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BAB II TEORI KEPUTUSAN

1.1 Definisi Keputusan

Definisi:
Ch i d b l i f i− Choice made between alternative courses of action 
in a situation of uncertainty. Although too much 
uncertainty is undesirable, manageable uncertainty 
provides the freedom to make creative 
decisions.[8]
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1.2 Teori Pengambilan Keputusan
making decision

Definisi:
S k i k b ik d− Suatu kegiatan untuk memberikan pedoman 
kepada orang atau organisasi dalam mengambil 
keputusan, sekaligus memperbaiki proses 
pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. 
[9:5]

1.3 Kondisi Pengambilan Keputusan

Saat pimpinan mengambil keputusan dihadapkan 
dalam beberapa kondisi yaitu:dalam beberapa kondisi yaitu:

− Kondisi Pasti 
(Decision Under Certainty)

− Kondisi Tidak Pasti
(Decision Under Uncertainty)

K di i B ik− Kondisi Beresiko
(Decision Under Risk)
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Decision Under Certainty .....

Contoh: ?

Decision Under Certainty .....

Seseorang akan memutuskan untuk membeli baju 
dengan: corak ukuran kualitas dan harga yang telahdengan: corak, ukuran, kualitas dan harga yang telah 
diketahui.
Seseorang manager keuangan akan mengambil 
keputusan meminjam modal, informasi pendukung 
berupa: tingkat bunga dan persyaratan lain yang 
telah ada/disediakantelah ada/disediakan.

FAKTOR-2 YANG MEMPENGARUHI DIKETAHUI SECARA PASTI 
(UKURAN/PARAMETER-NYA)
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Decision Under Uncertainty .....

Contoh: ?

Decision Under Certainty .....

Seorang manager keuangan merencanakan membeli 
saham Dimana informasi tentang saham dipengauhisaham. Dimana informasi tentang saham dipengauhi 
berbagai faktor yang sulit diramalkan, misalnya: 
kondisi makro ekonomi, situasi politik (dll).
Seorang manager pemasaran tidak mempunyai data 
pasti tentang strategi pemasaran yang akan 
dilakukan perusahaan-2 lawandilakukan perusahaan 2 lawan.

FAKTOR-2 YANG MEMPENGARUHI TIDAK DIKETAHUI SECARA 
PASTI (UKURAN/PARAMETER-NYA)
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Solusi Decision Under Certainty

Biasanya Digunakan
Teori Kemungkinan

(Peluang dan Probabilitas)

Decision Under Risk

Contoh: ?



3/27/2010

6

Decision Under Risk .....

Seorang Rektor harus mengambil keputusan dalam 
melakukan re-organisasi unit Teknologi Informasimelakukan re-organisasi unit Teknologi Informasi 
dan Komunikasi hal mungkin berdampak adalah 
Sistem TIK akan ada gangguan jika tidak dilakukan 
unit ini menjadi Super Body.

SEMUA KEPUTUSAN MENGANDUNG RESIKO BAIK DALAMSEMUA KEPUTUSAN MENGANDUNG RESIKO, BAIK DALAM 
KONDISI PASTI ATAU TIDAK SEHINGGA KALKULASI MENJADI 

DASAR YANG PENTING

Tugas

Dibagi menjadi 3 Kelompok untuk mencari kegiatan  
pengambilan keputusan dalam 3 katagoripengambilan keputusan dalam 3 katagori.
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1.4 Unsur-unsur Pengambilan 
Keputusan

Terdapat 3 unsur dalam pengambilan keputusan baik 
dalam kondisi pasti tidak pasti dan beresiko yaitu:dalam kondisi pasti, tidak pasti dan beresiko yaitu:

− Available Alternatives
− State Of Nature
− Hasil (payoff)
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Available Alternatives

Pengambil kesimpulan dihadapkan atas beberapa 
alternatif pilihanalternatif pilihan.
Keputusan diambil dengan memilih satu pilihan 
yang menguntungkan suatu institusi atau organisasi.

State Of Nature

Unsur-2 yang berada di luar kekuasaan sang 
pengambil keputusanpengambil keputusan.
Misalnya:

− Datangnya musim kemarau
− Peraturan Pemerintah
− Tingkah laku pesaing, dll.
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Payoff

Merupakan kombinasi antara alternatif-2 keputusan 
yang ada dengan state of natureyang ada dengan state of nature.

Contoh Kasus

Avaiable alternatives
P b ik bil h k k h b li− Pabrik mobil harus memutuskan apakah membeli 
pintu mobil dari luar atau membuat sendiri.

