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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.  

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten 

Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2013. Penentuan lokasi 

dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa didaerah tersebut 

merupakan sentra produksi kopra di Sulawesi Utara.  

3.2. Metode Pengambilan Sampel 

 

Metode pengambilan sampel petani dilakukan secara  Purposive  Sampling 

(pengambilan sampel secara sengaja). Jumlah petani kopra di  Desa Tenga, 

Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara adalah 105 

orang petani.  Petani sampel diambil sebanyak 25 responden. Besarnya sampel 

ditentukan berdasarkan kriteria bahwa jumlah sampel diambil paling sedikit 10% dari 

besarnya populasi (Singarimbun dan Efendi, 1989). Penentuan jumlah sampel yang 

diambil pada pedagang pengepul sesuai jumlah yang dari pedagang pengepul, yaitu  5 

orang.  

3.3. Data dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer meliputi observasi kegiatan distribusi kopra, yang dimulai dari petani ke 

pedagang pengepul, dan pedagang pengepul ke perusahaan. Hasil penelitian diperoleh 

dengan melakukan wawancara mendalam kepada petani kopra, pedagang pengepul, 

dan perusahaan, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku 

rantai nilai  
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Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait seperti Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas 

Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, dan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, 

data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal, serta publikasi terkait.  

3.4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.  

Tabel 3.1 Pengumpulan Data Primer 

Operator rantai 

nilai 

Wawancara  Pengamatan  

Petani kopra Untuk mengetahui informasi 

input, aktivitas, harga jual, 

kapasitas produksi, hubungan 

dengan aktor lainnya dan 

kendala yang dihadapi.  

Pengamatan dilakukan 

secara langsung 

Pedagang pengepul Untuk mengetahui informasi 

mengenai aktivitas, input, 

harga beli dan harga jual, 

biaya, bentuk hubungan 

dengan aktor lainnya dan 

kendala yang dihadapi. 

Pengamatan dilakukan 

secara langsung 

Perusahaan 

pengolahan  

Untuk mengetahi proses 

produksi, pemasaran produk 

sampai ke konsumen, dan 

harga jual produk. 

Studi literature 

 

Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

yang didukung dengan data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif digunakan 

untuk menjabarkan gambaran umum dari pelaku – pelaku rantai nilai. 


