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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Mortalita atau kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen 

proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk selain fertilitas dan 

migrasi. Organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan mortalita sebagai suatu 

peristiwa menghilangnya suatu tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa 

terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Informasi tentang mortalita penting bagi 

pemerintah seperti perencanaan pembangunan dan evaluasi program-program 

kebijakan penduduk. Disamping itu, informasi kematian juga diperlukan oleh 

lembaga swasta, seperti perusahaan asuransi.  

Analisis mortalita banyak digunakan dikalangan akademisi, pembuat 

kebijakan, ataupun peneliti industri. Analisis mortalita digunakan untuk 

perencanaan dana pensiun, mengarahkan penelitian farmasi, perencanaan kesehatan 

dan penelitian medis.  Seperti yang telah diketahui bahwa mortalita tentunya tidak 

dapat ditentukan oleh manusia. Akan tetapi, peluang mortalita dapat dihitung. 

Peluang mortalita ini diterapkan dalam suatu tabel yang disebut tabel mortalita. 

Tabel mortalita digunakan aktuaris untuk melakukan perhitungan akturia, seperti 

menentukan premi asuransi. Tabel mortalita menggambarkan tingkat mortalita, 

memiliki dua unsur masukan : 𝑥 sebagai umur dan 𝑡 sebagai waktu (tahun); 𝑞𝑥,𝑡  

menyatakan peluang seseorang berusia 𝑥 akan meninggal dalam 𝑡 tahun, atau 

sebelum mencapai 𝑡 + 𝑥 tahun. Dalam tabel mortalita terdapat 𝑞𝑥,𝑡  sehingga dapat 

pula dicari nilai untuk peluang seseorang berusia 𝑥 akan hidup dalam 𝑡 tahun, yaitu 

𝑝𝑥,𝑡  sehingga, tabel mortalita sering juga disebut sebagai life table. Life table 

memberikan gambaran tentang sejarah kehidupan suatu kohor yang berangsur-angsur 

berkurang jumlahnya karena kematian. 

Demographers menggunakan data dalam life table untuk memprediksi 

jumlah penduduk dimasa mendatang, sedangkan aktuaris menggunakan data dalam 

life table untuk perkiraan cash flow, besar premi, cadangan asuransi hidup dan 
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anuitas pensiun. Agensi resmi juga menggunakan peramalan mortalita untuk 

mendukung keputusan politik. Model teoritis dari life table merupakan model yang 

kontinu, namun informasi saat ini pada umumnya masih dalam bentuk diskret. 

Model life table merupakan model survival, yang menyatakan peluang seseorang 

dapat bertahan hidup hingga atau lebih dari waktu tertentu.  Jika pada suatu saat di 

suatu negara andaikan dilahirkan 1000 orang lakilaki, maka berdasarkan data-data 

tertentu ditetapkan berapa banyak dari mereka nanti akan mencapai usia, misalnya 

usia 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun dan seterusnya Jika sisa mereka 

akhirnya setelah usia sekian meninggal juga, maka dapat dihitung usia rata-rata atau 

angka harapan hidup dari 1000 orang yang pada saat dan tempat kejadian yang sama 

telah dilahirkan sebagai bayi dan telah bersama-sama mengalami kejadian-kejadian 

yang sama ditempat itu sepanjang hidup mereka. 

Untuk mengetahui tingkat kematian penduduk pada masa depan dibutuhkan 

suatu metode peramalan yaitu suatu cara memperkirakan secara kuantitatif apa yang 

terjadi pada masa depan berdasarkan data yang relevan pada masa lalu. Metode 

peramalan sangat berguna untuk membantu dalam mengadakan pendekatan analisis 

terhadap pola data masa lalu, sehingga dapat memberikan tingkat keyakinan yang 

lebih atas ketepatan hasil ramalan yang dibuat. Keberhasilan dari suatu peramalan 

ditentukan oleh pengetahuan teknik tentang informasi masa lalu yang dibutuhkan 

serta teknik dan metode peramalan. Peramalan mortalita mempunyai sejarah yang 

panjang dalam demografi dan sains aktuaria. Model  yang sudah banyak digunakan 

untuk peramalan laju mortalita adalah model deterministik termasuk kurva 

Gompertz (1825), yang memperlihatkan kecocokan untuk mortalia orang dewasa, 

akan tetapi laju kematian overestimates pada usia lebih dari 80 tahun. 

