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BAB  III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Penelitian 

 Dikarenakan adanya keinginan salah satu penerus dari perusahaan 

keluarga PT X ingin memperbaiki kondisi manajemen dalam perusahaan PT X 

dalam mengelola konflik yang ada dalam perusahaan yang datang silih berganti 

dan terutama pada kasus pembelian lahan yang tidak terplanningkan dengan 

baik sehingga muncul beragamnya konflik yang ada di perusahaan PT X ini. 

Keputusan ini diambil dikarenakan adanya keinginan untuk tetap 

mempertahankan keutuhan dan kelangsungan dari perusahaan keluarga PT X. 

 Penulis yang juga merupakan generasi kedua dari perusahaan PT X 

sadar bahwa pentingnya pengelolaan konflik yang ada pada perusahaan 

tersebut akan membawa dampak baik dalam pengambilan keputusan bagi 

kelangsungan dan kelanjutan perusahaan. Diharapkan dengan adanyan 

pengelolaan konflik yang ada diupayakan agar tidak terjadi lagi adanya konflik 

dalam perusahaan keluarga tersebut pada masa yang akan datang. Selain itu 

pengelolaan konflik yang ada berguna bagi pengambilan keputusan yang ada 

dalam perusahaan PT X.  

3.2.      Kerangka Konseptual 

 

Adapun kerangka konseptual yang digambarkan penulis adalah sebagai 

berikut :  
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Latar Belakang : 
 Usia dari generasi pertama PT. HSA mencapai 25 tahun, maka penulis 
berkeinginan untuk bisa membangun dan memperbaiki manajemen dan 
mengelola konflik yang ada sekarang sehingga bisa berkelanjutan di masa yang 
akan datang. 

 
 

Rumusan Masalah : 
 Bagaimana mengelola konflik dalam perusahaan keluarga dan 
mengupayakan pengelolaan konflik yang baik pada PT. HACACA SETIO ABADI. 

          

Analisa Data 

 
Pembahasan 

 
 

Kesimpulan 
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Gambar 3.1 Sumber: Data diolah, 2017 
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Dari Gambar 3.1 bahwa berawal dari latar belakang adanya keinginan 

penulis untuk membuat PT. X yang merupakan perusahaan keluarga dengan 

skala kecil dan dapat berkembang makin besar di masa yang akan datang 

dengan tanpa adanya konflik dalam internal perusahaan yang dapat membuat 

perkembangan itu tidak berjalan dengan baik dan mampu mengambil keputusan 

yang cepat dan tepat sasaran dalam hal ini dalam kasus pembelian aset lahan 

sebagai penunjang bisnis perusahaan keluarga ini.  

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Mengelola Konflik 

dalam Pengambilan Keputusan pada Perusahaan PT X (studi kasus pembelian 

lahan yang terjadi pada Perusahaan Keluarga pada PT X) “ dengan menilik dari 

penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data 

baik secara internal maupun eksternal. Setelah analisa didapat maka akan 

dilakukan pembahasan tentang kesimpulan dan strategi-strategi yang harus 

diterapkan untuk mendapatkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien dalam 

manajemen yang baru dan mendapatkan cara bagaimana mengelola konflik 

yang ada dalam perusahaan keluarga PT X dan diharapkan agar terbentuk suatu 

manajemen dan organisasi perusahaan baik dan yang akan memperkuat PT. X 

dalam mempertahankan sepak terjang perusahaan dalam persaingan yang 

semakin ketat di era globalisasi. 

3.3 Model Analisis 

Model analisis berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya dan analisa – analisa atas teori yang ada, maka model analisis 

akan digambarkan sebagai berikut : 
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Model Analisis 

Data 

 

Conflict & Decision Making 

 

 

Conflict Decision Making 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Pada Gambar 3.2 ditunjukkan bahwa elemen paling penting dalam 

perusahaan adalah kemampuan kepemimpinan dalam pengelolaan konflik yang 

ada pada perusahaan keluarga.Oleh karena itu melalui penelitian ini elemen 

pengelolaan konflik dan kejelasan permasalahan – permasalahan yang ada 

dalam perusahaan. Dari data yang diperoleh tersebut akan dilakukan analisa 

dimana hasil analisa akan digunakan sebagai hasil pengelolaan konflik dalam 

pengambilan keputusan dalam hal ini adalah studi kasus pembelian lahan. 

 

Analisis Wawancara 

Pengelolaan dalam Pengambilan 

Keputusan di PT. X dalam 

pembelian lahan 

Gambar 3.2 Model Analisis Sumber: Data Diolah, 2017 

 


