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PEMBUATAN KEPUTUSAN 
(decision making)

• GR Terry:

– Pembuatan keputusan selalu dihubungkan dengan 
suatu masalah atau suatu kesulitan, dalam arti; 
keputusan dan penerapannya diharapkan akan 
menjawab persoalan atau menyelesaikan 
masalah.



Gaya Pembuatan Keputusan

• Seseorang menghindari atau 
mengabaikan informasi yang 
menunjukkan kepada masalah

Menghindari 
Masalah 

(problem avoider)

• Suatu pendekatan di mana seseorang 
mencoba untuk memecahkan  masalah 
yang datang

Memecahkan 
masalah 

(problem solver)

• Orang secara aktif mencari-cari masalah 
untuk dipecahkan atau peluang baru 
untuk dikejar

Mencari masalah 
(problem seeker)



Gaya Pembuatan Keputusan

• Berdasar the way of thingking

1) Directive STYLE

2) Analytic Style

3) Conceptual Style

4) Behavioral Style



Directive style

• Rendahnya toleransi utk 
ambiguitas (mendua)

• Berpikir rasional

• Sangat efisisen dan logis

• Diperlukan dalam 
pengambilan keps yg 
mendesak dan fokus jk pendek

• Sering diterapkan pada 
keadaan yg cepat, tanpa 
informasi  cuup dan sedikit 
alternatif

Analytic style

• Lebih bny toleransi thd 
ambiguitas

• Perlu lbh banyak informasi

• Mempertimbangkan banyak 
alternatif

• Pembuatan kept hati-hati, 
dg kemampuan adaptasi 
dlm atasi keadaan khusus



Conceptual style

• Cenderung sangat luas 
pandangannya dn melihat 
banyak alternatif

• Fokus jangka panjang, 
menemukan banyak 
kreatifitas dan memecahkan 
masalah

Behavioral style

• Bekerja sama

• Toleransi rendah thd 
ambiguitas

• Berpikr secara intuisi

• Konsen thd pencapaian 
bawahan

• Sering komunikasi, 
menghindari konflik

• Penerimaan thd yg lain adalah 
yang penting bg pembuat 
kepts



Gaya Pembuatan Keputusan

Analitis Konseptual
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Pembuatan Keputusan hubungannya 
dengan kepuasan kerja dan Komitmen

Bentuk Pembuat 
Kepts

Definisi Hub dg Kepuasan Kerja & 
Komitmen Organisasi

Sangat Otokratik Pimpinan membuat keputusan 
tanpa suatu masukan dari 
bawahan

Negatif, lemah dalam 
kepuasan, negatif kuat dalam 
komitmen

Otokratik Pemimpin membuat keputusan 
setelah mendapatkan pertama 
kali informasi dari bawahan

Nol dengan kepuasan, 
komitmen negatif lemah

Konsultatif Pemimpin membuat keputusan 
setelah mendapat saran atau 
rekomendasi bawahan

Kepuasan nol, komitmen 
negatif lemah

Kerjasama / 
partisipatif

Bawahan membuat keputusan 
setelah mendapat pertama kali
rekoemndasi dari pimpinan

Kepuasan nol, komitmen 
positif tinggi



Bentuk Pembuat 
Kepts

Definisi Hub dg Kepuasan Kerja & 
Komitmen Organisasi

Pendelegasian saran Bawahan membuat keputusan 
setelah mendapat pertama kali
rekoemndasi dari pimpinan

Kepuasan nol, komitmen 
positif tinggi

Pendelegasian 
informasi

Bawahan membuat keputusan 
setelah mendapat informasi
pertama kali yang diperlukan dari 
pimpinan

Kepuasan positif moderat, 
komitmen nol

Pendelegasian yang
sangat

Bawahan membuat keputusan 
tanpa masukan dari pimpinan

Kepuasan negarif moderat, 
komitmen nol



Jenis Keputusan

1. Keputusan perorangan dan organisasi

2. Keputusan-keputusan mendasar dan rutin

3. Keputusan-keputusan yang terprogram dan 
yang tidak diprogram (non program)



1. Keputusan Perorangan dan 
Organisasi

• Keputusan Organsiasi

– Eksekutif membuat keputusan orgs pd saat ia 
menjalankan kegiatan formal = peran sbg pejabat 
orgs 

