
Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu

29 Oktober 2022



Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu

29 Oktober 2022Hak cipta ada pada penulis

Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Orasi Ilmiah Guru Besar

Institut Teknologi Bandung
29 Oktober 2022

PERANAN, POTENSI, DAN TANTANGAN

PENGEMBANGAN MODEL STOKASTIK

DARI DISTRIBUSI BEREKOR TEBAL

Profesor Udjianna Sekteria Pasaribu



Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu

29 Oktober 2022

PERANAN, POTENSI, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

MODEL STOKASTIK DARI DISTRIBUSI BEREKOR TEBAL

Disampaikan pada sidang terbuka Forum Guru Besar ITB,

tanggal 29 Oktober 2022.

Judul:

PERANAN, POTENSI, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

MODEL STOKASTIK DARI DISTRIBUSI BEREKOR TEBAL

Disunting oleh Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu

Hak Cipta ada pada penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara

elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem

penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu

ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama

dan/atau denda paling banyak

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual

kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama

dan/atau denda paling banyak

7 (tujuh)

tahun Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5

(lima) tahun Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu

ii

Bandung: Forum Guru Besar ITB, 2022

vi+70 h., 17,5 x 25 cm

1. Statistika 1. Udjianna Sekteria Pasaribu

ISBN 978-602-6624-58-1



Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu

29 Oktober 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya atas

berkat dan rahmatNya, Saya dapat menyelesaikan naskah orasi ilmiah ini.

Penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada segenap pimpinan, anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi

Bandung (FGB ITB), atas perkenannya saya menyampaikan orasi ilmiah

ini pada Sidang Terbuka FGB ITB. Dalam menyusun naskah ini penulis

selalu diiringi semangat berbagi pengalaman, wawasan serta motivasi

untuk mempertinggi kualitas, sinergi dan nilai manfaat Tri Dharma

Perguruan Tinggi dari insan ITB untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.

Bagian pertama dari naskah pendahuluan terkait studi mendalam

fungsi kesintasan, alasan mengapa distribusi berekor sangat selaras

dengan fenomena alam yang terjadi. Bagian kedua berisi pembahasan

studi tentang distribusi ekor tebal. Bagian ketiga membahas peranan

distribusi ekor tebal di bidang asuransi dan nilai umur pelanggan,

(CLV). Bagian keempat tentang potensi

pengembangan model stokastik dari distribusi ekor tebal.

Kesempatan meraih jabatan guru besar bukanlah hasil pekerjaan

individual semata, tetapi sangat dipengaruhi dan bergantung pada

dukungan semua pihak: para dosen dan kolega peneliti di lingkungan

keilmuan Matematika dan FMIPA ITB, para karyawan, para mahasiswa,
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sistem dan atmosfer akademik, dan sistem pengelolaan sumber daya di

institusi tercinta ITB.

Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan, memberikan inspirasi

dan membawa manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 29 Oktober 2022

Udjianna Sekteria Pasaribu
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SINOPSIS

Distribusi dalam ilmu statistika adalah salah satu ukuran yang dapat

menjelaskan penyebaran data. Dengan model distribusi ini diharapkan

dapat menggambarkan data yang diolah, dianalisis, dan diteliti. Semakin

baik model distribusi tersebut merepresentasikan data, maka semakin

banyak informasi yang dapat diperoleh mengenai data tersebut. Saat ini

di kalangan praktisi, penggunaan model distribusi khususnya distribusi

Normal yang memiliki sebaran data simetris sangatlah popular. Hal ini

terjadi di bidang perbankan, kedokteran, ilmu sosial maupun rekayasa.

Penyebab utama situasi di atas adalah adanya kemudahan dan

kesederhanaan yang dimiliki distribusi Normal. Pada kenyataannya

banyak data memiliki sebaran tidak simetris, dengan kata lain tidak bisa

dimodelkan oleh distribusi Normal. Jenis data tersebut umumnya berupa

umur hidup, (total) besar klaim, harga saham dan lain sebagainya. Data ini

memiliki sebaran data yang berekor dan seringkali tebal. Aproksimasi

Normal atau teorema limit pusat Normal untuk jenis-jenis data yang

mengikuti distribusi berekor tebal akan mengakibatkan tidak

tertangkapnya datum-datum yang ekstrem. Situasi ini akan

meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dalam orasi ini, penulis akan menjelaskan secara umum peranan dari

distribusi-distribusi berekor (tebal) dalam model-model stokastik

misalkan model pembentukan tabel mortalitas tenaga kerja, model
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asuransi kendaraan dan garansi, dan model nilai umur pelanggan.

Paparan berikutnya adalah potensi pengembangan model-model

stokastik dari distribusi ekor tebal.

Hasil-hasil penelitian dari distribusi berekor tebal ini telah diterapkan

pada pembentukan tabel mortalitas BPJS Ketenagakerjaan, asuransi

kendaraan, garansi, asuransi jiwa, dan nilai umur pelanggan CLV.

Orasi ditutup dengan beberapa potensi dan tantangan dalam

pengembangan model stokastik distribusi ekor tebal. Penulis juga

memberikan rekomendasi untuk menggunakan distribusi

Kumaraswamy sebagai acuan dalam membangun distribusi-distribusi

berekor tersebut.
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PERANAN, TANTANGAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN

MODEL STOKASTIK DARI DISTRIBUSI BEREKOR TEBAL

1. PENDAHULUAN

Studi mendalam fungsi kesintasan merupakan salah satu aspek yang

berperan penting di berbagai disiplin ilmu, antara lain biologi, fisika,

aktuaria/perasuransian, ekonomi, sains kedokteran, sains komputasi,

ilmu sosial maupun rekayasa. Para praktisi khususnya aktuaris dan

insinyur atau pihak yang menerapkan model matematik seringkali

menggunakan model-model yang dapat memprediksi pola kesintasan/

keandalan/ketahanan dari manusia sebagai makhluk hidup, atau entintas

lain misal kendaraan atau alat elektronik. Selanjutnya model-model

tersebut juga digunakan dalam bidang keuangan dan managemen risiko.

Sebagai contoh para aktuaris menghitung nilai finansial berkaitan dengan

sisa hidup individu, perencanaan pensiun, dan perlindungan kerugian

pendapatan berdasarkan fungsi kesintasan. Salah

satu masalah utama dalam menentukan model prediksi tersebut adalah

dalam penentuan distribusi yang sesuai.

Di pihak lain, dalam kuliah-kuliah pengantar teori peluang dan

analisis statistika lainnya menganggap Teorema Limit Pusat (TLP)

menjadi primadona . Pengajaran-pengajaran tersebut

memberikan impresi bahwa kita akan cenderung untuk mengasumsikan

(income loss coverage)

(prominent role)
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