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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 DesainPenelitian 

Metode yang 

digunakandalampenelitianiniadalahanalisisdeskriptifdenganpendekatankualitatifde

nganmenggeolahdarisumberdata yang berasaldari data primerdan data sekunder. 

 

3.2 ObjekPenelitian 

Objekpenelitianpada PT Asuransi Intra Asia unit Bandar Lampung dilakukanpada 

konsumen di wilayah Bandar Lampung. 

 

3.3 JenisdanSumber Data  

Ada 2 jenissumber data yang digunakandalampenelitianini yang 

akandijelaskansebagaiberikut : 

a. Data Primer 

Merupakansumber data yang diperolehlangsungdarisumberasli (tidakmelalui 

media perantara). Dalampenelitianinidata primer yang 

digunakanmenggunakanmetodepenelitiansebagaiberikut : 

 Observasi 
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Metodeobservasimerupakan proses pencatatanpolaprilakusubjek, objek, 

ataukejadian yang 

sistematiktanpaadanyapertanyaanataukomunikasidenganindividu-individu 

yang diteliti.  

b. Data Sekunder 

Data sekundermerupakansumber data penelitian yang 

diperolehsecaratidaklangsungmelalui media perantara 

(diperolehdandicatatolehpihak lain).  

 

3.4TeknikPengambilan Data 

Ada beberapateknikpengambilan data 

menggunakanmetodewawancaradanobservasi yang 

digunakansaatpenelitianManfaat Asuransi Personal Accident, seperti yang akan 

jelaskanberikutini : 

 ObservasiLangsung 

Teknikobservasiberikutinidilakukansecaralangsungolehpenelititanpameng

gunakanalatmekanik.Penggunaanteknikobservasilangsungmemungkinkanb

agipenelitiuntukmenggumpulkan data mengenaiperilaku 

dankejadiansecara detail. 

Sehinggadalamobservasilangsungtidakadamanipulasikejadian yang 

diamati. 

 ObservasiPeran Serta (Participant Observation) 

Penelitimelakukanobservasidengancaramelibatkandirimenjadibagiandarior

ganisasi yang diamati. Penelitianmelaluiteknikinidapatmemperoleh data 
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yang relativelebihbanyakdanakurat, 

karenapenelitidapatsecaralangsungmengamatiperilakudankejadian-

kejadiandalamkegiatanorganisasi yang 

diteliti.Teknikinimerupakankombinasiobservasilangsungdanwawancara. 

 Analisis Isi (Content Analysis) 

Merupakanmetodepengumpulan data 

penelitianmelaluiteknikobservasidananalisisterhadapisiataupesandarisuatu

dokumenberupaiklandanlaporanhasilkegiatan. 

 

3.5Analisis Data 

Data-data yang 

diperolehtadiselanjutnyadianalisissecarakualitatifdengancaramendeskripsikansem

ua data yang didapatselamapenelitiandandiuraikanmenjadikalimat-kalimat. 

 

3.6Gambaran Umum Perusahaan 

3.6.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Perusahaan Asuransi Intra Asia merupakan anak perusahaan PT Intra Asia 

Corpora. Sebagai induk perusahaan, PT Intra Asia Corpora merupakan sebuah 

perusahaan investasi yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa, seperti jasa keuangan, balai lelang, biro perjalanan, courier & 

cargo, dan penerbangan. 

  

Saat ini PT Asuransi Intra Asia telah memiliki 7 (tujuh) kantor perwakilan yang 

terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Samarinda. 
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Dengan didukung oleh tenaga-tenaga professional dan komitmen yang tinggi, PT 

Asuransi Intra Asia siap memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. 

  

PT Asuransi Intra Asia semula bernama PT Asuransi Marannu Mario yang 

didirikan pada tahun 1988 oleh Haji Andi Sose dengan modal dasar dan modal 

disetor masing-masing sebesar Rp. 1,5 milyar. 

  

Pada tahun 1996 PT Asuransi Marannu Mario berubah nama menjadi PT Asuransi 

Marannu disertai dengan peningkatan modal dasar dan modal disetor, masing-

masing menjadi Rp. 60 milyar dan Rp. 15 milyar. Kepemilikan saham mayoritas 

masih dipegang oleh Haji Andi Sose (95%) dan sisanya oleh Koperasi Karyawan 

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). 

  

Pada tahun 1999, PT Intra Asia Corpora membeli seluruh saham yang dimiliki 

oleh Haji Andi Sose dan nama perusahaan diubah menjadi PT Asuransi Intra 

Asia. Perubahan tersebut disertai dengan peningkatan modal dasar dan modal 

disetor, masing-masing menjadi Rp. 72 milyar dan Rp. 18 milyar. 

  

Pada tahun 2003, modal disetor PT Asuransi Intra Asia ditingkatkan menjadi Rp. 