– Dapat didelegasikan kepada yang lain

– Sbg alat kekuasaan -> berpengaruh pd pengaruh & 
kegiatan orgs



• Keputusan perorangan

– Eksekutif sebagai individu, bukan sbg anggota 
organisasi

– Tidak dapat didelegasikan, tdk menyangkut 
kegiatan orgs

– Namun, keputusan personal dapat pula 
mempengaruhi kegiatan orgs

– Misal: pimpinan cuti saat orgs sedang sibuk -> 
masalah bagi organisasi



2.Keputusan Mendasar dan Rutin

• Keputusan mendasar:

– Komitmen jangka panjang, relatif permanen

– Investasi besar atau pembelanjaan

– Derajat pentingnya sangat tinggi, shg bila keliru 
bisa membahayakan kesejahteraan atau 
keselamatan organisasi

– Misal: menempatkanlokasi pabrik, produk atau 
jasa yg dibuat



• Keputusan Rutin

– Memerlukan sedikit pertimbangan

– Kegiatan yang bersifat berulang-ulang

– Cenderung memberikan efek sedikit thd organisasi



3. Keputusan yang Terprogram 
dan Non Program

• Keputusan Terprogram

– Pada kegiatan rutin, berulang-ulang, tetap dan 
tidak perlu tindakan khusus bila terjadi 
penyimpangan , krn prosedur sdh sistematik, 
struktural fungsional. 

• Keputusan non program 

– Menyangkut suatu hal yang baru, tidak terstruktur 



Pembuatan Keputusan 
Tradisional dan Moder

Jenis Keputusan Tradisional Modern

Terprogram
•Masalah & keputusan 
rutin, keputusan 
berulangkali terjadi, 
sebab/akibat 
jelas/dapat diketahui 
lebih pasti, masalah 
terstruktur
•Mengembangkan orgs , 
proses spesifik utk 
membuat kepts

1. Kebiasaan
2. Rutin perkantoran

(SOP)
3. Struktur organisasi

• Spt biasanya
• Sistem sub goal
• Sal informasi 

jelas ditetapkan 

1. Opreation research
2. Analisis matematik
3. Model-model
4. Simulasi komputer
5. Electronic data 

processing



Jenis Keputusan Tradisonal Modern

Non Program
•Masalah tidak rutin
•Struktur buruk
•Utk sekali/sesaat
•Hal baru
•Keputusan berdasar 
kebijaksanaan
•Ditangani dg proses 
pemecahan masalah 
pada umumnya

1. Menjatuhkan
putusan dg intuisi 
dan kreatifitas

2. Petunjuk praktis
3. Memilih dan melatih 

eksekutuf
4. Toleransi, seni

Teknik pemecahan 
masalah heuristic
digunakan untuk:
1. Pelatihan pembuat 

keputusan
2. Program komputer



• Makin tinggi manajemen, makin banyak 
menghadapi masalah tidak berstruktur dan 
banyak membuat keputusan non program 



MODEL PEMBUATAN KEPUTUSAN

• Sangat rasional

• Menguraikan bgm manajer akan membuat 
keputusan2 dengan menggunakan informasi2 
lengkap

1. Klasik

• Bgm manajer melakukan kegiatan dalam situasi, 
informasi dan rasio yg terbatas

• Kepuasan adalah alternatif pilihan pertama bagi 
manajer

2. 
Administratif 

(Perilaku)

• Membuat Strategi2 untuk 
menyederhanakan pembuatan keputusan3. Heuristic



Siapa yang mengambil Keputusan ?

Keputusan Individu

• Manajer memilih 
cara/membuat 
keputusan sendiri 
tanpa konsultasi 
dg yang lain

Keputusan 
Konsultatif

• Keputusan dibuat 
manajer dengan 
mencari informasi 
yg diperlukan, 
advis atau 
pendapat2 dari 
orang lain sblm 
keputusan 
ditetapkan 
keputusan terbaik

Keputusan 
Kelompok

• Semua anggota 
berpartisipasi dg 
manajer dn 
persetujuan akhir 
dg konsensus thd 
cara kegiatan yang 
diputuskan



• Manfaat Keputusan Kelompok:

– Informasi dan pengetahuan lbh banyak

– Banyak dikemukakan alternatif2

– Pengertian yg labih baik atas keputusan akhir 
karena anggota merasa terlibat

– Meningkatkan penerimaan terhadap keputusan 
akhir karena anggota merasa terlibat dan juga 
merasa bertanggung jawab



