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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank 

Bank menurut Hoggson, adalah sebuah lembaga 

intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan 

uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai 

banknote. 

Menurut Prof. GM. Verryn Stuart, bank adalah salah satu 

badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik 

dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan 

mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. 

 

2.1.2 Syariah 

Menurut S. Hanafi memberikan pengertian syariah yaitu 

hukum  yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya 

maka kepercayaan (i'tikad) yaitu yang disebut sebagai hukum 

keimanan hamba-hamba-Nya yang terhimpun dalam kajian 

syariat Islam. 
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2.1.3 Bank Syariah 

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu 

pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan 

bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. 

Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan 

pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang 

dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) 

yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat 

dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. 

Menurut UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan 

Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan 

pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala 

sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, 

mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata 

cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya dengan didasarkan pada prisnsip syariah dan menurut 

jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), 

UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah)
.
 

 

2.1.3.1 Tabungan 

Tabungan merupakan produk perbankan yang banyak 

diminati oleh semua segmen nasabah seperti ritel, komersial, 

perusahaan. Produk tabungan memiliki fitur produk dan benefit 
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lebih mudah digunakan dalam kegiatan transaksional keuangan 

nasabah sehari-hari. Produk tabungan memiliki fleksibilitas dan 

likuiditas yang paling tinggi di perbankan dimana pemilik 

rekening dapat melakukan transaksi debet dan kredit kapan saja 

tanpa harus menentukan jangka waktu tertentu selama nominal 

saldo pada rekening tersedia ketika akan melakukan transaksi. 

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 Tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

2.1.3.2 Giro 

Giro merupakan produk perbankan yang banyak diminati 

oleh nasabah segmen komersial dan perusahaan, yang biasanya 

lebih sering digunakan transaksi keuangan dengan nominal 

besar dan frekuensi transaksi yang lebih tinggi. Giro dapat 

memberikan fitur transaksional komersial dengan sarana 

pembayaran berupa penarikan tunai maupun bilyet giro yang 

pencairannya dapat ditentukan pada jangka waktu tertentu oleh 

giran sebagai pemilik rekening giro di perbankan Indonesia. 

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 Giro adalah 

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 

pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. 
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2.1.4 Analisis Posisi Perusahaan 

 Untuk pengembangan usaha dalam perbankan, diperlukan 

strategi yang baik dan tepat sasaran agar keberlangsungan 

kegiatan bisnis suatu bank bisa terus terjaga karena persaingan 

usaha di industri perbankan sangatlah ketat. Strategi merupakan 

rencana inisiatif tindakan strategis yang menguraikan arah dan 

pola keputusan yang diambil tentang bagaimana perusahaan 

akan mewujudkan misi dan visinya dengan alokasi sumber 

daya yang dimiliki seoptimal mungkin (David : 2007). 

Perumusan tersebut untuk menunjang kapabilitas daya saing 

pasar jangka panjang. 

Strategi memberikan pedoman bagi suatu perusahaan 

dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan mengurai tujuan 

utama yaitu dari visi dan misi yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menjadi rencana praktis dan jangka panjang. 

Peta persaingan kondisi perbankan masih terfokus pada 

memperkuat modal, meningkatkan laba dengan 

mengembangkan core business perbankan sebagai lembaga 

intermediasi. Fokus penelitian yang akan yaitu dari segi 

penghimpunan dana pihak ketiga low cost deposit atau CASA 

dengan menggunakan strategi bisnis. Pada aspek 

penghimpunan dana masyarakat batas ideal Cof adalah 60% 

dan TD 6%. 

Analisis posisi dari aspek laba ada 3 kriteria yang 

digunakan Return On Asset (ROA) mencerminkan 
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produktivitas dalam pengelolaan aset, Net Interet Margin 

(NIM) yaitu tingkat produktivitas pengelolaan earning asset 

dan interest bearing liabilities, Laba setelah pajak. 

 

 Analisi posisi dari aspek penghimpunan dana dari 

masyarakat ada 3 kriteria yang digunakan Cost of Fund biaya 

yang harus ditanggung bank, komposisi Time Deposit (TD) dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK). 

