
 
LINGKUP KEPUTUSAN 
AMALIA, ST, MT 



Capaian 
Pembelajaran 

Mahasiswa mampu membuat suatu 
keputusan yang terbaik dalam suatu 

permasalahan dengan menggunakan 
model keputusan yang tepat 

Tujuan 
Pembelajaran 

Mahasiswa dapat mengkaji masalah 
keputusan secara sistematik maupun 

dengan cara deskriptif 



Sifat Permasalahan : 

 Unik 

Masalah tersebut tidak punya preseden dan di masa depan mungkin tidak berulang 

 Tak Pasti 

Faktor-faktor memiliki kadar ketahuan/informasi yang rendah 

 Jangka Panjang 

Implikasi memiliki jangkauan yang cukup jauh ke depan dan melibatkan sumber-
sumber usaha yang penting 

 Kompleks 

Preferensi pengambilan keputusan atas resiko dan waktu mempunyai peranan yang 
besar 



JENIS KEPUTUSAN PADA LEVEL MANAJEMEN 



Ciri Analisa Keputusan - Kuntoro 

1. Pengambilaan keputusan belum dapat memutuskan tindakan yang sebaiknya 
diambil. 

2. Penstruktur analisa 

• Penjabaran semua alternatif & informasi yang terkait 

• Eksperimentasi yang mungkin dilaksanakan  

• Diagram keputusan 

3. Penjajagan besaran kemungkinan/ketidakpastian dalam diagram keputusan 

• Dengan memakai informasi yang ada 

• Pandangan ahli 

• Pertimbangaan subyaktif pengambil keputusan 

4. Pengungkapan preferensi pengambilan keputusan terhadap resiko dalam bentuk  
utility→ekspektasi utility→ sebagai dasar penetapan tindakan optimal 

5. Memilih tindakan terbaik 

• Memaksimumkan harapan yang dinyatakan dengan ekspektasi utility 



PENDEKATAN 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 Pendekatan Deskriptif 

 Pendekatan proses pengambilan keputusan dengan mengikuti 
perilaku / rasionalitas yang terbatas dari manusia dalam menghadapi 
masalah keputusan 

 Pendekatan Normatif 

 Pendekatan proses pengambilan keputusan untuk memaksimumkan 
ekspektasi utility melalui pemilihan keputusan terbaik / optimal 



LINGKUP MASALAH 

Harapan 

• “Keputusan yang Dipilih” 

• Lingkup Pengendalian 

Kenyataan 

• “Hasil yang diperoleh” 

• Luar kemampuan 



PENGKAJIAN MASALAH 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 Lingkungan 

 Kemampuan manusia 

 Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi 

 Menilai Hasil Keputusan 



LINGKUNGAN 

 Ketidakpastian 

 tidak tahu pasti apa yang terjadi dimasa yang akan datang 

 Kompleks 

 Banyak faktor yang berinteraksi (cara, kapan, bagaimana) 

 Dinamis 

 berubah dengan waktu 

 Bersaing 

 Terbatas 

 Keterbatasan sumber daya 

 

Reaksi: 
- bingung 
- cemas 



KEMAMPUAN MANUSIA 

 Kecerdasan 

 Kecerdasan untuk memahami dan menyusun berbagai tindakan 

 Persepsi 

 Penilaian terhadap apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman, dll 

 Falsafah 

 Pandangan & prinsip-prinsip hidup yang membentuk preferensi terhadap hasil 
yang diharapkan 



Proses berpikir dalam 
memecahkan permasalahan 

Falsafah 

Persepsi 

Kecerdasan 



Perusahaan XY bergerak dalam industri parfum. 
Kondisi perusahaan dalam kondisi stagnan. 

