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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Bintang Tbk. dan 

PT.Asuransi Multi Artha Guna Tbk. yang listing di Bursa Efek                 

Indonesia (BEI). 

B. Jenis Penelitian 

Menurut Nazir (2005), penelitian komparatif adalah sejenis penelitian 

deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, 

dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya 

suatu fenomena tertentu. 

Berdasarkan teoridi atas, maka penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian komparatif, karena semua informasi dan data time series (tahun 

2013, 2014, dan 2015) yang diperoleh dari obyek penelitian di deskripsikan 

dan di analisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan dan kemudian 

diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.  

C. Jenis dan Sumber Data 

1. 1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Menurut Suriyono (2003),data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang dibuat dalam bentuk angka. Artinya data 

kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari hasil publikasi Laporan 
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Keuangan PT. Asuransi Bintang Tbk. dan PT. Asuransi Multi Artha Guna 

Tbk. yang telah di audit oleh Auditor’s Independent dalam periode waktu 

tahun 2013, 2014, dan 2015. 

2. Sumber Data 

Keseluruhan penelitian ini mengoptimalkan penggunaan sumber data 

sekunder seperti, penelusuran terhadap hasil publikasi Laporan Auditor 

Independen tentang Laporan Keuangan Konsolidasian pada PT. Asuransi 

Bintang Tbk dan PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Artinya, semua 

informasi dan sumber data sekunder dimaksud telah tersedia pada obyek 

penelitian dan pemanfaatannya bersifat terbuka untuk kepentingan umum. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang relevan dan digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto 

(2002), teknik dokumen (dokumentasi) yaitu pengumpulan data dimana 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Artinya, teknik dokumentasi 

ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-

dokumen yang mendukung penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kuantitatif secara 

deskriptif, artinya analisis data kuantitatif dalam penggunaan statistik 

deskriptif yang diperoleh dari hasil penelitian diolah sedemikian rupa, 
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sehingga menyediakan data yang sistematis, actual dana akurat sesuai pokok 

permasalahan yang diteliti.   

Dalam menganalisa laporan keuangan pada PT. Asuransi Bintang Tbk. 

dan PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Terdapat beberapa teknik analisa 

data yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur menilai posisi keuangan 

perusahaan asuransi tersebut, antara lain: 

1. Rasio Aktifitas   

Rasio Aktifitas digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi 

sumber-sumber yang tersedia pada perusahaan jasa asuransi pada PT. 

Asuransi Bintang Tbk. dan PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Rasio 

Aktifitas dimaksud terdiri dari:  

a. Total Asset Turn Over  

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh aset perusahaan 

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan beberapa 

rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Jika perputarannya 

lambat, ini menujukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar 

dibandingkan dengan kemampuan untuk menjual. Rasio ini dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

  Total Asset TurnOver =
Penjualan

AktivaTotal
 

b. PerputaranPiutang(Accounting Receivable TurnOver) 

Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan 

yang erat dengan volume penjualan kredit.Posisi piutang dan taksiran 
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waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat 

perputaran piutang tersebut, yaitu dengan membagi total penjualan 

kredit (neto) dengan piutang rata-rata. Rasio ini dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut :  

   Accounting Receivable Turn Over =
PenjualanKredit

Piutang  Rata −rata
 

Makin tinggi rasio (turnover) menunjukkan modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya kalau rasio semakin 

rendah berarti ada over investment dalam piutang sehingga 

memerlukan analisa lebih lanjut, mungkin karena bagian kredit dan 

penagihan bekerja tidak efektif atau mungkin ada perubahan dalam 

kebijaksanaan pemberian kredit. 

c.  Average Collection Period 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mengukur 

berapa hari rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang 

perusahaan. 

Average Collection Period = 
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
  x 360  

2. RasioProfitabilitas atau Rentabilitas  

Rasio Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur efektivitas suatu 

perusahaan berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan dan investasi, 

(Lusiana dan Chabachib, 2010). Beberapa jenis rasio profitabilitas yang 

dapat digunakan : 
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a. Net Profit Margin

Net Profit Margin, merupakan ukuran keuntungan dengan

membandingkan antara laba setelah bunga dengan pajak, dibandingkan

dengan penjualan (Kasmir, 2009). Rasio ini menunjukkan pendapatan

bersih perusahaan atas penjualan. Rasio ini dapat dihitung

menggunakan rumus:

Net Profit Margin = 
Laba  Bersih  Setelah  Pajak

Penjualan

b. Return on Investment (ROI)

Return on Investment (hasil pengembalian investasi) atau Return on

Total Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan

suatu ukuran tentang efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola

investasinya (Sutrisno, 2012). Rumus untuk menghitung ROI sebagai

berikut :

ROI =  
𝐸𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔  𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑇𝑎𝑥  (𝐸𝐴𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

c. Return on Equty (ROE)

Return on Equity (ROE) atau hasil pengembalian ekuitas atau

rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Menurut Sutrisno

(2012),untuk menghitung ROE dapat menggunakan rumus sebagai

berikut:

ROE =  
𝐸𝐴𝑇

Modal  Sendiri
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Berikut adalah standar yang digunakan berdasarkan time series (melihat dari 

tahun ketahun). 

1. Jika rasio aktifitas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan berarti kinerja 

perusahaan semakin baik, dan sebaliknya. 

2. Jika rasio profitabilitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan berarti 

kinerja perusahaan semakin baik, dan sebaliknya. 

 

 