33,6 milyar sehingga komposisi kepemilikan saham PT Intra Asia Corpora 

menjadi 97,77% dan sisanya oleh Koperasi Karyawan PT Jasindo sebesar 2,23%. 

  

Pada tahun 2004 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 71 tertanggal 26 

Februari 2004, modal disetor PT Asuransi Intra Asia kembali ditingkatkan 
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menjadi Rp. 36,1 milyar yang menjadikan komposisi kepemilikan saham berubah 

menjadi PT Intra Asia Corpora sebesar 97,92% dan Koperasi Karyawan PT 

Jasindo sebesar 2.08%. 

  

Pada tanggal 26 Mei 2010 Pemegang saham PT Asuransi Intra Asia telah 

menambah modal disetor sebesar Rp. 50 milyar , sehingga jumlah modal disetor/ 

dtempatkan menjadi Rp. 87,155 milyar dan ekuitas perusahaan menjadi 79,5 

milyar. Penambahan modal disetor tersebut telah disahkan dalam RUPSLB 

tanggal 16 Juni 2010 oleh Notaris Elly Halida, SH 

 

3.6.2  Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi:  

Menjadi tiga besar perusahaan asuransi secara nasional dan diminati oleh 

masyarakat, dengan pelayanan yang memuaskan. 

 Misi:  

Memiliki jaringan luas dan produk sesuai dengan kebutuhan setiap 

pelanggan. 

 Motto Perusahaan:  

"Bijak Dalam Melayani, Terpercaya Dalam Melindungi" 

 Filosofi Perusahaan:  

Kan abadi harta dan tahta berlandaskan kebenaran dan keadilan. Yakin 

akan itu, transaksi kami hanya dilakukan bila semua yang berperan serta 

sepakat dan puas, Kunci keberhasilan kami adalah rasa memiliki, mandiri, 
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disiplin, jujur dan kerja keras serta kemampuan untuk memberikan solusi 

yang terbaik.  

 

 

3.7  Laporan Perusahaan 

3.7.1 Bidang Pemasaran 

Menjadi CHALLENGER (penantang) pasar merupakan posisi yang hendak dicapai 

PT Asuransi Intra Asia.Untuk itu PT Asuransi Intra Asia harus menduduki 

sepuluh besar di Industri Asuransi Umum.Pada saat ini PT Asuransi Intra Asia 

masih memiliki banyak pesaing, khususnya pasar retail.Pasar tersebut sangat 

dinamis dengan tingkat pertumbuhan sekitar 30% pertahun dan merupakan 

profitable market. 

 

Untuk mencapai strategi pemasaran yang akan diimplementaasikan oleh PT 

Asuransi Intra asia, adalah sebagai berikut : 

1. Mencapai Cost Leadership dalam jalur distribusi Asuransi Umum. 

2. Masuk dan mengambil peran yang signifikan ke pasar. 

3. Inovasi produk khususnya produk asuransi personal accident untuk 

memantapkan posisi PT Asuransi Intra Asia di pasar retail asuransi umum. 

 

3.7.2 Bidang Teknik dan Operasi 

Kehandalan PT Asuransi Intra Asia dalam pasar retail sudah teruji beberapa tahun 

ini, surplus underwriting PT Asuransi Intra Asia berada di rata-rata industri target 
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Kepala Unit 

Sekretaris Akuntan Marketing 

ini akan terus dipertahankan agar PT Asuransi Intra Asia tetap profit dan growth 

untuk mencapai posisi besar asuransi umum. 

 

 

 

3.7.3  Bidang Keuangan 

Tingkat profitabilitas PT Asuransi Intra Asia berkisar 25% - 30% jauh diatas 

bunga deposito perbankan.Kondisi tersebut memungkinkan PT Asuransi Intra 

Asia untuk terus mengembangkan pasar dan asetnya.Berkaitan dengan pencapaian 

sebagai sepuluh besar Asuransi Umum. 

 

3.8  Struktur Organisasi PT Asuransi Intra Asia 

Organisasi dalam suatu perusahaan bukan merupakan tujuan melainkan sebagai 

alat untuk mencapi tujuan perusahaan.Alat itu harus dapat mencapai sasaran 

secara efektif dan efisien.Guna tercapainya efektifitas dan efisiensi perusahaan 

maka untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan diperlukan suatu wadah yang 

lazim dengan organisasi. 

