
 
SIKLUS 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 mengetahui dan menerapkan prosedur 
dalam Pengambilan Keputusan  



SIKLUS 
ANALISA 
KEPUTUSAN 

Suatu prosedur 
untuk menganalisa 
suatu persoalan 
keputusan, untuk 
memastikan bahwa 
langkah-langkah 
yang penting telah 
benar dilakukan. 



Contoh Penerapan Siklus Analisa Keputusan: 

• Memperkenalkan produk baru, memperbaharui desain produk 
lama Bid. Komersial 

• pengadaan senjata baru, menentukan sistem pertahanan 
yang terbaik dalam menghadapu musuh Bid. Militer 

• menentukan prosedur perawatan pasien Bid. Medis 

• pengaturan dan pelaksanaan pengadaan fasilitas umum Bid. Umum 

• pemilihan mobil baru, rumah, pekerjaan, atau lainnya yang 
dapat diteropkan proses analisa yang logis Pribadi 



Tahapan Utama dalam Analisa Keputusan 

Tahap deterministik 

definisi variabel, berkaitan antar variabel 

Tahap probabilistik 

penentuan ketidakpastian yang meliputi variabel 

Tahap informasional 

meninjau hasil 2 tahap terdahulu guna menentukan nilai 
ekonomis, bila ingin mengurangi ketidakpastian variabel 
yang dirasa penting. 



TAHAP DETERMINISTIK 

 Tahap analisa sistem dari persoalan yang kita hadapi 

Tahap 
Deterministik 

Pembuatan 
Model 

Analisa 



TAHAP DETERMINISTIK: 
Pembuatan Model (1) 

 Pembuatan Model 

 Proses untuk 
menggambarkan 
berbagai hubungan 
dalam persoalan yang 
sedang dihadapi dalam 
bentuk formal dan 
matematis 

 Algoritma Pembuatan Model 

 Pembatasan persoalan:  

 Identifikasi alternatif 

 Penetapan hasil 

 Penentuan variabel sistem 

 Pembuatan model struktural 

 Penentuan model nilai 

 Penentuan model preferensi 
waktu 



TAHAP DETERMINISTIK: 
Pembuatan Model (2) 

 Pembatasan persoalan  

 menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan yang akan dibuat 
penentuan alternatif-alternatif yang ada. 

 Identifikasi alternatif 

 mencari alternatif baru, bisa muncul konsep baru atau kombinasi dari 
alternatif-alternatif yang ada 

 Penetapan hasil 

 menentukan berbagai hasil dari alternatif tersebut bisa dinyatakan 
dalam berbagai bentuk. 

 Contoh : tingkat penjualan & ongkos produksi atau keuntungan tahunan 

 



TAHAP DETERMINISTIK: 
Pembuatan Model (3) 

 Penentuan variabel sistem 

 Seluruh variabel yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. 

 Contoh : tingkat penjualan produk baru (berhubungan dengan harga & kualitas 
produk kita maupun produk saingan) 

 Jenis Variabel sistem 

 variabel keputusan dalam pengendalian pengambil keputusan 

 variabel status ditentukan lingkungan, diluar kemampuan pengendali 
pengambil keputusan 

 Contoh : pengenalan produk baru 

harga produk    

ukuran fasilitas produksi 

harga bahan baku    

tingkat promosi saingan 

Variabel Keputusan 

Variabel Status 



TAHAP DETERMINISTIK: 
Pembuatan Model (4) 

 Pembuatan model struktural 

 penentuan hubungan-
hubungan diantara variabel 
sistem 

 perlu digambarkan dalam 
bahasa logika matematik, 
misal : persamaan 

 Penentuan nilai 

 untuk masing-masing hasil harus 
dibedakan hasil & nilai yang terkait 
dengan hasil. 

 Penentuan preferensi waktu 

 mencari satu ukuran untuk tiap 
pola waktu 



TAHAP 
DETERMINISTIK: 
Analisa Sistem 

Analisa 
Sensitivitas 

Pengaruh 
perubahan 

variabel terhadap 
hasil 

• Pengaruh besar  tepat masuk dalam 
variabel 

• Pengaruh kecil  dihilangkan 

Analisa thdp 
variabel 

keputusan 

• Pengaruh kecil  fixated variabel 

• Pengaruh besar  variabel aleatori 

Analisa thdp 
variabel 

status 

• Analisa sistem dapat digunakan untuk 
mengetahui adanya dominasi satu alternatif 
terhadap alternatif yang lain. 

