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1. Distribusi dari klaim adalah sebagai berikut:

fX(0) = 0.5, fX(1) = 0.3, fX(2) = 0, fX(3) = 0.2,

Tentukan peluang ”ultimate ruin” jika ”initial surplus” adalah 4.

2. Diketahui U dan V peubah acak-peubah acak kerugian. Fungsi survival dari U dan V
berturut-turut adalah

SU(x) = 0.25, 0 ≤ x < 4

dan
SV(x) = (2/(2 + x))3 , x ≥ 0

(a) Hitung variansi dari U dan V
(b) Tentukan PH risk-adjumstment dari U dan V dengan parameter ρ < 3.

3. Kerugian pada dua buah portofolio (yaitu P1 dan P2) saling bebas dan memiliki distribusi
identik: 100 dengan peluang 0.04 dan 0 dengan peluang 0.96.

(a) Tentukan distribusi dari P1 + P2

(b) Hitung VaR0.95(Pi)

(c) Hitung VaR0.95(P1 + P2) dan VaR0.95(P1) + VaR0.95(P2)

4. Distribusi dari klaim adalah Binomial dengan parameter (4,0.2). Tentukan peluang
kebangkrutan (probability of ruin) pada saat atau sebelum waktu 3 jika ”initial surplus”
adalah 3.

5. Untuk suatu periode selama setahun, perusahaan asuransi memiliki pemegang-pemegang
polis yang terbagi pada dua kelas. Distribusi kerugian pada tiap kelas adalah sebagai
berikut:

Kelas 1 Kelas2
Kerugian Peluang Kerugian Peluang

0 0.75 0 0.70
≤ 100 0.10 ≤ 100 0.15

200 0.08 300 0.10
500 0.07 600 0.05

Seluruh kerugian pemegang polis saling bebas dan pemegang polis memiliki ”deductible”
sebesar 100. Terdapat 1500 dan 4000 pemegang polis pada kelas 1 dan kelas 2.

(a) Hitung mean ”aggregate claims”
(b) Misalkan perusahaan menghitung premi sebesar (1+ θ)E(X) untuk setiap pemegang

polis, di mana X adalah jumlah klaim pemegang polis, θ adalah ”security premium
loading”. Perusahaan ingin menentukan θ sdh dengan peluang 0.95 tidak akan
rugi untuk portofolio tsb. Dengan pendekatan normal, hitung θ.

6. Tunjukkan bahwa

E[(X − xδ)+] = σφ(Φ−1(δ))− σΦ−1(δ)(1 − δ)

jika X berdistribusi normal dengan parameter (µ, σ2).


