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BAB III
KERANGKA PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan suatu sistem penyusunan

penelitian yang sistematis agar semua tahapan penelitian, dimulai dari

pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data bisa menghasilkan suatu

kesimpulan yang benar, teruji dan valid.

Penelitian ini mencari latar belakang permasalahan yang akan diteliti

terlebih dahulu. Dari latar belakang yang ada dicari permasalahan yang akan

diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding untuk

penelitian kali ini sehingga penelitian diharapkan bisa fokus untuk menjawab

permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini. Setelah ditemukan tujuan

penelitian akan dimulai tahap pencarian, pengumpulan dan pengolahan data.

Data yang ditemukan diaplikasikan dengan teori Marketing Mix 4P dan

merancang marketing mix untuk PT Anugerah Gala Persada.
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3.1. Kerangka Berpikir

Gambar 3.1 Kerangka Pikir
Sumber: Data Diolah

Latar Belakang

PT Anugerah Gala Persada

Landasan Teori

Marketing Mix 4Ps

 Product
 Price
 Promotion
 Place

Sumber: Kotler dan Keller
(2012)

Penelitian Terdahulu

 Meghna Jain & Fang Han. 2012  dalam
penelitiannya “Identifying the essential factors
in the marketing mix design” menemukan
bahwa masing-masing variabel dalam marketing
mix bila diupayakan dengan benar bisa
meningkatkan penjualan

 Salgado-Beltran et all. 2012 dengan penelitian
berjudul “Marketing Mix Influencing Organic
Foods Purchase of Mexican Consumers”
menemukan bahwa Product dan Place adalah
faktor yang paling mempengaruhi keputusan
membeli makanan organic bagi warga Meksiko

 Alexandra Palade 2013 dalam penelitiannya
dengan judul “ Analysis of Marketing Mix on
Cosmetics Products” menemukan bahwa Avon
secara konsisten menjaga kualitas produk dan
menjaga harga di atas rata-rata sehingga merk
Avon menjadi no 1 di Rumania.

Pengumpulan Data

Analisa Data

Hasil

Rumusan Penelitian

Analisa Marketing Mix 4P PT Anugerah Gala Persada untuk Meningkatkan Penjualan
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3.2 Model Analisis

Gambar 3.2 Model Analisis
Sumber: Data Diolah
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Dalam menganalisa harga digunakan teori mark-up pricing. Teori ini

umum digunakan karena sederhana dan cukup merefleksikan harga sebuah

produk. Semua biaya yang ditimbulkan oleh penciptaan suatu produk

ditambahkan dengan margin keuntungan menjadi harga jual sebuah produk.

Dalam menganalisa lokasi distribusi digunakan Selective Distribution. Hal

ini berarti pemilihan lokasi distribusi didasarkan oleh beberapa faktor,

diantaranya lokasi dan fasilitas yang terdapat pada pasar modern tersebut. Hal

ini penting untuk menghindari menjual produk di suatu lokasi yang tidak

menguntungkan, misalnya lokasi pasar modern susah dijangkau dan fasilitas

yang ada tidak memadai yang berpotensi menurunkan nilai jual produk.

Dalam menganalisa promosi digunakan share of voice. Hal ini berarti

promosi dilakukan bersama-sama dengan produk lain dalam sebuah media

promosi. Sisi positif dari share of voice adalah meningkatkan kesadaran

konsumen akan produk kita dan juga mereduksi biaya promosi.