State Of Nature
− Manajemen tidak mengetahui kondisi yg pasti 

terkait dengan volume penjualan akan naik atau 
turunturun

Target Keputusan
− Keputusan yang diambil harus memberikan 

keuntungan yang besar bagi pabrik.
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Contoh Kasus .....

Payoff
K bi i d i f d l bl− Kombinasi dari state of nature dan available 
alternatives.

− Misalnya diberikan kombinasi alternatif:
Pilih membuat sendiri tetapi dengan asumsi terjelek 
permintaan menurun shg hasil yang diterima 
(payoff) sebesar 10 M.
Pilih membeli dari luar dengan asumsi terjelek 
permintaan naik sehingga hasil yang diterima 
(payoff) sebesar 18 M

Silahkan dipilh sesuai dengan (perkembangan) 
kondisi

1.5 Unsur Utama Pengambilan Keputusan
Dalam Kondisi Tidak Pasti

• Kalau sebelumnya telah dibahas unsur-2 
pengambilan keputusan yang berlaku dengan kondisipengambilan keputusan yang berlaku dengan kondisi 
umum maka selanjutnya untuk kondisi yang tidak 
pasti.

• Unsur-2 utama Pengambilan Keputusan Dalam 
Kondisi Tidak Pasti:

E• Event
• Action
• Outcome/Payoff
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Event

Merupakan/Adalah: Kejadian atau permasalahan yang 
harus diselesaikan dengan cara strategis tertentuharus diselesaikan dengan cara strategis tertentu.

Kejadian atau permasalahan merupakan masukan bagi 
proses/aktivitas dalam pengambilan keputusan.

Event …..

• Permasalahan akan terjadi:
P d k di i id k i• Pada kondisi tidak pasti

• Misalnya terkait dengan permintaan ke depan

• Diluar kemampuan pengambil keputusan (state of nature)
• Dimana pengambil keputusan tidak menguasai 

permasalahan atau variabel-2 state of nature
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Event ….

• Kejadian yang merupakan masukan berupa 
permasalahan dapat dikatagorikan menjadi 4 jenispermasalahan dapat dikatagorikan menjadi 4 jenis.

• Ke-4 jenis permasalahan tersebut adalah:
• Permasalahan Direktif
• Permasalahan Strategis
• Permasalahan Taktis
• Permasalahan Operasional

Event …..
Jenis JangkaWaktu Lingkungan Sifat

Direktif Panjang Dinamis dan Arahan-arahan
Probabilistik Intuitif strategis yang kadang-

2 bersifat intuitif
Strategis Panjang Dinamis dan

mempengaruhi faktor-
2 dengan kepastian
yang sangat rendah

Tidak bisa diprogram
karena preferensi
pengambil keputusan
perlu masuk secara
utuh

Taktis Menengah Pendek Dinamis dan
mempengaruhi faktor-

Bisa dibuat program 
dengan masukanmempengaruhi faktor

2 dengan asumsi
kepastian yang tinggi

dengan masukan
preferensi pengambil
keputusan

Operasional Pendek Dianggap statik dan
tidak mempengaruhi
faktor-2

Bisa dibuat program 
karena sifatnya
berulang
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Action

• Merupakan/adalah suatu tindakan dalam 
menyelsaikan suatu permasalahan dengan langkah-2menyelsaikan suatu permasalahan dengan langkah-2 
strategis tertentu.

• Langkah-2 strategis yang diambil merupakan suatu 
proses pengambilan keputusan dari beberapa 
alternatif langkah-2 strategis (yang 
ada/dimungkinkan) dalam penyelesaian masalahada/dimungkinkan) dalam penyelesaian masalah.

Payoff/Outcomes

• Merupakan/adalah: Hasil dari suatu langkah 
pengambilan keputusan dalam penyelesaianpengambilan keputusan dalam penyelesaian 
permasalahan

• Hasil atau luaran ini dapat berupa:
• Perhitunngan keuntungan (Profit)
• Titik Impas (Break Event Point)
• Kerugian (Loss)
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Skema Rangkaian Unsur Utama Pengambilan 
Keputusan dalam Kondisi Tidak Pasti

Permasalahan Upaya Analisis
Menentukan 

Pilhan 
(Mengambil 
Keputusan)

1.6 Kesimpulan Teori Keputusan

Setiap masalah harus dapat diselesaikan dalam dengan 
langkah strategis sehingga diperoleh hasil yanglangkah strategis sehingga diperoleh hasil yang 
optimum. Yaitu keuntungan yang maksimum atau 
kerugian yang minimum.



3/27/2010

15

Daftar Pustaka
1. Prawirosentono Drs.,MBA, Suyadi, “Strategi Pengambilan Keputusan Bisnis”, 2002 

Bumi Aksara Jakarta

2. 