• Kerugian Keputusan Kelompok
– Tekanan kelompok, agar semua anggota 

menyesuaikan kelompok shg membuat keputusan 
yang tepat

– Dominasi individu atau minoritas, mgk terdapat 
anggota/bbrp anggota yang mendominasi diskusi, 
perlu dikendalikan dalam pembuatan keputusan

– Waktu yang diperlukan, pembuatan keputusan terlalu 
lama dibanding daripada diskusinya itu sendiri

– Tiadanya ketegasana siapa yang seharusnya 
bertanggung jawab



PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN 
(Kepner Tregoe):

1. Harus ditentukan lebih dulu tujuan yang hendak dicapai; 
apa yang ingin dicapai seorang manajer ? Tugas apa yang 
akan dilaksanakan ?

2. Tujuan2 harus dibagi menurut pentingnya
3. Mempertimbangkan berbagai macam alternatif
4. Menilai alternatif2 tindakan yang 

dipertimbangkanberkaitan dengan tujuan yang ditentukan
5. Memilih alternatif tindakan yg terbaik utk mencapai 

tujuan
6. Membuat keputusan sementara, utk identifikasi 

permasalahan baru karena tindakan perbaikan yg diambil
7. Pelaksanaan keputusan akhir, didukung tindakan lain yang 

mencegah kemungkinan timbulnya permasalahan baru.



WADAH PROSES 
PEMBUATAN KEPUTUSAN

1. Konsensus

2. Prosedur parlemen

3. Parliasensus

4. Keputusan berdasarkan catatan kelompok



1. Keputusan melalui Konsensus –
win win solution

• Konsensus = usaha kerjasama untuk 
mendapatkan solusi yang diterima setiap 
orang

– Bila anggota saling mempercayai, mendengarkan, 
dan menhargai 

– Saling memberi pendapat dari sudut pandang 
berbeda dari dirinya

– Menghilangkan mental “saya menang-kau kalah”



2. Model Prosedur Parlemen 

• Berdasar prinsip demokrasi dari kekuasaan 
mayoritas yg menghendaki minoritas 
mematuhi kehendak dari mayoritas.

– Mayoritas mengijinkan minoritas utk 
mengekspresikan pandangannya, sblm kegiatan 
diambil.

– Jaminan melalui hasil diskusi  hasil kerja 
kelompok

– Harus berdasar kepercayaan 



3. Parliasensus

• Ketua mengeluarkan ide-ide (netral) 
membangkitkan opini dalam diskusi  ketua 
mengeluarkan mosi (diskusi usulan)  ide2 
dikelompokkan dan disatukan  amandemen 
informal (menggantikan, menambahkan, 
menghapuskan kata2 dalm mosi)  voting, 
bila tidak ada ide.



4. Catatan Kelompok

• Mencatat, supaya ide tidak hilang

• Menggunakan flip chart. 

• Penting dibuat, setelah pertemuan:

1. Isue atau pokok bahasan; bgm kelompok 
menganalisa dan memilih alternatif

2. Keputusan kelompok

3. Tugas yang dilaksanakan, oleh siapa, kapan dan 
berapa lama



Contoh format catatan kelompok
Tanggal, 1 Januari 2017

Nama Kelompok Kerja :Bagian Promosi Kesehatan

Ketua :Rohmat, SKM, M.Kes

Peserta :Chantika, SKM

Fatih, SKM, M.Kes

Maksud Pertemuan :membahas cara yang tepat untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pencegahan 

penyakit Diare

Masalah/isu :peningkatan kasus Diare pada balita dan orang dewasa sebanyak 30% dari tahun sebelumnya. 

Diskusi Utama :sebagian besar petugas medis tidak memberikan nasehat promotif dan preventif pada penderita 

diare, sehingga kejadian diare terulang kembali. Dan setuju bila petugas medis harus melakukan 

komunikasi preventif terhadap semua pasien diare. 

Langkah selanjutnya :1.  Penyusunan SOP komunikasi medis terhadap pasien diare

2.  Pembuatan fyler, poster tentang Diare; cuci tangan, jamban sehat

3. Pemutaran film di ruang tunggu pelayanan tentang Diare

Tugas Penanggung Jawab Waktu

Penyusunan SOP Rohmat, SKM, M.Kes 20 Januari 2017 

Pembuatan flyer, dll Chantika, SKM 20 Januari – 10 Februari 2017

Pemutaan Film Fatih, SKM, M.Kes 1 Februari 2017 , dst


