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BAB III 

 KERANGKA KONSEP PENELITIAN  
 

3.1 Kerangka Pikir 

Berikut ini adalah gambar bagan kerangka pikir dari penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Bagan Kerangka Analisa Investasi Distribusi Meubel di MERR IIC 

LATAR BELAKANG 
 

    Surabaya adalah kota terbesar di provinsi Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia. Sebagai 
Ibukota provinsi Jawa Timur, Surabaya dalam beberapa tahun terakhir melakukan banyak sekali 
pengembangan dalam berbagai aspek tak terkecuali infrastruktur. Salah satu pengembangan yang sangat 
signifikan ialah dibukanya jalan Middle East Ring Road atau lebih dikenal dengan nama MERR IIC di 
Surabaya. 
     Dengan terbukanya lahan baru di wilayah MERR IIC di Surabaya, hal ini memunculkan minat para 
Investor dan atau pengusaha untuk berinvestasi serta membuka bidang usaha di kawasan tersebut. Hal ini 
pula yang menimbulkan minat bagi Meubel Sahabat untuk membuka cabang baru di MERR IIC. 
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ANALISA DATA HASIL PENELITIAN 

Identifikasi dan pengolahan data yang diambil 

KONKLUSI, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

Kesimpulan, rencana kerja,dan saran untuk 

pengembangan hasil penelitian 

RUMUSAN MASALAH 
 

1. Apakahlayak untuk melakukan pengembangan usaha meubel di MERR IIC ditinjau dari aspek hukum? 

2. Apakahlayak untuk melakukan pengembangan usaha meubel di MERR IIC ditinjau dari aspek keuangan? 

3. Apakahlayak untuk melakukan pengembangan usaha meubel di MERR IIC ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran? 

4. Apakahlayak untuk melakukan pengembangan usaha meubel di MERR IIC ditinjau dari aspek SDM? 

5. Apakahlayak untuk melakukan pengembangan usaha meubel di MERR IIC ditinjau dari aspek teknis? 

LAYAK ATAU TIDAK LAYAK? 

LANDASAN TEORI 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran: analisa potensi 

pasar, persaingan dan market share. 

2. Aspek Keuangan dan Finansial: menganalisa 

besaran modal serta tingkat pengembalian 

investasi. 

3. Aspek Hukum: kemampuan pelaku usaha 

untuk memenuhi ketentuan hukum dan 

perizinan. 

4. Aspek Tekhnis: meninjau kesiapan teknis 

yang dibutuhkan. 

5. Aspek Managemen SDM: meninjau kesiapan 

tenaga kerja yang diperlukan. 
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Kerangka berpikir merupakan uraian yang menjelaskan penyebab 

permasalahan sampai dengan penentuan solusi untuk masalah tersebut. Dengan 

adanya kerangka pikir dapat diketahui logika pemecahan masalah yang terjadi. 

Latar belakang diadakan penelitan ini adalah adanya pembukaan lahan 

baru di Surabaya yaitu kawasan MERR IIC. Seperti diketahui bahwa dengan 

adanya lahan baru maka potensi pengembangan usaha akan bertambah. Hal ini 

didukung pula dengan banyak nya pembangunan baik rumah tempat tinggal, 

kantor maupun apartment di sekitar wilayah tersebut. Dengan adanya 

pembangunan tempat tinggal dan usaha maka permintaan terhadap furniture 

juga terus mengalami peningkatan.  

Potensi untuk membuka toko furniture di daerah MERR IIC ini sangat 

besar. Namun tidak banyak investor yang berani berinvestasi karena sulitnya 

menemukan lahan yang baik di wilayah ini. Keadaan ini yang dimanfaatkan untuk 

mengembangkan ide berinvestasi membuka cabang baru di kawasan prospek 

tersebut. 
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3.2 Model Analisis 

     Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan, maka model analisis dan langkah penelitian untuk penelitian ini 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Model analisis ini menjelaskan adanya pengaruh variabel aspek hukum, aspek 

keuangan, aspek pasar dan pemasaran, aspek SDM, aspek teknis terhadap 

variabel kelayakan pembukaan cabang baru.  

  

Gambar 3.2: Model Analisis 

Aspek SDM  Aspek Hukum Aspek Pasar  Aspek Tekhnis Aspek Keuangan 

Latar Belakang  

Rumusan Masalah  

Tujuan Penelitian  

Tinjauan Pustaka  

Pengumpulan 

Data  

Pengolahan dan 

Analisa Data  

Penarikan 

Kesimpulan  