• Perlu kebijaksanaan analis dalam menentukan 
kombinasi yang akan diuji 



TAHAP PROBABILISTIK 

Preferensi atas 
resiko 

Faktor 
Ketidakpastian 

Tahap 
Probabilistik 

Kodifikasi 
Ketidakpastian 

Kodifikasi preferensi 
atas resiko 

Analisa 

Analisa 

Analisa: 
* Bentuk “lotere 

nilai” & ekivalen 
tetap 

* Ukur sensitivitas 
stokastik 

* Ukur sensitivitas 
resiko 



TAHAP PROBABILISTIK: 
Model faktor ketidakpastian (1) 

 Variabel aleatori yang teridentifikasi pada tahap deterministik 
dikodifikasi tingkat ketidakpastiannya 

 Kodifikasi: menetapkan nilai kemungkinan untuk variabel aleatori 

 Faktor ketidakpastian dinyatakan dalam bentuk nilai kemungkinan (nilai 
peluang) 

 Nilai kemungkinan = tingkat kepercayaan dam tingkat informasi yang 
dimiliki 

 Permasalahan yang sama memungkinkan adanya perbedaan nilai 
kemungkinan dari 2 orang 



TAHAP PROBABILISTIK: 
Model faktor ketidakpastian (2) 

 Hasil dari tahapan 
kodifikasi ketidakpastian 
berupa distribusi 
kemungkinan (peluang) 
untuk variabel aleatori, 
dapat berupa distribusi 
massa peluang atau 
distribusi kumulatif peluang 



TAHAP PROBABILISTIK: 
Analisa Nilai Kemungkinan (1) 

 Analisa Nilai Kemungkinan untuk tiap 
alternatif pada tingkat variabel 
keputuran tertentu yang 
mencerminkan ketidakpastian nilai 
yang diharapkan (lotere nilai) 

 Distribusi kemungkinan yang 
dinyatakan biasanya berupa 
gambaran nilai suatu variabel akan 
melebihi nilai tertentu (excess 
probability distribution) 



TAHAP PROBABILISTIK: 
Analisa Nilai Kemungkinan (2) 

 Dominasi Stokastik  Tidak Ada Dominasi Stokastik 

 Tentukan alternatif terbaik 
(yg mendominasi) 

 perlu melibatkan preferensi atas 
resiko 



TAHAP PROBABILISTIK: 
Preferensi atas Resiko (1) 

 Jika tidak terdapat 
dominasi stokastik 
maka perlu ditinjau 
preferensi atas resiko 
dari PK 

 Sifat PK dalam Resiko 

 Penghindar resiko 

 Penggemar resiko 

 Netral atas resiko 

 Sikap dalam menghadapi resiko dipengaruhi: 

 Sifat dasar 

 Persoalan yang dihadapi 

 Situasi saat ini 

 Hasil studi  Kecenderungan orang: 

 Kejadian tak pasti relatif kecil dan berulang (netral) 

 Kejadian tak pasti melibatkan konsekuensi penting 
(menghindar resiko) 

 Menyangkut aspirasi yang amat penting 
(penggemar resiko) 



TAHAP PROBABILISTIK: 
Preferensi atas Resiko (1) 

 Preferensi terhadap resiko : dinyatakan 
dalam bentuk kurva utility 

 Alternatif terbaik = nilai ekspektasi utilitas 
tertinggi 

 Utilitas dilihat dari nilai yang 
berkorespondensi dalam kurva utilitas, 
disebut nilai ekivalen tetap 

 ET adalah suatau nilai yang kita tetapkan 
atau yang kita putuskan, dan bukan 
merupakan perkiraan nilai yang akan 
diterima dari kejadian tak pasati tersebut. 



TAHAP PROBABILISTIK: 
Analisa Sensitivitas Stokastik  

 Mengubah nilai variabel dan melihat pengaruhnya terhadap hasil 
yang diperoleh dan nilai ekivalen tetap. 

 Misal dari variabel (keputusan dan aleatori) mengakibatkan 
perubahan nyata pada hasil, tetapi pengaruh kecil pada nilai 
ekivalen tetap, maka variabel dapat ditetapkan sebagai pada nilai 
nominalnya 

 Terkadang variabel yang dianggap penting dalam tahap 
deterministik, relatif tidak penting dalam tahap probabilistik 



TAHAP INFORMASIONAL 

 Tujuan : untuk mengetahui apakah akan harga untuk mengumpulkan 
informasi tambahan guna mengurangi ketidakpastian yang ada 

 Analisa Sensitivitas Ekonomis 

 Perhitungan nilai dari informasi 

 Ongkos > nilai informasi = tidak mencari informasi tambahan’ 

 Nilai informasi tinggi = perlu pengumpulan informasi 

 Model Pengumpulan Informasi 

 Mencari alternatif pengumpulan informasi (survey, penelitian, dll) yang 
memberikan kontribusi paling menguntungkan 


