

disebut homogen jika probabilitas transisi dari state i pada waktu t ke state j pada

waktu t+1 dapat dinyatakan sebagai P (Xt+1 = j|Xt = i) = P (X2 = j|X1 = i) = pij.

2.2. State Aperiodik. Menurut Ross [7], suatu state i aperiodik jika d(i) = 1, d(i)

adalah faktor persekutuan terbesar untuk n sehingga P (Xt+n = i|Xt = i) > 0.

2.3. Rantai Markov Tak Tereduksi. Menurut Grimmet dan Strizaker [2], suatu

rantai Markov disebut tak tereduksi jika semua state saling berkomunikasi.

3. Model Hidden Markov

Menurut Rabiner[6], model hidden Markov adalah proses stokastik dengan wak-

tu diskrit {(Xt;Yt)}t∈N, dengan {Xt}t∈N adalah proses penyebab kejadian yang tidak

diamati secara langsung dan merupakan suatu rantai Markov, sedangkan {Yt}t∈N
adalah proses observasi yang bergantung pada {Xt}t∈N. Model hidden Markov da-

pat direpresentasikan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Representasi Model Hidden Markov
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Berdasarkan Gambar 1, model hidden Markov dapat dinyatakan sebagai

P (Xt+1 = j|Xt = i) = pi,j

P (Yt = y|Xt = i) = πy,i

(3.1)

untuk t = 1, 2, . . . , T , dan i, j = 1, 2, . . . ,m. Pada model ini, πy,i merupakan

fungsi densitas probabilitas dari Yt saat Xt berada pada state i. Pada suatu rantai

Markov perlu ditentukan probabilitas awal state yang dinotasikan dengan pi. Jadi,

parameter-parameter model ini yaitu pi,j, pi, dan parameter pada πy,i.

4. Metode Penelitian

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi permasalahan terkait

model. Selanjutnya mengestimasi parameter model dengan metode likelihood maksi-

mum dan diperoleh sistem persamaan nonlinier. Sistem persamaan nonlinier terse-

but sulit diperoleh penyelesaian eksaknya sehingga estimasi parameter model diten-

tukan dengan algoritme Ekspektasi Maksimisasi (EM). Langkah selanjutnya yaitu

melakukan identifikasi overdispersi pada data. Kemudian, menentukan banyaknya

state yang mungkin dan menghitung estimasi parameter model untuk banyaknya

state yang mungkin. Setelah itu, dihitung nilai AIC dan ditentukan model terbaik

berdasarkan nilai AIC. Langkah terakhir adalah melakukan analisis hasil untuk mo-

del terbaik.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Model Poisson Hidden Markov. Penurunan ulang model ini mengacu pa-

da Paroli et al. [5] berdasarkan model hidden Markov yang dikemukakan oleh Ra-

biner [6]. Menurut Paroli et al. [5], model Poisson hidden Markov adalah model

hidden Markov yang merupakan proses stokastik waktu diskrit {(Xt;Yt)} dengan Yt

adalah variabel random Poisson. Notasi Xt menyatakan penyebab kejadian pada

waktu t. Penyebab kejadian tersebut mempengaruhi observasi pada waktu t yang

dinotasikan dengan Yt. Oleh karena itu, proses {Xt}t∈N disebut proses penyebab

kejadian. Proses penyebab kejadian tidak diamati secara langsung dan diasumsikan

sebagai rantai Markov diskrit, homogen, aperiodik, dan tak tereduksi, dengan ru-

ang state Sx = {1, 2, . . . ,m}. Jika penyebab kejadian pada waktu t yang berada

pada state i (dinotasikan dengan Xt = i) berpindah ke state j pada waktu t + 1
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(dinotasikan dengan Xt+1 = j), maka probabilitas transisi state dapat dinyatakan

sebagai

P (Xt+1 = j|Xt = i) = pi,j (5.1)

dengan
∑m

j=1 pi,j = 1. Probabilitas-probabilitas transisi biasanya disusun dalam

bentuk matriks probabilitas transisi yaitu P = (pi,j) dengan ukuran m×m.

