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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

3.1  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai 

skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang 

melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan 

mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan 

menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

3.1.1  Kerangka Teoritis 

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan 

dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu 

menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 

model proses pengembangan produk baru yang akan di terapkan di perusahaan 

Kampoeng Arab Indonesia. 

Dijelaskan di latar belakang penelitian ini bahwa proses New Product 

Development memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuhnya bisnis 

perusahaan Kampoeng Arab Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan 

yang sudah lebih dari dua tahun pengembangan produk sangat diperlukan oleh 

perusahaan Kampoeng Arab Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya juga 

meneleti tentang topik New Product Development baik topik analisis, keberhasilan, 

hambatan dalam mengembangakan produk baru. Oleh karena itu di penelitian ini 

akan mengkaji dan menggali informasi dari informan atau pakar dalam 

menciptakan dan memiliki pengalaman dalam proses pengembangan produk 
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baru. Hal ini berguna untuk mendapatkan strategi yang tepat, meminimalisir 

kegagalan untuk pembuatan produk baru perusahaan Kampoeng Arab Indonesia. 

Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti tentang model proses 

pengembangan produk baru dan diterapkan di perusahaan Kampoeng Arab 

Indonesia. Menurut Handoko (2000) Dalam kondisi persaingan modern, 

perusahaan yang tidak melakukan usaha inovasi akan menghadapi risiko lebih 

besar untuk kehilangan pasarnya. Konsumen dan industri pemakai selalu 

menginginkan produk baru dan produk lebih baik yang dapat meningkatkan 

pemenuhan kepuasan mereka. Artinya jika perusahaan tidak melaksanakan 

pengembangan produk dapat dipastikan volume penjualan dari perusahaan akan 

menurun karena disebabkan konsumen berpindah kepada perusahaan sejenis 

lainnya yang lebih inovatif. Di sisi lain pihak konsumen juga semakin bebas 

menentukan pilihannya untuk membeli dan mendapatkan produk sesuai dengan 

keinginannya.  

Menciptakan produk baru pastinya membutuhkan ide dan berbagai 

kreativitas yang tidak bisa dianggap main-main. Butuh berbagai tahapan hingga 

akhirnya suatu organisasi atau perusahaan mampu menciptakan pengembangan 

untuk produk baru yang bisa diterima oleh masyarakat. Ada tahapan-tahapan yang 

diambil peneliti dari penelitian terdahulu dalam mengembangkan produk menurut 

Craig (1993) dalam Tzokaz (2003), yakni :  Idea Screening, Development Concept, 

Business Analysis, Testing Product, Test Market, Launch Market.  

Selain itu untuk memperkuat penelitian, penulis mengambil teori dari Kotler 

(2007) tentang hambatan dalam mengembangkan produk baru. Artinya 

perusahaan yang melakukan pengembangan produk dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dan selera konsumen maka disaat yang sama perusahaan 
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pun harus memikirkan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi, yakni : 

kelangkaan ide, pasar yang terfragmentasi, batasan pemerintah, biaya 

pengembangan, kelangkaan modal, waktu pengembangan.  

3.2  Model Analisis 

 
Gambar 3.1 Metode Analisis Data menurut Miles dan Huberman 
Sumber : Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru 
(2007) 
 

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah 

anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model 

dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis 

data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi (conclutions). 

1. Pengumpulan Data 

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi 

Koleksi Data 

Reduksi Data 

Display Data 
(Penyajian 

Data) 

Kesimpulan/ 
Verifikasi 
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yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan 

penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat 

ditarik dan diverifikasi  

3. Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan 

intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan 

adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn pencatatan, 

polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai 

proposisi. 
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Pembahasan 

Rumusan Masalah:  
Bagaimana model proses pengembangan produk baru pada perusahaan 

Kampoeng Arab Indonesia ? 

Analisis data 

Simpulan 
 

Latar Belakang:  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pengembangan produk baru 

dari perusahaan Kampoeng Arab Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui setiap tahapan 
proses pengembangan produk yang dilakukan, serta kriteria yang digunakan dalam evaluasi 

tahapan pengembangan produk baru.	

Gambar 3.2 Kerangka Konseptual 

3.3  Kerangka Konseptual 

 

 

 


