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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu disusun sebuah langkah-langkah 

sistematis yang berguna untuk mempersiapkan berbagai informasi dan data yang 

diperlukan. Hal ini bertujuan agar setiap tahap dalam penelitian (dimulai dari 

tahap awalan, pencarian data, pengumpulan data, pengolahan data sampai pada 

kesimpulan dan implikasi manajerial) dapat berlangsung dengan baik. 

 Kerangka pemikiran yang baik dan benar dapat digunakan sebagai 

pedoman dan panduan untuk menjalankan kegiatan penelitian secara 

keseluruhan. Dengan adanya kerangka pemikiran, langkah demi langkah suatu 

penelilitian dapat berjalan secara sistematis dan terencana dengan baik. Selain 

diperlukan adanya kerangka pemikiran, cara menganalisi suatu permasalahan 

penelitian juga harus dibuat terlebih dahulu agar peneliti dapat memahami 

secara mendetail jalur pemahaman teori yang digunakan dalam penelitian 
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3.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 
Strategi pemasaran yang tepat diperlukan untuk mencapai visi dan misi Login Store agar bisa 

bertahan dan berkembang ditengah pesatnya persaingan para retailer aksesoris telepon 
genggam dan mampu menjadi leader disetiap kota dimana Login Store dibangun. 

Fokus Penelitian 

Strategi bauran pemasaran yang bagaimana sebaiknya dilakukan oleh Login Store sebagai 

perusahaan retailer aksesoris telepon genggam agar mampu bertahan dan berkembang 

ditengah persaingan pasar yang semakin pesat ? 

Landasan Teori 
1. Marketing mix(4P): rangkaian 

aktivitas yang dapat dikontrol, yang 
digunakan untuk merespon keinginan 
target pasar(Grewal&Levy,2013:6) 

2. Product: menciptakan value dengan 
mengembangkan berbagai macam 
penawaran (Grewal&Levy,2013:6) 

3. Price: ketentuan-ketentuan yang 
termasuk dalam aspek harga adalah 
diskon, allowances, dan metode 
pembayaran 
(schiffman&Kanuk,2010:28) 

4. Place: mewakili seluruh aktivitas yag 
diperlukan untuk menyampaikan 
produk kepada konsumen yang tepat 
saat dibutuhkan(Grewal&Levy, 
2013:8) 

5. Promotion: komunikasi yang 
dilakukan oleh marketer dengan 
menyampaikan informasi, 
memengaruhi, danmengingatkan 
pembeli potential mengenai produk. 
(Grewal&Levy 2013:8) 

Penelitian Terdahulu 
1. Revisiting the Marketing Mix at 

the Bottom of Pyramid (BOP): 
from Theoritical Considerations 
to Practical Realities” 
(Chikweche, Tendai, dan 
Fletcher, Richard ., 2012) 

2. “Importance of Appropriate 
Marketing Strategies for 
Sustainability of Small 
Businesses in a Developing 
Country”( Chattopadhyay, Atish, 
Sengupta, Kalyan.,2010) 

3. “The Impact of Marketing Mix 
Towards Customer Loyalty 
Mediated by Customer 
Satisfaction of Blackberry 
Indonesia” (Sukamto Raymond 
dan Lumintan Daniel B.,2015) 

4. “The Influence of Marketing Mix 
and Customer Satisfaction on 
Customer Loyalty Among Hijab 
Consumers” (Abd Wahab 
Norsyaheera Faizah Abus 
Hasan Lailatul.,2013) 
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Gambar 3.1 Alur Kerangka Berpikir 
Sumber:Diolah 
 
Kerangka berpikir diatas akan membantu penulis dalam memetakan latar 

belakang penelitian, fokus penelitian, sumber referensi utama penelitian serta 

proses pengumpulan data hingga menyimpulkan data hasil peneitian. Mengingat 

penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan teknik interview atau wawancara informan. 

1.2 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Analisa Data 
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BAURAN PEMASARAN LOGIN STORE : 

1. PRICE 

2. PRODUCT 

3. PLACE 

4. PROMOTION 

RENCANA STRATEGI BAURAN PEMASARAN 4P LOGIN STORE 