2.1.4.1 Analisis Pesaing Liam Fahey 

Dalam menentukan strategi apa yang harus dilakukan 

suatu perusahaan, terlebih dahulu dilakukan pemetaan 

persaingan dalam industri. Menurut Liam Fahey, analisis 

persaingan berdasarkan metode operasional, sumber daya dan 

kemampuan, mind set serta struktur organisasi, personalia, dan 

budaya dapat dilakukan dengan pemetaan sebagai berikut : 
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1. Sumber Daya dan Kemampuan Pesaing, bagian ini 

dalam industri perbankan adalah berkaitan dengan 

modal, likuiditas, dan arus kas. Ada juga yang 

termasuk kedalam sumber daya dalam kegiatan usaha 

adalah sumber daya fisik seperti gedung, sarana dan 

prasana kantor yang menunjang langsung kegiatan 

usaha perusahaan. Juga ada sumber daya non fisik 

seperti tingkat penghimpunan dana pihak ketiga, 

pengelolaan pembiayaan, dan hal lain yang berkaitan 

dengan aktivitas bisnis bank yang tidak berwujud. 

Juga ada sumber daya manusia yang berperan penting 

dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan. 

2. Metode Operasional Pesaing, metode ini untuk 

mengetahui bagaimana pesaing melakukan kegiatan 

usahanya. Melalui metode ini, bisa terlihat bagaimana 

perusahaan mengelola produknya, pembiayaannya, 

promosi, dan lainnya. 

3. Mindset Pesaing, dalam penggunaan metode ini, bisa 

dilakukan asumsi tentang bagaiman perusahaan lain 

melakukan kegiatan bisnisnya. Hal tersebut bisa 

tercermin dari visi dan misi pesaing, sehingga asumsi 

yang dibentuk berdasarkan bagaimana pesaing 

merumuskan visi dan misinya. 

4. Struktur Organisasi, Personalia, dan Budaya Pesaing, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
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pesaing memaksimalkan sumber dayanya dalam hal 

kemampuan skill kompetensi SDM, serta analisis 

budaya pesaing tentang bagaimana pesaing 

menghadapi persaingan. 

Analisis Liam Fahey tersebut dilakukan untuk mengetahui 

strategi apa yang bisa dilakukan pesaing sehingga menjadi 

gambaran bagi perusahaan dalam mengantisipasi aktivitas 

pesaing baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

2.1.4.2 Analisis Matriks BCG 

Persaingan usaha pada dasarnya adalah bagaimana para 

pelaku yang terlibat didalam suatu industri saling jual produk 

sehingga konsumen akan membeli produk atau jasa tersebut. 

Dalam kaitan ini, Boston Consulting Group membuat suatu 

metode dimana produk dari perusahaan dibagi kedalam empat 

kuadran dimana masing-masing kuadran bisa mencerminkan 

bagaimana keadaan suatu produk dari perusahaan dibandingkan 

dengan keadaan pasar itu sendiri. Ke empat kuadaran tersebut 

adalah : 

I. Kuadran Question Marks, produk yang masuk dalam 

kuadran ini adalah yang memiliki pangsa pasar rendah, 

dalam keadaan pasar yang tumbuh pesat. Hal tersebut 

biasanya terjadi pada produk baru yang diluncurkan 

sebuah perusahaan ke pasar. Jenis produk ini perlu 
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melakukan penetrasi yang baik karena pangsa pasar yang 

rendah akan sulit untuk memenangkan persaingan di pasar. 

II. Kuadran Star, produk yang masuk dalam kuadran ini 

adalah yang memiliki pangsa pasar yang tinggi, juga 

dalam keadaan pasar yang tumbuh pesat. Hal tersebut 

biasanya terjadi pada produk pemimpin pasar. Jenis 

produk ini perlu melakukan inovasi terus menerus agar 

posisi produknya yang sudah menjadi leader terus terjaga. 

III. Kuadran Cash Cow, yang masuk dalam kuadran ini adalah 

yang memiliki pangsa pasar yang tinggi, tetapi dalam 

keadaan pasar yang tumbuh lambat. Hal tersebut biasanya 

terjadi pada produk dengan lingkungan persaingan yang 

sudah mulai jenuh. Jenis produk ini perlu melakukan 

diferensiasi dan juga inovasi agar bisa mencari pasar baru 

yang masih potensial untuk dimasuki. 

IV. Kuadran Dog, yang masuk dalam kuadran ini adalah yang 

memiliki pangsa pasar yang rendah, juga dalam keadaan 

pasar yang tumbuh lambat. Hal tersebut biasanya terjadi 

pada produk yang sudah tidak mampu lagi untuk 

dilanjutkan. Jenis produk ini sebaiknya dihentikan 

kegiatannya karena akan terus mengalami kerugian bagi 

perusahaan. 
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Secara garis besar, analisis Matriks BCG menggambarkan 

siklus dari sebuah produk dari mulai pertama diciptakan, 

hingga akhir. Dari mulai Question Mark dimana sebuah produk 

baru yang diluncurkan masih belum menemukan performanya 

sehingga masih belum terlihat bagaimana produk tersebut akan 

bersaing. Lalu apabila produk tersebut tumbuh cukup baik, 

maka akan masuk kedalam kuadran Star dimana produk 

tersebut akan berada dalam tahap terbaik dalam siklus bisnis. 

