BAB III
KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1

Kerangka Pikir
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang

dijadikan sebagai landasan penelitian-penelitian terdahulu baik dari luar negeri
maupun dari dalam negeri. Setelah mendapatkan berbagai teori dan data yang
sesuai dengan kepentingan secara lengkap dan menyeluruh, maka akan
dilaksanakan proses pengolahan data dan analisa data, dimana hasil dari analisa
data akan dibentuk menjadi tesis. Berikut tampilan bagan kerangka pikir penelitian
ini.
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3.2

Kerangka Konseptual
Latar Belakang
Perbedaan toko tiap wilayah membuat peneliti ingin membuat strategi pemasaran guna
mengembangkan Jank Jank Wing Surabaya (Ruko Manyar Garden Surabaya)

Rumusan Masalah
Bagaimana penyusunan hasil strategi pengembangan promosi dan distribusi Jank Jank Wing
Surabaya?

Landasan Teori
1.

2.

3.

4.

Penelitian Terdahulu

Menurut Stanton (2012) pemasaran
adalah suatu sistem keseluruhan dari
kegiatan–kegiatan binis yang ditujukan
untuk
merencanakan,
menetukan
harga,
mepromosikan,
dan
mendistribusikan barang dan jasa yang
memuaskan kebutuhan, baik kepada
pembeli yang ada maupun pembeli
potensial.
Menurut
Kotler
(2012),
promosi
merupakan berbagai cara organisasi
untuk mengkomunikasikan keunggulan
produknya dan meyakinkan konsumen
untuk membeli produk mereka.
Menurut Royan (2009) Distributor
adalah perusahaan atau perorangan
yang bertindak sebagai perantara
antara perusahaan manufaktur dan
pengecer.
menurut
Royan
(2009)
place
merupakan
penempatan
produk
sedemikian rupa agar produk bisa dibeli
oleh konsumen.

1.

2.

3.

4.

5.

Rachmawati (2011) yang berjudul
“Peranan
Bauran
Pemasaran
(Marketing Mix) terhadap Peningkatan
Penjualan (Sebuah Kajian terhadap
Bisnis Restoran)”
Lee (2014) yang berjudul “Obesogenic
and Youth Oriented Restaurant
Marketing
in
Public
Housing
Neighborhoods”
Helm (2013) yang berjudul “Examining
the influence of uncertainty on
marketing mix strategy elements in
emerging business to business exportmarkets”
Cumberland (2014) yang berjudul
“Using needs assessment as a learning
tool in the product development
process: A case study of a quick service
restaurant chain”
Munadi (2009) yang berjudul “Analisis
Strategi
Pemasaran
untuk
Meningkatkan Penjualan Kendaraan
Motor pada CV Turangga Mas Motor”

Analisis Data

Pembahasan

Kesimpulan
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah (2018)
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3.3

Model Analisis

Benchmark Promosi dan Distribusi
Franchise Kota Surabaya

Promotion
1.
2.
3.

Distribution

Periklanan
Pemasaran langsung
Selling
a. Penjualan tetap muka
b. Promosi penjualan

1.
2.
3.
4.

Jenis-jenis saluran distribusi
Kepadatan sistem distribusi
Bauran hubungan dagang
Logistik, persediaan, dan
pengangkutan

Wawancara, Observasi
dan Dokumentasi

Analisis Data

Pembahasan

Strategi Pengembangan Pemasaran Distribution dan
Promotion Jank Jank Wing Surabaya
Gambar 3. 2 Model Analisis
Sumber: Data diolah (2018)
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