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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh data tahunan jumlah  kasus kejahatan 

konvensional yang dilaporkan dan terselesaikan di setiap resort yang berada di  

Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni data jumlah kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan dan 

terselesaikan dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2014 di setiap resort 

yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya data pada bulan Januari 

sampai bulan Oktober tahun 2014 karena data tersebut adalah data terbaru yang 

dirilis oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kasus kejahatan 

konvensional. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

tepatnya pada instansi POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tugas 

akhir ini dilakukan pada bulan Juli 2015 sampai November 2015.  

 

4.3 Variabel Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini menggunakan jumlah kasus kejahatan 

konvensional yang dilaporkan dan terselesaikan di setiap Resort yang berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 Laporan : berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pemberitahuan yang 

disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-

undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga 

akan terjadinya peristiwa pidana.  

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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 Selesai : berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHP, penyidikan dianggap selesai 

jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil 

penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada 

pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. 

Setelah penyidik dianggap selesai, maka penyidikan menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pemeriksaan 

pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan dari penuntut 

umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan tuntutan. 

 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Laporan Tahunan yang dipublikasikan oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta 

pada tahun 2014.  

 

4.5 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif dan uji T 

berpasangan dimana dalam analisis deskriptif akan disajikan data baik berupa 

diagram maupun grafik kejahatan konvensional, selain itu pula dengan 

menggunakan uji T berpasangan akan dianalisis seberapa baik kinerja resort yang 

ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus kejahatan 

konvensioanal berdasarkan data yang dilaporkan dan data yang telah 

terselesaikan. Semua hasil analisis akan dimuat kedalam sebuah website dengan 

tujuan untuk memudahkan penyajian informasi kepada masyarakat. 

 

4.6 Alur Penelitian 

Berikut ini merupakan alur kerja analisis data menggunakan analisis 

deskriptif dan uji T berpasangan yang disajikan kedalam sebuah website. 
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Tabel 4.1. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pengumpulan data kasus kejahatan konvensional di POLDA Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Input data kasus kejahatan  Konvensional di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta 

Analisis deskriptif data kasus kejahatan konvensional di POLDA Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Analisis uji T berpasangan kasus kejahatan konvensional berdasarkan data yang 

dilaporkan dan data yang telah terselesaikan di tangani oleh setiap resort yang berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Hasil analisis deskriptif dan uji T berpasangan disajikan kedalam website 

 

Selesai 