Kondisi persaingan saat ini sangat ketat. 
Ada 3 Industri sebagai kompetitor yaitu 

Perusahaan A, B dan C. 
Apakah yang perlu dilakukan oleh perusahaan 
XY agar tetap survive! Gunakan 3 kombinasi : 

Kecerdasan, Persepsi dan Falsafah dalam 
mengambil keputusan 



Pengambilan Keputusan INTUITIF 

 Melibatkan proses tidak sadar yang menggabungkan 
kepribadian dan pengalaman pengambil keputusan 

 Terjadi karena: 

 Ketidakpastian tinggi 

 Tenggat waktu pendek 

 Kompleksitas 

 



Proses Pengambilan Keputusan 
berdasarkan INTUISI 



KEPUTUSAN vs HASIL 

 Kecenderungan menilai suatu keputusan berdasarkan “hasil”nya 

 misalnya: * hasil baik - keputusan baik 

                  * hasil jelek - keputusan jelek 

Ilustrasi: A membeli undian harapan Rp.250,-/pak 

          B membeli undian harapan 
 

     memutuskan                   hasil                “kecenderungan” 

A membeli undian harapan    tidak dapat ”keputusan jelek” 

B membeli undian harapan   dapat           ”keputusan baik” 

C mengikuti SPMB                diterima        ”keputusan baik” 

D mengikuti SPMB                     tidak diterima”keputusan jelek” 

 



KEPUTUSAN VS HASIL 

 Menilai kualitas keputusan berdasarkan “hasil” adalah tidak benar 

 Menilai kualitas keputusan adalah dengan melihat, apakah 
keputusan konsisten dengan : 

 pilihan yang ada 

 informasi yang tersedia 

 preferensi yang dimiliki pengambil keputusan 

 Keputusan terbaik = memilih pilihan terbaik yang memberikan 
kesempatan memperoleh hasil yang diinginkan 

 analisa keputusan: merumuskan apa & bagaimana yang disebut 
keputusan yang baik dalam bentuk kuantitatif 

   



ANALISA 
KEPUTUSAN 

 Suatu prosedur logis & 
kuantitatif yang tidak hanya 
menerangkan proses 
pengambilan keputusan, tapi 
juga merupakan cara 
membuat keputusan 

 Cara untuk membuat model 
suatu keputusan yang 
memungkinkan dilakukan 
pemeriksaan & pengujian 

 Dapat disampaikan 
kepada orang lain 

 Dapat dibandingkan 
dengan situasi lain 



FORMALISASI ANALISA KEPUTUSAN 

 analisa keputusan  intuisi 

 beda: pada “pengamatan” terhadap lingkungan 

 
• Pilihan Kecerdasan 

• Informasi Persepsi 

• Preferensi Falsafah 



Pilihan 

Kecer-
dasan 

Kreati-
fitas 

Alternatif spesifik 
dari persoalan 

keputusan 

• Terbatas 
• dijabarkan dalam variabel 

kontinu  
• dijabarkan secara 

kuantitatif 
 



Kodifikasi Informasi 

•Cara menggambarkan hubungan-hubungan logis yang 
mendasari persoalan keputusan ke dalam suatu model matematis 
 mencerminkan hubungan diantara faktor-faktor yang terlibat 

Penyusunan MODEL 

•Cara menggambarkan ketidakpastian seseorang dalam 
menghadapi kejadian atau variabel 

•berhubungan dengan: 

•tingkat pengetahuan 

•informasi yang dimiliki 

Penetapan NILAI KEMUNGKINAN (PROBABILITY) 



Penetapan Preferensi 

 Menentukan pilihan mana yang paling berharga diantara alternatif-
alternatif yang ada 

 Aspek preferensi: 

 Penetapan Nilai 

 Preferensi atas Waktu 

 Preferensi atas Resiko 



• ukuran yang 
mencerminkan 
seberapa besar 
kita menghargai 
suatu hasil 

P
re

fe
re

n
si

 a
ta

s 
W

a
k
tu

 

• ukuran seberapa 
besar kita 
menghargai 
waktu 
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• setiap orang punya 
sikap sendiri dalam 
menghadapi resiko 
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Keputusan yang Logis 

 Tahapan pengambilan keputusan yang logis (memakai 
analisa keputusan)  pengambilan keputusan berdasarkan 
intuisi 

 tahap normatif 

 dimungkinkan adanya perbaikan-perbaikan terhadap 
alternatif keputusan sehingga sebelum mengambil 
keputusan, pengambil keputusan yakin & puas 



Proses Pengambilan Keputusan dengan 
ANALISA KEPUTUSAN 