Selain probabilitas transisi, pada rantai Markov {Xt}t∈N perlu ditentukan

probabilitas awal state. Probabilitas awal state merupakan probabilitas penyebab

kejadian pada waktu t = 1 yang berada pada state i (dinotasikan dengan X1 = i).

Jadi probabilitas awal state dapat dinyatakan sebagai

P (X1 = i) = pi

dengan
∑m

i=1 pi = 1. Probabilitas awal state dapat disusun dalam bentuk vektor

probabilitas awal state yaitu p = (pi) dengan i = 1, 2, . . . ,m. Menurut Paroli et

al.[5], p merupakan vektor probabilitas stasioner sehingga berlaku p′P = p′, yang

berarti p′ adalah vektor eigen dari matriks P dengan nilai eigen sebesar 1.

Proses {Yt}t∈N merupakan proses observasi yang terdiri atas variabel random

Yt yang berdistribusi Poisson. Proses observasi {Yt}t∈N bergantung pada proses

{Xt}t∈N. Menurut Paroli et al. [5], saat Xt berada pada state i maka probabilitas

bersyarat dari Yt jika diketahui Xt yang berada pada state i adalah fungsi densitas

probabilitas Poisson dengan parameter λi. Oleh karena itu, probabilitas bersyarat

Yt yang bergantung pada Xt dapat dinyatakan sebagai

P (Yt = y|Xt = i) = πy,i = e−λi
λi

y

y!
(5.2)

dengan
∑T

y=1 πy,i = 1. Parameter-parameter dari fungsi densitas probabilitas Poisson

dapat dinyatakan dalam bentuk vektor yaitu λ = (λi) dengan i = 1, 2, . . . ,m.

Dengan demikian, dari persamaan (5.1) dan (5.2), model Poisson hidden

Markov adalah
P (Xt+1 = j|Xt = i) = pi,j

P (Yt = y|Xt = i) = πy,i = e−λi λi
y

y!
.

(5.3)

Parameter-parameter pada model ini yaitu pi,j, pi, dan λi. Apabila dinyatakan

dalam bentuk matriks atau vektor, parameter pada model ini dapat dituliskan se-

bagai P = (pi,j), p = (pi), dan λ = (λi), dengan i, j = 1, 2, . . . ,m.
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5.2. Estimasi Parameter. Estimasi parameter pada model Poisson hidden Markov

menggunakan metode likelihood maksimum. Parameter yang diestimasi mengguna-

kan metode likelihood maksimum yaitu parameter pi,j dan λi yang dapat dinotasikan

sebagai ϕ = (p1,2, p1,3, . . . , pm,m−1, λ1, . . . , λm)
′. Sedangkan untuk estimasi parame-

ter pi ditentukan melalui persamaan p′P = p′. Selanjutnya fungsi ln likelihood

dimaksimumkan untuk memperoleh estimator likelihood maksimum dari parameter.

Akan tetapi menurut Doug et al.[4], karena penyelesaian sistem persamaan non lini-

er dalam memperoleh estimator sulit ditentukan secara analitik, maka digunakan

algoritme EM.

Algoritme EM terdiri dari langkah E dan langkah M. Pada langkah E diten-

tukan ekspektasi dari fungsi ln likelihood lengkap (lnLc(ϕ)) dengan syarat variabel

random Y . Ekspektasi tersebut dinotasikan sebagai Q(ϕ;ϕ(k)), dengan k adalah

banyaknya iterasi sehingga Q(ϕ;ϕ(k)) dapat dinyatakan sebagai

Q(ϕ;ϕ(k)) =Eϕ(k)(lnLc(ϕ)|Y )

=
m∑
i=1

α
(k)
1 (i)β

(k)
1 (i)∑m

l=1 α
(k)
t (l)β

(k)
t (l)

ln pi +
m∑
i=1

m∑
j=1

∑T−1
t=1 α

(k)
t (i)p

(k)
i,j π

(k)
yt+1,j

β
(k)
t+1(j)∑m

l=1 α
(k)
t (l)β

(k)
t (l)

ln pi,j

+
m∑
i=1

∑T
t=1 α

(k)
t (i)β

(k)
t (i)∑m

l=1 α
(k)
t (l)β

(k)
t (l)

ln πyt,i.