Setelah pasar mulai jenuh, dari kuadran Star bisa bergeser turun 

ke kuadran Cow dimana suatu produk dalam kuadran ini sudah 

mulai menemui titik jenuh karena pertumbuhan pasarnya sudah 

mulai rendah. Jika tidak melakukan strategi yang baik, maka 

akan masuk ke kuadran Dog, dimana keadaan produk dalam 

kuadran ini sebaiknya dihapus. 
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2.1.4.3 Analisis SWOT 

  Analisis situasi adalah proses pertama dari perumusan 

strategi. Analisis situasi yang dilakukan adalah dengan 

merumuskan empat aspek dari perusahaan yaitu Strength, 

Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT). Perusahaan harus 

mengetahui dan menyesuaikan antara semua peluang dari 

eksternal dan kekuatan yang dimiliki di internal, dengan 

menambah analisa dengan memperhitungkan ancaman dari 

eksternal dan juga kelemahan dari internal. Analisis SWOT 

bisa digunakan dalam pengukuran semua indikator. Analisis 

SWOT bisa mengidentifikasi perbedaan kompetensi yang 

termasuk didalamnya spesifik skill dan semua sumber daya 

yang dimiliki perusahaan, juga keuntungan kompetitifnya 

(Hunger dan Wheelen, 2001). 

  Pada dasarnya, pengertian dari ke empat aspek dalam 

SWOT adalah sebagai berikut : 

I. Strength, adalah kemampuan dari perusahaan 

yang dianggap menjadi kekuatan tersendiri 

dalam menghadapi persaingan di pasar. Strength 

termasuk kedalam aspek internal perusahaan. 

II. Weakness, adalah hal yang dimiliki oleh 

perusahaan yang dianggap menjadi kelemahan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan di 
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pasar. Weakness termasuk kedalam aspek 

internal perusahaan. 

III. Opportunity, adalah hal yang ada di pasar yang 

dianggap menjadi suatu peluang untuk bisa 

dimasuki perusahaan dalam menghadapi 

persaingan di pasar. Opportunity termasuk 

kedalam aspek eksternal perusahaan. 

IV. Threat, adalah hal yang ada di pasar yang 

dianggap menjadi suatu hambatan untuk 

melakukan kegiatan usaha di pasar. Threat 

termasuk kedalam aspek eksternal perusahaan. 

2.1.4.4 Analisis Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

  Analisis yang meliputi faktor diluar keadaan 

perusahaan yaitu ekonomi,sosial, budaya, demografi, ekologi, 

politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan pesaing dengan 

keterangan proses analisis sebagai berikut : 

I. Menentukan faktor eksternal yang sedang 

dihadapi oleh perusahaan 

II. Menentukan bobot dengan dengan 

mengklasifikasi tingkat kepentingan dari 

masing-masing faktor eksternal yang telah 

ditentukan. Lalu dibentuk angka terbobot dari 

0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (sangat 

penting). Jumlah dari bobot adalah 1,0. 
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III. Menentukan peringkat dari masing-masing aspek 

tersebut, dari mulai 4 (paling signifikan) hingga 

1 (tidak signifikan). 

IV. Menentukan bobot tertimbang dengan cara 

mengalikan bobot dengan peringkat. 

V. Menjumlahkan skor tertimbang sehingga 

mengetahui angka komposit dari analisis EFE. 

 

2.1.4.5 Analisis Matrix Internal Factor Evaluation (IFE) 

  Analisis yang meliputi faktor yang berada didalam 

perusahaan yaitu kekuatan dan kelemahan, dengan keterangan 

proses analisis sebagai berikut : 

I. Menentukan faktor internal yang sedang 

dihadapi oleh perusahaan 

II. Menentukan bobot dengan dengan 

mengklasifikasi tingkat kepentingan dari 

masing-masing faktor internal yang telah 

ditentukan. Lalu dibentuk angka terbobot dari 

0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (sangat 

penting). Jumlah dari bobot adalah 1,0. 

