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BAB 6 MANAJER SEBAGAI PEMBUAT KEPUTUSAN 

 

Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer, 

terutama dalam melaksanakan fungsi perencanaan.  Pembuatan keputusan 

adalah serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian dari suatu 

masalah tertentu. Dalam pembuatan keputusan, manajer merespon 

kesempatan dan tantangan yang ada dengan menganalisis berbagai pilihan 

dan membuat keputusan mengenai tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. 

Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan 

mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran 

organisasi. Defenisi-defenisi Pengambilan Keputusan Menurut Beberapa Ahli 

diantaranya adalah: Pengambilan keputusan dapat didefenisikan sebagai 

pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 

(G. R. Terry), sedang menurut Harold Koontz dan Cyril ODonnel. 

Pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif 

mengenai sesuatu cara bertindakadalah inti dari perencanaan. Suatu 

rencana dapat dikatakan tidak ada, jika tidak ada keputusan suatu sumber 

yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat.  

Theo Haiman berpendapat bahwa Inti dari semua perencanaan adalah 

pengambilan keputusan, suatu pemilihan cara bertindak. Dalam hubungan ini 

kita melihat keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh manajer 

sebagai suatu yang paling efektif, berarti penempatan untuk mencapai 

sasaran dan pemecahan masalah. Sedangkan Drs. H. Malayu S.P Hasibuan 

Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang 

terbaik dari sejumlah alternative untuk melakukan aktifitas-aktifitas pada 

masa yang akan datang. Sementara Chester I. Barnard. Keputusan adalah 

perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan dan dalam gambaran 
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proses keputusan ini secara relative dan dapat dikatakan bahwa pengertian 

tingkah laku organisasi lebih penting dari pada kepentingan 

 

Tingkatan manajer 

Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokan 

menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini 

pertama (biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah 

karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di puncak). 

Manejemen lini pertama (first-line management), dikenal pula dengan 

istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling 

rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial 

yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia 

(supervisor), manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer 

departemen, atau mandor (foreman). 

Manajemen tingkat menengah (middle management) mencakup 

semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan 

manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. 

Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, 

pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. 

Manajemen puncak (top management), dikenal pula dengan istilah 

executive officer, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan 

secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top 

manajemen adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information 

Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). 

Meskipun demikian, tidak semua organisasi dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan menggunakan bentuk piramida tradisional ini. Misalnya 

pada organisasi yang lebih fleksibel dan sederhana, dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh tim karyawan yang selalu berubah, berpindah dari satu proyek 

ke proyek lainnya sesuai dengan permintaan pekerjaan. 
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Peran manajer 

Peran dapat diartikan dalam beberapa hal diataranya adalah pertama, 

suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peransemula dipinjam dari 

keluarga drama atau teater yang hidup suburpada jaman Yunani Kuno 

(Romawi). Dalam arti ini, peran menunjukpada karakteristik yang disandang 

untuk dibawakan oleh seseorangaktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, , 

suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial,yang mengartikan 

peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki 

suatu karakteristik (posisi) dalamstruktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan 

yang lebih bersifat operasional,menyebutkan bahwa peran seorang aktor 

adalah suatu batasanyang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-

sama beradadalam satu “penampilan/unjuk peran (role performance).” Jadi 

suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilakuyang teratur, 

yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, ataukarena adanya suatu 

kantor yang mudah dikenal. Peranan timbulkarena seorang pemimpin 

memahami bahwa ia bekerja tidaksendirian. Dia mempunyai lingkungan, 

yang setiap saat ia perlukanuntuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan 

beraneka macam, danmasing-masing pemimpin akan mempunyai lingkungan 

yangberlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnyatidak 

ada perbedaan. Baik pemimpin tingkat atas, tangah maupunbawah akan 

mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbedalingkungan yang 

akhirnya membuat bobot peranan itu sedikitberbeda. 

Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan 

bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. 

Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok. 

yang pertama adalah peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan 

kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi 

peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang 

kedua adalah peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau 
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dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga adalah 

peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang 

wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. 

Mintzberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang 

dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain 

 

Keterampilan manajer 

Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap 

manajer membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar. Ketiga keterampilan 

tersebut adalah: 

Keterampilan konseptual (conceptional skill) Manajer tingkat atas 

(top manager) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan 

gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut 

kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk 

mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi 

suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses 

perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga 

meruipakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. 

Keterampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill). 

Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan 

keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang 

lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang 

persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang 

dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan 

akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan 

bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, 

baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah. 

Keterampilan teknis (technical skill).Keterampilan ini pada 

umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. 



Setyabudi Indartono, Ph.D                                                                  2014 

 

129 

 

Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu 

pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki 

mesin, membuat kursi, akuntansi dan lain-lain. 

 

Selain tiga keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan 

dua keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu: 

Keterampilan manajemen waktu. Merupakan keterampilan yang 

merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang 

dimilikinya secara bijaksana. Griffin mengajukan contoh kasus Lew Frankfort 

dari Coach. Pada tahun 2004, sebagai manajer, Frankfort digaji $2.000.000 

per tahun. Jika diasumsikan bahwa ia bekerja selama 50 jam per minggu 

dengan waktu cuti 2 minggu, maka gaji Frankfort setiap jamnya adalah $800 

per jam—sekitar $13 per menit. Dari sana dapat kita lihat bahwa setiap menit 

yang terbuang akan sangat merugikan perusahaan. Kebanyakan manajer, 

tentu saja, memiliki gaji yang jauh lebih kecil dari Frankfort. Namun demikian, 

waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga, dan 

menyianyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi 

produktivitas perusahaan. 

Keterampilan membuat keputusan. Merupakan kemampuan untuk 

mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam 

memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling 

utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas (top 

manager). Griffin mengajukan tiga langkah dalam pembuatan keputusan. 

Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari 

berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, 

manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah 

alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus 

mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan 

mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. 
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Dasar Pengambilan Keputusan 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi. Keputusan yang diambil 

berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena 

sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari 

keputusuan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan 

keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan dan 

keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat 

kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi 

membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya 

terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan 

memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur 

kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal 

ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak 

saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. 

Pengambilan Keputusan Rasional. Keputusan yang bersifat rasional 

berkaitan dengan daya guna. Masalah masalah yang dihadapi merupakan 

masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat 

berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, 

keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat 

dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.  

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta. Ada yang berpendapat 

bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang 

memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan 

informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis 

dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. 

Dengan demikinan, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang 

kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang 

berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang 
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merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan 

informasi yang cukup itu sangat sulit. 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman. Sering kali terjadi 

bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah 

kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu 

biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip penhambilan keputusan yang berupa 

dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata 

permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal 

melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan 

kondisi saat ini. Jika masih sama kemudian dapat menerapkan cara yang 

sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal tersebut, 

pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 

masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi 

pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan 

apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah 

penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecaha masalah. 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang. Banyak sekali 

keputusan yang diambil karena wewenang (authority) yang dimiliki. Setiap 

orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang 

untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi 

tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien 

 

Proses pengabilan keputusan 

Manajer di semua tingkatan dan di semua bidang organisasi membuat 

keputusan. Artinya, mereka membuat pilihan. Misalnya, manajer tingkat atas 

membuat keputusan tentang tujuan organisasi mereka, di mana untuk 

membuat suatu fasilitas dan hal-hal lainnya. Manajer tingkat menengah dan 

rendah membuat keputusan tentang jadwal produksi, masalah kualitas 

produk, membayar kenaikan  gaji, dan disiplin pegawai. Membuat keputusan 
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bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan oleh  manajer, semua anggota 

organisasi membuat keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan 

organisasi tempat mereka bekerja. Dalam melakukan pengambilan keputsan 

manajer harus memahami dan merumuskan masalah Manajer harus mampu 

mengidentifikasi masalah sebenarnya, bukan hanya gejala masalah, dan 

menentukan bagian-bagian masalah yang harus diselesaikan. Karena setiap 

keputusan dimulai dengan masalah, yakni perbedaan antara kondisi yang 

diinginkan dan yang ada sekarang. Identifikasi dapat dilakukan dengan 

menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan, 

dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan 

pandangan tentang masalah tersebut. Setelah manajer mengidentifikasi 

masalah, mereka harus mengidentifikasi kriteria pengambilan keputusan 

yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah tersebut. Setiap 

pembuat keputusan memiliki kriteria yang membimbing keputusannya 

bahkan jika hal tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan. 

