
BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pikir 

 
Gambar 3.1 Kerangka Analisis Kerja Formulasi BOS 
Sumber: Olahan data peneliti, 2017 

Kerangka analisis diatas dapat dijelaskan melalui pokok – pokok pembahasan 

penelitian sebagai berikut: 

Bagian I 

Pada bagian ini merupakan analisis data awal yang berupa profil PT. Sinarbali 

Binakarya dan cakupan industrinya yaitu industri jasa konstruksi, termasuk analisis 

kondisi eksternal, analisis kondisi internal perusahaan. Karena sebelum melakukan 

formulasi Blue Ocean Strategy yang merupakan tahap awal manajemen strategic, 

Pengumpulan*Data*dari**
SBBK*Managemen**

List*Data*Kondisi*Internal*&*
Eksternal*Perusahaan*

Re=Analysis*Semua*Data*Kondisi*
Internal*&*Eksternal*Perusahaan*

Internal*Analysis*
External*Analysis*
5*Forces*Porter*&*

PESTLE*

S*=*W*CondiGon* O*=*T*CondiGon*

SWOT*SBBK*

REFORMULASI*STRATEGI:**********
BLUE*OCEAN*STRATEGY*********************
=*Strategy*Canvas*****************************************************************************************
=*4*AcGon*Framework*************************
=*ERRC*Grid*

BAGIAN&I&

BAGIAN&II&

BAGIAN&III&



perusahaan harus mengetahui dan memahami dengan benar posisi mereka dimana 

dan sebagai apa. Apakah benar di red ocean atau sudah berada di blue ocean tanpa 

disadari? Kebanyakan perusahaan saat ini menyalah artikan posisi dan kondisi 

mereka sendiri. Pada bagian ini semua data manajemen baik berupa analisis 

eksternal (makro dan industri) dan internal (SWOT) termasuk juga dengan 

identifikasi faktor – faktor kunci sukses apa saja yang saat ini berlaku dalam industri  

tersebut akan menjadi bahan analisis penulis di bagian II. 

Bagian II 

Pada bagian ini semua data kondisi perusahaan akan diuji kembali secara analisis 

deskriptif – kualitatif menggunakan 5 Forces Model, dan PESTLE Analysis untuk 

menghasilkan Strategi SWOT  PT. SBBK 

Bagian III 

Pada bagian ini mulai dilakukan formulasi Blue Ocean Strategy dengan 

menggunakan tiga perangkat analisis: Strategi kanvas, Kerangka kerja empat 

langkah, dan juga Skema ERRC. Dalam melakukan formulasi ini juga harus 

mengikuti prinsip Blue Ocean Strategy nomor satu sampai empat yang merupakan 

prinsip perumusan strategi. 

Pada bagian ini akan didapat Key Success Factor dari PT. Sinarbali Binakarya dan 

akan diidentifikasi mana yang harus dihilangkan, dikurangi, ditingkatkan, dan 

diciptakan. Beberapa faktor yang menentukan pendukung keberhasilan formulasi 

Blue Ocean Strategy adalah: 

a. Responden yang dipilih memiliki pemahaman luas akan kondisi internal dan 

eksternal perusahaan, sehingga mampu memberikan data masukkan atau 

input berdasarkan perangkat analisis dan konsep BOS. 

b. Alur proses analisis berjalan secara sistematis, mulai dari pembentukan TOWS 

Strategy, Canvas Strategy, 4 Actions Framework, ERRC Grid, dan sintesis 

TOWS Strategy dengan New Strategy Canvas. 



c. Data kondisi internal dan eksternal bersifat faktual untuk dianalisis, artinya data 

merupakan data paling mutakhir dan terkini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Model Analisis 

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, 

maka model analisis dan langkah penelitian untuk penelitian ini adalah: 

 

Gambar 3.2 Model Analisis 

Sumber: Olahan data peneliti, 2017 

 

 