Struktur organisasi PT Asuransi Intra Asia Bandar Lampung dapat dilihat sebagai 

barikut : 
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Gambar 2 

Struktur Organisasi PT Asuransi Intra Asia 

Sumber: PT Asuransi Intra Asia Bandar Lampung 2013 

Tugas dan Wewenang 

1. Kepala Unit (Ka. Unit) 

Kepala Unit atau biasa disebut K.a Unit memiliki tugas sebagai berikut : 

 Bertangung jawab atas semua oprasional PT Asuransi Intra Asia unit 

 Sebagai pengawas penuh terhadap oprasional PT Asuransi Intra Asia 

unit 

 Bertanggung jawab atas prosedur data PT Asuransi Intra Asia unit 

 Bertangung jawab atas pekerja di PT Asuransi Intra Asia unit itu 

sendiri 

 

Wewenang Ka. Unit adalah sebagai berikut : 

 Memegang wewenang putusan pinjaman dan simpanan sesuai SK 

ketetapan dari kantor cabang. 

 Mengusulkan biaya kerugian karena kasus sesuai wewenangnya. 

 Menandatangani bilyet deposito sesuai unit kewenangannya. 

 Pemegan pasword unit dan kunci brangkas. 

 Mengusulkan ke kanca hal yang berkaitan dengan : 

a) Mutasi dan promosi pegawai PT Asuransi Intra Asia unit 

bawahannya. 
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b) Bonus dan hukuman jabatan (reward and punishment). 

c) Pemenuhan kebutuhan SDM diwilayah kerjabnya. 

 

 

 

 

2. Marketing 

Tugas marketing adalah sebagai berikut: 

 Menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien dengan 

memperhatikan sumber daya perusahaan. 

 Menjalin hubungan dengan pelanggan khususnya dalam hal 

penanganan komplain, pengukuran kepuasan pelanggan. 

 Menciptakan kenyamanan kerja karyawan perusahaan dengan 

mengoptimalkan fungsi kerja di Bagian Marketing. 

 Menjalin hubungan, koordinasi dan kerja sama yang baik di dalam 

intern bagian Marketing maupun dengan Bagian lain terkait dengan 

kelancaran proses kerja di Bagian Marketing. 

 Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kelancaran, dan 

keakuratan data administrasi pemasaran. 

 

Wewenang dari Marketing adalah sebagai berikut: 

 Berwenang memberikan usulan strategi pemasaran. 

 Berwenang untuk mengembangkan pola kerja di Bagian Marketing 

dengan memperhatikan sumber daya yang ada. 
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 Berwenang untuk melakukan koordinasi dengan Bagian lain 

sehubungan dengan pelaksanaan fungsi kerja di Bagian Marketing. 

 Berwenang untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tugas-

tugas administratif dan operasional bawahan. 

 Berwenang untuk menegur bawahan apabila melanggar tata tertib 

perusahaan. 

 Berwenang untuk mengajukan promosi jabatan dan mutasi yang 

bersifat intern maupun ekstern, dengan melakukan koordinasi 

bersama Bagian Personalia. 

3. Sekretaris 

Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 

 Bertanggungjawab atas tugas kesekretariatan berupa surat 

menyurat, proposal, LPJ, sertifikat, dan lain-lain. 

 Bertanggung jawab pada administrasi dan pengarsipan. 

 Menjadi pusat pengumpulan dokumentasi semua kegiatan. 

 Membantu kepala cabang untuk mengurus atau membuat kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 

Wewenang Sekretaris adalah sebagai berikut : 

 Mengoreksi semua kesalahan yang terjadi pada surat menyurat, 

proposal, sertifikat, dan sebagainya sepengetahuan kepala cabang. 

 Mengontrol administrasi secara berkala. 

 

4. Akuntan  
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Tugas Akuntan adalah sebagai berikut : 

 Melakukan review harian terhadap akun kas, review mingguan 

terhadap akun putang dan utang, serta review bulanan. 

 Mengawasi pengumpulan data dan perhitungan cost di 

produksi telah sesuai dengan metode yang ditentukan. 

 Melakukan rekonsiliasi atas semua akun (nominal dan permanent) 

setiap menjelang tutup buku, termasuk memberikan approval 

terhadap berbagai penyesuaian dan koreksi yang dibutuhkan. 

 Memastikan laporan kas harian, mingguan dan laporan arus kas 

bulanan yang dibuat oleh cash accountant sudah akurat. 

 Mengkoordinasikan proses penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan untuk kebutuhan internal (manajemen) serta 

mempresentasikannya sewaktu-waktu bila pihak manajemen 

membutuhkan. 

 

Wewenang dari Akuntan adalah sebagai berikut : 

 Akuntan berhak meminta fasilitas kepada perusahaan sebagai 

penunjang kerja. 

 Mengusulkan perubahan / penggeseran anggaran kepada Direktur 

Keuangan & Umum. 

 Melakukan perubahan bentuk laporan keuangan. 

 Meneliti dan menandatangani R/K. 

 Mengusulkan mata anggaran kepada Direktur Keuangan & Umum. 

 Menandatangani cek / giro sesuai ketentuan yang berlaku. 