Manajer mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Manajer 

harus menentukan, mengumpulkan, dan manganalisis data yang dianggap 

relevan dan memadai untuk merumuskan alternatif penyelesaian. Diantara 

metode analisanya adalah dengan memberikan Bobot terhadap Kriteria 

Pengambilan Keputusan. Memberikan bobot terhadap kriteria-kriteria 

tersebut dalam rangka untuk memberikan prioritas yang tepat dalam 

keputusannya Mengembangkan dan mengevaluasi alternative. Manajer 

harus mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Dalam langkah ini, 

diperlukan adanya kreativitas pengambil keputusan. Jika alternatif yang 

dikembangkan tidak memadai, keputusan yang diambil tidak optimal. Setelah 

manajer mengembangkan alternatif, alternatif tersebut harus dievaluasi untuk 

menilai efektifitas alternative. Setelah dievaluasi, alternatif diranking dan 

manajer memilih alternatif yang terbaik. Alternatif yang dipilih harus segera 

diimplementasikan. Berikutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah 
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memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya. Manajer harus 

menyiapkan rencana, anggaran, skedul kegiatan, alokasi SDM, 

tanggungjawab dan tugas-tugas yang berkaitan. Selanjutnya manajer harus 

mepertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dari implementasi keputusan 

sebagai bahan pembelajaran di masa depan. 

 

Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan 

Manajer di semua jenis organisasi menghadapi berbagai jenis 

masalah dan keputusan dalam melakukan pekerjaan mereka. Tergantung 

pada sifat dari masalah tersebut, manajer dapat menggunakan salah satu 

dari dua jenis keputusan di bawah ini.   

Masalah yang Terstruktur dan Pengambilan Keputusan yang Terprogram  

Beberapa masalah adalah mudah. Tujuan sang pembuat keputusan 

adalah jelas, masalahnya sudah dikenal dan informasi tentang masalah 

tersebut mudah didefinisikan dan lengkap. Contoh yang ada mungkin 

termasuk ketika seorang pelanggan mengembalikan barang yang dibeli ke 

toko, ketika pemasok terlambat dengan pengiriman penting atau penanganan 

sebuah perguruan tinggi mengenai seorang mahasiswa yang ingin keluar dari 

mata kuliah. Situasi seperti ini disebut masalah yang terstruktur karena 

mereka mudah, akrab dan mudah didefinisikan. Misalnya, minuman yang 

disajikan tumpah di mantel pelanggan. Pelanggan kesal dan manajer perlu 

melakukan sesuatu. Karena itu bukan kejadian yang tidak biasa, mungkin 

ada beberapa kegiatan rutin yang standar untuk menanganinya. Sebagai 

contoh, manajer menawarkan untuk membersihkan mantel dengan biaya 

ditanggung restoran. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai keputusan yang 

terprogram, yakni sebuah keputusan berulang yang dapat ditangani dengan 

pendekatan rutin. Karena masalah ini terstruktur, manajer tidak menemui 

kesulitan dan biaya untuk melalui proses pengambilan keputusan. Tahap 
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membuat alternatif-alternatif dalam proses pengambilan keputusan tidak ada 

atau hanya diberikan sedikit perhatian. Mengapa? Karena apabila masalah 

yang terstruktur telah didefinisikan, solusinya biasanya jelas atau setidaknya 

dikurangi menjadi beberapa alternatif yang akrab dan telah terbukti berhasil 

di masa lalu. Kejadian tumpahnya minuman di mantel pelanggan tidak 

memerlukan manajer restoran untuk mengidentifikasi dan memberikan bobot 

pada kriteria pengambilan keputusan atau untuk membuat daftar panjang 

solusi-solusi yang mungkin. Sebaliknya, manajer bergantung pada salah satu 

dari tiga jenis keputusan yang terprogram: prosedur, aturan atau kebijakan.   

Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang digunakan 

manajer untuk menanggapi masalah yang terstruktur. Satu-satunya kesulitan 

yang ada adalah mengidentifikasi masalahnya. Setelah masalah itu jelas, 

maka akan jelas pula prosedur yang akan dilakukan. Misalnya, seorang 

manajer pembelian menerima permintaan dari manajer gudang sebanyak 15 

buah PDA handheld untuk persediaan. Manajer pembelian tersebut tahu 

bagaimana membuat keputusan ini dengan mengikuti prosedur pembelian 

yang telah ditetapkan.  Aturan adalah pernyataan eksplisit yang memberitahu 

manajer apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Aturan sering digunakan 

karena mereka sederhana untuk diikuti dan memastikan adanya konsistensi. 

Misalnya, aturan tentang keterlambatan dan ketidakhadiran membuat 

pengawas untuk membuat keputusan disipliner secara cepat dan adil.  Jenis 

ketiga dari keputusan yang terprogram adalah kebijakan, yang merupakan 

pedoman untuk membuat keputusan. Berbeda dengan aturan, kebijakan 

menetapkan parameter umum bagi pengambil keputusan ketimbang secara 

khusus menyatakan apa yang harus atau tidak harus dilakukan. Kebijakan 

biasanya berisi istilah yang ambigu yang membuat penafsiran tergantung 

kepada pengambil keputusan. Berikut adalah beberapa contoh dari 

pernyataan dalam kebijakan:  
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• Pelanggan selalu diutamakan dan harus selalu dipuaskan  

• Kita mempromosikan karyawan dari dalam perusahaan, bila 

memungkinkan.  

• Upah karyawan harus kompetitif dalam standar masyarakat.  

Perhatikan bahwa istilah dipuaskan, bila memungkinkan, dan kompetitif 

memerlukan penafsiran. Misalnya, kebijakan membayar upah yang kompetitif 

tidak memberitahukan manajer perusahaan jumlah yang pasti harus dibayar, 

akan tetapi hal ini membimbing mereka dalam membuat keputusan. 

Masalah yang Tidak Terstruktur dan Pengambilan Keputusan yang Tidak 

Terprogram  

Tidak semua masalah yang dihadapi manajer dapat diselesaikan dengan 

menggunakan pengambilan keputusan yang terprogram. Banyak situasi 

dalam organisasi melibatkan masalah yang tidak terstruktur, yakni masalah 

yang baru atau tidak biasa dan dimana informasi yang diperlukan dalam 

pengambilan keputusan adalah ambigu/tidak jelas atau tidak lengkap. 

Pemilihan keputusan untuk membangun atau tidak membangun pabrik baru 

di Cina adalah contoh dari masalah yang tidak terstruktur. Demikian halnya 

masalah di awal sub-bab ini dimana manajer restoran di kota New York harus 

memutuskan bagaimana caranya memodifikasi usaha mereka untuk 

mematuhi peraturan baru tersebut. Saat muncul masalah yang tidak 

terstruktur, manajer harus bergantung pada pengambilan keputusan yang 

tidak terprogram dalam rangka untuk mengembangkan solusi yang unik. 

Pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah pengambilan 

keputusan yang unik, tidak  berulang dan melibatkan solusi yang bersifat 

unik. Manajer pada tingkat yang lebih rendah sebagian besar bergantung 

pada pengambilan keputusan yang terprogram (prosedur, aturan, dan 

kebijakan) karena mereka menghadapi masalah yang akrab dan berulang-

ulang. Seiring dengan naiknya tingkatan manajemen dalam organisasi, 
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masalah yang mereka hadapi menjadi lebih tidak terstruktur. Karena manajer 

tingkat yang lebih rendah menangani keputusan rutin dan membiarkan 

manajer di tingkat atas berurusan dengan keputusan yang tidak biasa atau 

sulit. Juga, manajer tingkat atas mendelegasikan keputusan rutin untuk 

bawahan mereka sehingga mereka dapat menangani masalah lebih sulit. 