III. Menentukan peringkat dari masing-masing aspek 

tersebut, dari mulai 4 (paling signifikan) hingga 

1 (tidak signifikan). 

IV. Menentukan bobot tertimbang dengan cara 

mengalikan bobot dengan peringkat. 
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V. Menjumlahkan skor tertimbang sehingga 

mengetahui angka komposit dari analisis IFE. 

 

2.1.4.6 Analisis Matriks IE 

Dalam analisis ini, kekuatan dan kelemahan adalah 

komponen dari internal perusahaan, sedangkan peluang dan 

ancamana adalah komponen dari eksternal perusahaan. Setelah 

mendapatkan angka komposit dari EFE dan IFE, maka angka 

tersebut dimasukan kedalam kuadran yang ada di dalam 

matriks IE. Matriks IE menentukan posisi dari perusahaan 

kedalam sembilan kategori, dengan tiap tiga kuadran 

dikelompokan menjadi tiga area sebagai dasar untuk 

perumusan strategi bisnis. Ketiga area tersebut adalah : 

I. Area kuadran I, II, dan IV, adalah posisi 

perusahaan dimana perusahaan akan tetap 

bertahan dan tumbuh. Strategi yang dilakukan 

perusahaan dalam area ini adalah penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, pengembangan produk, 

dan integrasi perusahaan baik itu forward, 

backward, maupun horizontal. 

II. Area kuadran III, V, dan VII, adalah posisi 

perusahaan dimana perusahaan diharuskan untuk 

menjaga kestabilan usahanya dan juga harus di 

pertahankan. Strategi yang dilakukan perusahaan 
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dalam area ini adalah penetrasi pasar dan 

pengembangan produk. 

III. Area kuadran VI, VII, dan IX, adalah posisi 

perusahaan dimana perusahaan diharuskan 

menghapus atau menjual bisnisnya karena pada 

area ini perusahaan sudah tidak mampu untuk 

menghasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.7 Analisis Matriks SPACE 

Analisa matriks SPACE terbagi juga kedalam dua 

dimensi, yaitu internal perusahaan yang terdiri dari 

Financial Strength (FS) dan Competitive Advantages (CA) 

serta dimensi dari eksternal perusahaan yang terdiri dari 

Environmental Stability (ES) dan Industry Strength (IS). 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

Kuat 

3.00 - 4.00 

Rata-rata 

2.00 - 2.99 

Lemah 

1.00 - 1.99 

Kuat 

3.00 - 4.00 

Rata-rata 

2.00 - 2.99 

Lemah 

1.00 - 1.99 

Total Skor Tertimbang IFE 

Total Skor  

Tertimbang  

EFE 
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Analisis matriks SPACE hampir sama dengan analisis 

SWOT, dimana Strength adalah FS, Weakness adalah CA, 

Opportunity adalah IS, dan Threat adalah ES. 

 

2.1.4.8 Analisis Matriks TOWS 

Analisis dari matriks TOWS adalah tools yang umum 

digunakan dalam mengidentifikasi terhadap kekuatan dan 

kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang 

akan digunakan dalam perumusan strategi. 

Penggunaan matriks TOWS dengan cara 

penggabungan elemen dari SWOT kedalam suatu matriks, 

dengan mempertemukan keempat aspek SWOT menjadi 

sebuah strategi yang bisa saling melengkapi satu sama lain. 

Hasil dari matriks TOWS adalah empat strategi yang terdiri dari 

: 
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I. Strategi SO, dimana matriks ini adalah pertemuan 

dari Strength juga Opportunity yang merumuskan 

menangkap peluang yang ada di pasar dengan 

kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. 

II. Strategi WO, dimana matriks ini adalah pertemuan 

dari Weakness juga Opportunity yang 

merumuskan untuk mengatasi kelemahan yang 

dimiliki internal perusahaan dengan peluang yang 

ada di pasar. 

III. Strategi ST, dimana matriks ini adalah pertemuan 

dari Strength juga Threat yang merumuskan 

pemanfaatan kekuatan dari internal perusahaan 

dalam menghadapi ancaman yang ada di 

lingkungan eksternal perusahaan. 

IV. Strategi WT, dimana matriks ini adalah pertemuan 

dari Weakness juga Thret yang merumuskan 

perbaikan kelemahan internal perusahaan untuk 

menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal 

perusahaan. 
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2.1.4.9 Analisis Matriks Grand Strategy 

 Dalam analisa menggunakan matriks Grand Strategy, 

terdiri dari 12 strategi besar yang bisa dirumuskan oleh 

perusahaan. Keduabelas strategi tersebut adalah : 

I. Concentrated Growth, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk fokus pada satu produk, 

didalam satu pasar. 

