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MODEL PENGANGAMBILAN KEPUTUSAN

RASIONAL → TERSTRUKTUR

Langkah:

1. Identifikasi masalah

2. Membuat sejumlah alternatif solusi

3. Evaluasi dan seleksi satu solusi terbaik

4. Pemilihan implementasi

5. Evaluasi solusi terpilih



LANGKAH:

1. PROSES PENENTUAN MASALAH

1. Masalah ditetapkan secara jelas dan tidak memiliki arti ganda
2. Pengambil keputusan memiliki akses terhadap informasi yang sempurna
3. Pengambil keputusan dapat mengidentifikasi seluruh kriteria

yang relevan dan membuat alternatif yang dapat direalisasikan
4. Pengambil keputusan sadar akan konsekuensi yang akan muncul

dari setiap alternatif pilihan
5. Seluruh kriteria dan alternatif dapat dirangking dan di beri bobot secara rasional
6. Pengambil keputusan bisa mendapatkan informasi secara utuh

tanpa batasan waktu dan biaya
7. Kriteria pengambil keputusan bersifat khusus dan konstan sehingga bobot kepentingannya

bersifat konstan sepanjang waktu
8. Pengambil keputusan akan memilih alternatif solusi yang menghasilkan kepuasan tinggi



LANGKAH:

2. MENENTUKAN ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP MASALAH

3. PEMILIHAN SOLUSI ATAS AMASALAH DAN  
MENGIMPLEMENTASIKAN SOLUSI TERSEBUT



TIPE

➢ Rasionalitas obyektif

Tindakan manajer memaksimumkan nilai/ kejadian tertentu
➢ Rasionalitas setelah kejadian

Manajer mencari cara untuk melegitimasi keputusan setelah keputusan
terjadi, argimen bahwa keputusan yang dibuat adalah rasional

➢ Rasionalitas subyektif

Manajer memaksimumkan hasil dalam lingkup hambatan
dan keterbatasan informasi



KRITIK MODEL RASIONALITAS

1. Kemampuan pengambil keputusan yang selalu bisa mendapatkan 
informasi secara penuh dan sempurna tentang seluruh konsekuensi dari
alternatif yang telah ditetapkan

2. Tidak terdapatnya tekanan waktu dalam pengambilan keputusan dan 
biaya untuk mendapatkan dna mengolah informasi



2. MODEL RASIONALITASYANG DIBATASI 

(IRASIONAL)→ TIDAK TERSTRUKTUR

➢ Keterbatasan kemampuan manusia

➢ Hambatan ketika proses pengambilan keputusan dan
menentukan pilihan



MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PANDANGAN

RASIONALITASTERBATAS (TIDAKTERSTRUKTUR)



Simons Descriptive Model:
Adanya hambatan, keterbatasan, dan kekurangan

➢ ketersediaan informasi berkualitas

➢ kemampuan mengolah informasi

➢ Penggunaan petunjuk praktis dan jalan pintas

➢ Pencapaian tahap kepuasan



The Garbage Can Model:
Tidak mengikuti langkah sistematis dalam penentuan alternatif solusi

➢ Problems

➢ Solutions

➢ Participants

➢ Choice opportunities
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