Selanjutnya, pada langkah M, fungsi Q(ϕ;ϕ(k)) yang telah diperoleh akan dimak-

simumkan sehingga diperoleh estimator dari parameter pi,j dan λi. Estimator dari

parameter pi,j, λi tersebut dapat diperoleh dengan menentukan turunan pertama

dari Q(ϕ;ϕ(k)) terhadap masing-masing parameter kemudian menyamakannya de-

ngan 0. Jadi estimator dari parameter pi,j, λi dapat dinyatakan sebagai

p̂i,j =

∑T−1
t=1 α

(k)
t (i)p

(k)
i,j π

(k)
yt+1,j

β
(k)
t+1(j)∑m

j=1

∑T−1
t=1 α

(k)
t (i)p

(k)
i,j β

(k)
t (i)

,

λ̂i =

∑T
t=1 α

(k)
t (i)β

(k)
t (i)yt∑T

t=1 α
(k)
t (i)β

(k)
t (i)

.

5.3. PenerapanModel. Pada penelitian ini model Poisson hidden Markov diterap-

kan pada klaim asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Sinar Mas Kudus. Data
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yang digunakan merupakan data banyaknya klaim asuransi kendaraan bermotor pa-

da bulan Agustus 2017 sampai Desember 2017. Data tersebut merupakan data de-

ngan periode mingguan dan terdapat 22 observasi. Data banyaknya klaim asuransi

tersebut memiliki mean sebesar 16,273 dan variansi sebesar 52,398. Hal tersebut

menunjukkan bahwa data memiliki variansi yang lebih besar daripada mean atau

mengalami overdispersi.

Selanjutnya ditentukan estimasi parameter model Poisson hidden Markov de-

ngan algoritme EM. Estimasi parameter ditentukan untuk model Poisson hidden

Markov dengan m ≥ 2 karena menurut Dannemann dan Holzmann[1], model ini

harus memiliki paling sedikit dua state. Selain itu, karena keterbatasan data yang

diperoleh sehingga untuk model dengan m > 4 tidak memenuhi asumsi. Asumsi

yang dilanggar yaitu asumsi bahwa {Xt} merupakan rantai Markov yang tidak tere-

duksi karena pada model dengan m > 4 terdapat state yang tidak berkomunikasi

dengan state yang lain. Oleh karena itu, pada penelitian ini, ditentukan model

Poisson hidden Markov untuk m = 2, 3, 4.

Langkah pertama dalam mengestimasi parameter yaitu menentukan nilai awal

parameter yang dapat dinyatakan sebagai λ(1) = (λ
(1)
1 , . . . , λ

(1)
m )′, P(1) = (p

(1)
i,j ),

dan p(1) = (p
(1)
1 , . . . , p

(1)
m )′. Nilai awal parameter model Poisson hidden Markov

dengan m = 2 yaitu λ(1) =

(
11, 5

25, 5

)
, P (1) =

(
9
13

4
13

4
8

4
8

)
, dan p(1) =

(
0, 619

0, 381

)
.

Selanjutnya untuk model dengan m = 3, diperoleh nilai awal parameter yaitu λ(1) = 11, 154

19, 333

25, 833

, P (1) =


8
12

1
12

3
12

1
3

1
3

1
3

3
6

1
6

2
6

, dan p(1) =

 0, 571

0, 143

0, 286

. Untukm = 4 diperoleh

λ(1) =


9, 125

14, 667

21, 5

27, 75

, P (1) =


2
7

3
7

1
7

1
7

3
6

1
6

1
6

1
6

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

, dan p(1) =


0, 333

0, 286

0, 1905

0, 1905

.

Selanjutnya menghitung nilai estimasi dari parameter-parameter model Poisson

hidden Markov, yaitu λ̂, p̂, dan P̂ . Estimasi dari parameter-parameter model diten-

tukan menggunakan algoritme EM yang dijalankan hingga diperoleh barisan nilai

ln likelihood yang konvergen pada iterasi ke-(k) dengan toleransi eror sebesar 10−6.