Perkembangan dalam algoritma komputasi membantu mengatasi model yang rumit 

dan permasalahan dalam banyaknya parameter. Melihat kembali kotribusi model-

model sebelumnya terhadap peramalan mortalita dan model baru yang diberikan 

oleh Pitacco (2004), Wong-Fupuy dan Haberman (2004) dan Tuljapurkar dan Boe 

(1998). Beberapa studi akhir-akhir ini menunjukan bahwa laju mortalita diprediksi 

dari rumus parameter klasik yang tidak konsisten (Stoto 1983; Murphy 1995). 

Model stokastik terlihat lebih menarik, karena model stokastik ini menggabungkan 

error yang signifkan untuk masing-masing estimasi. Pada tahun 1992, Lee dan 
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Carter memperkenalkan sebuah model stokastik, berdasarkan pendekatan faktor 

analitik, untuk kecocokan dan prediksi laju mortalita di Negara Amerika Serikat. 

Kemudian, karena kesederhanaan modelnya dan pendayagunaan yang relatif baik, 

model Lee-Carter sering digunakan untuk demografi dan aplikasi aktuaria. 

Metode Lee-Carter (Lee dan Carter, 1992) sangat berguna dan masih 

banyak digunakan untuk pendekatan pemodelan risiko kematian. Model Lee 

Carter pada awalnya diterapkan untuk data kematian AS untuk periode 1933-

1987. Model ini berhasil digunakan untuk peramalan angka kematian dari 

beberapa Negara pada periode waktu yang berbeda, misalnya Kanada (Lee dan 

Nault, 1993), Chili (Lee dan Romawi, 1994) dan Jepang (Wilmoth, 1996). Selain 

itu, model Lee Carter hanya melibatkan tiga parameter yaitu 𝑎𝑥 yang menjelaskan 

komponen untuk usia, 𝑘𝑡 menyatakan indeks kematian pada waktu 𝑡, dan 𝑏𝑥 yaitu 

kecenderungan perubahan logaritma central death rates terhadap tingkat 

mortalita. Metode Lee-Carter merupakan suatu metode peramalan tingkat 

kematian yang menggabungkan model demografi dengan model statistik time 

series. Metode ini mengambil logaritma dari Age Spesific Death Rate (ASDR). 

Fitur yang paling penting dalam model ini adalah indeks kematian (𝑘
𝑡
), dimana 

indeks kematian ini menggambarkan trend kematian dari waktu ke waktu. 

Peramalan kematian pada metode Lee-Carter didasarkan pada ekstrapolasi indeks 

kematian yang diperoleh melalui pemilihan model time series yang tepat. Dengan 

mengetahui nilai indeks kematian maka dapat dicari tingkat kematian penduduk 

sehingga dapat dihitung probabilitas kematian yang memungkinkan untuk 

menyusun tabel mortalita. 

Dari penjelasan di atas yang mengkaji permasalahan peramalan indeks 

kematian, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERAMALAN 

MORTALITA MENGGUNAKAN METODE LEE-CARTER” 
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1.2. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah : 

1. Pada tabel  mortalita Australia tahun 1921-2008 usia yang digunakan 

adalah  0-109 tahun. 

2. Estimasi parameter yang digunakan adalah Singular Value 

Decomposition (SVD). 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam 

skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah model ARIMA yang cocok untuk digunakan dalam 

peramalan tingkat kematian Australia tahun 2009-2011? 

2. Bagaimanakah peluang mortalita Australia tahun 2009-2011 dengan 

asumsi Linear dan Eksponensial? 

3. Bagaimanakah hasil peramalan terbaik untuk data peluang mortalita 

Australia tahun 2009-2011 berdasarkan asumsi linear dan eksponensial?  

 

1.4. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui model ARIMA yang cocok untuk peramalan tingkat 

kematian Australia tahun 2009-2011 

2. Mengetahui peluang mortalita Australia tahun 2009-2011 dengan  

asumsi Linear dan Eksponensial 

3. Mengetahui hasil peramalan terbaik untuk data peluang mortalita 

Australia tahun 2009-2011 diantara asumsi Linear dan Eksponensial 
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1.5. Manfaat Penulisan 

a. Aspek Teoritis 

Manfaat dari penulisan skripsi ini secara teoritis adalah menambah 

wawasan mengenai penggunaan Metode Lee-Carter dalam peramalan 

mortalita. 

b. Aspek Praktis 

Dengan adanya pembahasan mengenai penggunaan Metode Lee-Carter 

dalam peramalan mortalita diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

para demografis, aktuaris, maupun akademisi. 

 


