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BAB III 

METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik melalui 

berbagai  studi pustaka dan literatur. Penulis akan mendeskripsikan pertumbuhan 

ekonomi Tiongkok sehingga menghasilkan kebijakan keamanan energi yang 

membuat Tiongkok menjalin kerjasama dengan negara produsen minyak bumi 

yaitu Afrika. Melalui kajian pustaka yang dilakukan, penulis juga akan 

memberikan analisa upaya Tiongkok dalam mendapatkan jaminan pasokan 

minyak bumi di Afrika. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk berfokus terhadap upaya yang dilakukan Tiongkok pada Afrika 

dalam menjamin pasokan minyak buminya, penelitian ini memiliki ruang lingkup 

terhadap sumber energi minyak bumi (Crude oil). Ruang lingkup ini dimaksudkan 

agar penelitian yang dilakukan terarah dan memiliki batasan yang jelas. 

Kemudian dipilihnya awal waktu 2003 adalah merupakan dimana produksi 

minyak bumi dan investasi Tiongkok di Afrika meningkat hubungan antara 

Tiongkok dengan negara-negara Afrika menjadi sorotan dunia melalui acara 

Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT) Beijing. Sedangkan batas penelitian dilakukan 

hingga tahun 2009 karena produksi minyak bumi Tiongkok dan Foreign Direct 
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Investment (FDI) Tiongkok ke kawasan Afrika mengalami penurunan akibat 

imbas dari krisis global.1 

3.3 Peringkat Analisis 

 Peringkat analisis (Level of Analysis) pada tulisan ini penulis 

menggunakan level negara (State). Negara yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah Tiongkok.  

3.4 Teknik pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data 

sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur 

untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa informasi yang berasal dari 

buku-buku, dokumen jurnal,  tesis, dan website internet yang mengkaji mengenai 

strategi keamanan energi minyak bumi Tiongkok dalam menjamin pasokan 

minyak bumi tahun 2003-2009. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif 

dengan teknik analisis deskriptif, sumber data yang digunakan disesuaikan dengan 

studi kasus dari penelitian ini sehingga diperoleh penjabaran atas permasalahan 

yang berkorelasi dalam penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat 

menjawab rumusan masalah. Adapun tambahan dalam penelitian ini adalah 

berupa gambar tabel, Grafik dan angka-angka untuk memperkuat argumentasi 

penelitian. 

																																								 																					
1 Leung, Guy. “China’s Oil Use”.h.932 
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3.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  

 Bab ini mendiskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang masalah menjabarkan  

kebutuhan Tiongkok akan energi minyak bumi dari luar negaranya yang 

kemudian Tiongkok melakukan kerjasama dengan negara-negara produsen 

minyak bumi terbesar di dunia, khususnya dalam tulisan ini fokus pada 

hubunngan antara Tiongkok dengan Afrika. Kemudian penulis juga menjelaskan 

potensi sumber daya alam Afrika yang membuat Tiongkok tertarik dalam 

melakukan kerjasama dalam menjamin pasokan minyak buminya.  Pada bab ini 

juga berisi ruang lingkup masalah untuk memfokuskan penelitian. 

BAB II 

 Bab ini berisi studi terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini. Serta penjelasan teori yang penulis gunakan untuk 

menganalisa fenomena yang diangkat yaitu dengan menggunakan teori keamanan 

energi. Pada bagian bab II juga menjelaskan indikator yang ada dalam konsep 

yang kemudian dioperasionalisasikanya kedalam fenomena yang di ambil. 

BAB III  

 Bab ini berisi metode penelitian seperti apa yang digunakan oleh penulis, 

bagaimana ruang lingkup penelitianya, peringkat analisisnya, teknik pengumpulan 

data melalui tenik sekunder dan analisa secara kualitatif. 
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Bab IV  

 Bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan minyak Tiongkok sehingga 

kemudian berdampak pada kebutuhan Tiongkok untuk mengimpor minyak 

mentah dari berbagai negara. Lalu juga akan membahas mengenai dinamika 

upaya Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan minyaknya. Profil Afrika dan 

gambaran umum hubungan Tiongkok dengan Afrika. 

Bab V  

 Bab ini berisi hasil analisis penulis mengenai strategi apa saja yang telah 

diterapkan oleh Tiongkok untuk menjamin keamanan energinya di Afrika pada 

kurun 2003-2009. 

Bab VI  

 Bab ini berisi kesimpulan terkait pembahasan yang telah dituliskan dari 

bab I hingga penjelasan di bab V. dalam bab ini juga memberikan rekomendasi 

serta saran bagi peneliti selanjutnya maupun pemerintah Tiongkok. 


