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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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Gambar 3. 1 Kerangka Pikir 
Sumber: Data diolah, 2018. 
 
 

 

Latar Belakang 

Peneliti ingin mengetahui peran pemilik dalam penerapan 
budaya organisasi yang ada pada start-up business Mayster Surabaya. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana peran pemilik dalam penerapan 
budaya organisasi Start-Up Business Mayster Surabaya? 

Landasan Teori 

1. Matondang (2008: 5) Pemilik yaitu 
seseorang yang mampu 
mempengaruhi orang lain untuk 
melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang diinginkan sesuai yang 
diinginkan. 

2. Menurut Hutapea (2008) budaya 
organisasi merupakan nilai (value) 
yang dimiliki oleh suatu organisasi 
yang dirasakan dan dimengerti oleh 
semua anggota organisasi. 

3. Robbins (2012) memberikan tujuh 
karakteristik budaya organisasi 
sebagai berikut: inovasi, Perhatian 
terhadap detail, Berorientasi pada 
hasil, Berorientasi kepada manusia, 
Berorientasi kepada kelompok, 
Agresivitas, Stabilitas. 

Penelitian Terdahulu 

1. Valencia (2011) Innovation or 
imitation? The role of organizational 
culture. 

2. Lin (2011) Investigating the Role of 
Ownership and Organizational 

Culture in Fostering Innovation 
Ambidexterity. 

3. Nguyen (2011) Ownership behaviors, 
organizational culture and knowledge 
management practices An empirical 
investigation. 

4. Walumbwa (2011) Linking Ethical 
Ownership to Employee 
Performance: The Roles of Owner-
Member Exchange, Self-Efficacy, and 
Organizational Identification. 

Analisis Data 

Pembahasan 

Kesimpulan dan 

Saran 
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3.2 Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Model Analisis 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Intepretasikan data dengan 

memberikan kode atau tema  

Menyortir dan memilih-milah materi hasil 

intepretasi dalam bentuk kode/tema 

Mengisolasi pola dan proses, 

serta persamaan dan 

perbedaan 

Transkrip 

Memperhatikan Refleksi atau 

penyataan lain (jurnal) 

Menguraikan pernyataan, 

proposisi dan generalisasi 

Membandingkan generalisasi 

dengan teori 

Peran Pemilik Evaluasi Pegawai 

Jurnal Internasional Referensi Teori 