Kemudian nilai ln likelihood tersebut digunakan untuk menghitung nilai Akaike In-

formation Criteria (AIC ). Nilai AIC dihitung untuk masing-masing model dengan
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m = 2, 3, 4 dan digunakan untuk memilih model terbaik. Perhitungan nilai AIC

ditunjukan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai AIC.

m k ln likelihood AIC

2 11 -69,81676 151,6335

3 38 -68,94376 161,8875

4 54 -65,87285 171,7457

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa model dengan m = 2 mempunyai nilai

AIC terkecil yaitu sebesar 151,6335. Oleh karena itu, model dengan 2 state tersebut

merupakan model terbaik. Berdasarkan perhitungan estimasi parameter yang telah

dilakukan, diperoleh estimasi parameter model Poisson hidden Markov 2 state yaitu

λ̂ =

(
11, 499

23, 935

)
, (5.4)

P̂ =

(
0, 672 0, 328

0, 487 0, 513

)
, (5.5)

p̂ =

(
0, 598

0, 402

)
. (5.6)

Banyaknya klaim asuransi kendaraan bermotor dimodelkan dengan model

Poisson hidden Markov dua state, yang berarti terdapat dua penyebab pengajuan

klaim, yaitu state 1 dan state 2. Secara umum, klaim asuransi kendaraan bermotor

terdiri dari klaim yang disebabkan oleh perbuatan jahat orang lain dan kecelakaan.

Oleh karena itu didefinisikan state 1 merupakan perbuatan jahat orang lain dan

state 2 merupakan kecelakaan.

Berdasarkan persamaan (5.4) dapat diinterpertasikan bahwa banyaknya klaim

asuransi kendaraan bermotor dengan penyebab perbuatan jahat oleh orang lain

memiliki rata-rata 11,499 klaim per minggu, sedangkan banyaknya klaim asuransi

dengan penyebab kecelakaan memiliki rata-rata 23,935 klaim per minggu. Selanjut-

nya berdasarkan persamaan (5.6) diinterpertasikan bahwa probabilitas banyaknya

pengajuan klaim pada minggu pertama dengan penyebab perbuatan jahat orang lain

yaitu sebesar 0,598, sedangkan dengan penyebab kecelakaan yaitu sebesar 0,402.

Berdasarkan persamaan (5.5) matriks probabilitas transisi memiliki elemen

probabilitas penyebab pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor. Terlihat bah-

wa jika pada minggu ke-(t) terdapat pengajuan klaim karena perbuatan jahat orang
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lain maka probabilitas penyebab tersebut akan terjadi kembali pada minggu ke-(t+1)

yaitu sebesar 0,672. Sementara itu, terdapat probabilitas sebesar 0,328 jika ming-

gu ke-(t) terdapat pengajuan klaim karena perbuatan jahat orang lain, kemudian

minggu ke-(t+1) klaim diajukan karena kecelakaan. Sebaliknya, jika minggu ke-(t)

klaim diajukan karena kecelakaan, maka probabilitas pada minggu ke-(t+ 1) klaim

diajukan karena perbuatan jahat orang lain yaitu sebesar 0,487. Terdapat proba-

bilitas sebesar 0,513 jika pada minggu ke-(t) klaim diajukan karena kecelakaan lalu

akan terjadi kembali pengajuan klaim karena kecelakaan pada minggu ke-(t+ 1).

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh dua kesimpulan.

(1) Model Poisson hidden Markov dinyatakan seperti pada persamaan (5.3).

Parameter-parameter pada model ini yaitu pi,j, pi, dan λi. Apabila dinyata-

kan dalam bentuk matriks atau vektor, parameter pada model ini dapat dit-

uliskan sebagai P = (pi,j), p = (pi), dan λ = (λi), dengan i, j = 1, 2, . . . ,m.

(2) Berdasarkan nilai AIC terkecil, model Poisson hidden Markov dengan 2 state

merupakan model terbaik untuk data klaim asuransi kendaraan bermotor,

hasil estimasi parameter ditunjukkan pada persamaan (5.4), (5.5), dan (5.6).
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