II. Market Development, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk mengembangkan pemasaran 

produknya baik dengan penambahan jaringan 

distribusi maupun pencarian pasar baru. 

III. Product Development, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk mengembangkan produknya 

dengan melakukan perubahan dan 

pengembangan dari produk yang sudah ada. 

IV. Innovation, strategi ini mengarahkan perusahaan 

untuk mengembangkan produknya dengan cara 
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penciptaan produk baru untuk menyasar pasar 

yang hendak dimasuki oleh perusahaan. 

V. Horizontal Integration, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk berintegrasi dengan pesaing di 

industri tersebut seperti proses pengakuisisi 

perusahaan pesaing agar mendapatkan pangsa 

pasar yang lebih besar lagi. 

VI. Vertical Integration, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk berintegrasi dengan cara 

backward vertical atau forward vertical. Untuk 

backward vertical adalah dengan cara 

pengakuisisian supplier, vendor, dan 

pihak-pihak yang membantu proses produksi 

perusahaan. Sedangkan forward vertical adalah 

dengan cara pengakuisisian jaringan-jaringan 

distribusi dari perusahaan. 

VII. Joint Ventures, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk berintegrasi dengan dua atau 

lebih perusahaan dengan membuat perusahaan 

baru yang tidak berkaitan dengan perusahaan 

induk/sebelumnya. 

VIII. Concentric Diversification, strategi ini 

mengarahkan perusahaan untuk menambah 

variasi produk yang saling berhubungan dalam 

pasar yang sama. 
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IX. Conglomerate Diversification, strategi ini 

mengarahkan perusahaan untuk menambah 

variasi produk yang tidak saling berhubungan 

atau bahkan dipasar yang berbeda. 

X. Retrenchment, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk melakukan penciutan dari 

perusahaan untuk fokus memperbaiki kinerja 

dari perusahaan. 

XI. Liquidation, strategi ini mengarahkan 

perusahaan untuk melakukan penjualan seluruh 

aset perusahaan atau penutupan perusahaan 

dikarenakan kinerja perusahaan sudah tidak bisa 

diperbaiki dan sebaiknya ditutup. 
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Pada matriks Grand Strategy, terbagi kedalam empat 

kuadran yaitu : 

I. Kuadran I dimana posisi terbaik bagi perusahaan 

dimana perusahaan secara terus menerus 

melakukan pengembangan dan juga penetrasi 

produk ke pasar, juga perusahaan bisa 

melakukan integrasi jika adalah sumber daya 

yang masih kurang untuk menembus pasar. 

Diversifikasi juga bisa dilakukan apabila produk 

yang dimiliki oleh perusahaan sudah berada pada 

titik puncak dan ingin menciptakan produk baru. 

II. Kuadran II dimana posisi perusahaan perlu 

dilakukan evaluasi atas produk atau usaha yang 

dimiliki karena pasar yang tumbuh sangat cepat 

dan diperlukan strategi dari perusahaan untuk 

bisa mengimbangi perkembangan pasar tersebut. 

III. Kuadran III dimana posisi perusahaan yang 

paling dihindari karena perusahaan harus 

melakukan perubahan yang masif dikarenakan 

berada dalam pertumbuhan pasar yang lambat 

dengan kemampuan bersaing yang rendah pula. 

Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan 

penciutan atau bahkan likuidasi. 

IV. Kuadran IV dimana posisi perusahaan yang 

paling aman, dimana produk atau usaha dari 
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perusahaan memiliki kemampuan bersaing yang 

kuat, tapi berada pada pasar yang tumbuh 

lambat. Strategi yang bisa dilakukan adalah 

dengan diversifikasi ataupun penggabungan 

usaha. 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menggambarkan sebuah 

panduan untuk penelitian ini. Untuk menganalisis keadaan 

industri dan juga keadaan internal dari perusahaan dengan 

menggunakan Liam Fahey dan analisis SWOT. Setelah itu 

dilakukan pemetaan Matriks TOWS untuk mengetahui 

keadaan internal perusahaan dikaitkan dengan keadaan 

industri. Dilanjutkan pada pemetaan IFE dan EFE matriks 

untuk penggambaran strategi tahap awal. Setelah 

didapatkan formulasi strategi yang akan dilaksanakan oleh 

perusahaan, maka dilakukan Grand Strategy sebagai 

rekomendasi strategi secara spesifik untuk perusahaan 
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