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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode ini merupakan aplikasi secara formal dan sistematis dari suatu 

kegiatan menyelidiki masalah dengan cara sistematis, kritis, dan ilmiah. Bab ini 

menjelaskan tentang metode penelitian studi kasus yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2009:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan D'lay Milk periode Maret 

2013 sampai Maret 2014. 

3.1.2 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2009:73) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik total sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara 
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keseluruhan artinya populasi itu sendiri juga sebagai sampel sehingga seluruh 

anggota populasi diamati, diteliti, dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan data rasio berupa laporan keuangan perusahaan 

D’Lay Milk.  

3.2.2 Sumber Data 

 Menurut Kuncoro (2009:147) data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 

empat, yaitu (1) Data internal; (2) Data eksternal; (3) Data primer; (4) Data sekunder. 

Sumber data penelitian ini berasal dari data internal perusahaan D’Lay Milk atau 

biasa disebut sumber data primer. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Dokumentasi 

Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan 

data secara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data-data dari perusahaan D'lay Milk. Data yang 

dikumpulkan berupa laporan keuangan perusahaan D'lay Milk periode 

April 2013 hingga Maret 2014.  
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b. Observasi 

Pengumpulan data secara observasi digunakan untuk memperoleh 

berbagai data konkret secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. 

Data secara observasi juga berguna memperkuat analisis data keuangan. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

 Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi data-data yang didapatkan dari laporan keuangan, laporan 

penjualan, dan laporan biaya-biaya perusahaan D’Lay Milk periode April 

2013 hingga Maret 2014. 

2. Mengolah data-data setiap alternatif keputusan. 

3. Menganalisis data keuangan yang telah diolah untuk mendapatkan data yang 

relevan dalam penentuan alternatif yang akan diambil dengan 

membandingkan keuntungan dan kerugian untuk setiap alternatif. 

4. Mengidentifikasi masalah 

5. Menganalisis informasi kualitatif berdasarkan hasil observasi dengan 

membandingkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi setiap alternatif 

yang akan dipilih. 

6. Pengambilan keputusan alternatif yang mungkin akan dipilih: 

a. Menutup perusahaan D’Lay Milk. 

b. Mempertahankan perusahaan D’Lay Milk. 