Dengan demikian, sedikit sekali keputusan manajerial di dunia nyata 

merupakan keputusan yang sepenuhnya terprogram atau sepenuhnya tidak 

terprogram. Sebagian besar berada di antara keduanya. 

 

Kondisi-Kondisi dalam Pengambilan Keputusan 

Ketika membuat keputusan, manajer mungkin menghadapi tiga kondisi 

yang berbeda: kepastian, risiko dan ketidakpastian. Mari kita lihat 

karakteristik masing-masing kondisi tersebut.  

Kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah situasi 

dengan adanya kepastian, yang merupakan situasi di mana seorang manajer 

dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif 

diketahui secara pasti. Misalnya, ketika bendahara negara bagian Dakota 

Utara memutuskan dimana tempat untuk mendepositokan dana negara yang 

berlebihan, dia tahu persis tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh masing-

masing bank dan jumlah yang akan diperoleh pada dana tersebut. Dia 

mengetahui secara pasti tentang hasil dari setiap alternatif yang ada. Seperti 

yang Anda duga, kebanyakan keputusan manajerial tidak mengalami situasi 

yang seperti ini.  

Risiko. Sebuah situasi yang jauh lebih umum adalah situasi dengan 

adanya risiko, yakni kondisi di mana pembuat keputusan mampu 

memperkirakan kemungkinan adanya hasil tertentu. Melalui risiko, manajer 

memiliki data historis/masa lalu dari pengalaman pribadi masa lalu atau 

informasi sekunder yang memungkinkan mereka menetapkan probabilitas 

untuk berbagai alternatif.  
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Ketidakpastian. Apa yang terjadi jika Anda menghadapi keputusan di 

mana Anda tidak yakin tentang hasil dan bahkan tidak bisa membuat 

perkiraan mengenai probabilitas/kemungkinan yang wajar? Kondisi ini 

merupakan ketidakpastian. Manajer dapat mengalami situasi pengambilan 

keputusan dengan ketidakpastian ini. Dalam kondisi tersebut, pilihan 

terhadap alternative-alternatif yang ada dipengaruhi oleh jumlah informasi 

tersedia yang terbatas dan oleh orientasi psikologis dari pembuat keputusan. 

 

Bias dan Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan 

Ketika manajer membuat keputusan, mereka tidak hanya 

menggunakan gaya mereka sendiri, mereka dapat menggunakan "aturan 

praktis," atau heuristik, untuk mempermudah pengambilan keputusan 

mereka. Aturan praktis dapat berguna karena mereka membantu memahami 

informasi yang kompleks, tidak pasti, dan ambigu. Meskipun manajer dapat 

menggunakan aturan praktis, itu tidak berarti aturan-aturan tersebut dapat 

diandalkan. Kenapa? Karena mereka dapat menyebabkan kesalahan dan 

bias dalam memproses dan mengevaluasi informasi. Ada dua belas 

kesalahan dan bias dalam pengambilan keputusan yang sering dilakukan 

manajer sebagai berikut:  

� Bias terlalu percaya diri/overconfidence bias. Ketika pengambil keputusan 

cenderung berpikir mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka 

lakukan atau memiliki pandangan tidak realistis secara positif dari diri 

mereka sendiri dan kinerja mereka, mereka menunjukkan bias terlalu 

percaya diri.   

� Bias kepuasan sesaat/immediate gratification bias. Bias kepuasan sesaat 

menjelaskan mengenai pengambil keputusan yang cenderung ingin 

mendapatkan imbalan langsung dan untuk menghindari biaya langsung. 

Untuk orang-orang tersebut, pilihan keputusan yang menyediakan 
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imbalan cepat lebih menarik dibandingkan dengan mendapatkan imbalan 

tersebut setelahnya.   

� Efek penahan/anchoring effect. Efek penahan menjelaskan bagaimana 

pengambil keputusan terpaku pada informasi awal sebagai titik awal dan 

kemudian, setelah ditetapkan, gagal untuk menyesuaikan pada informasi 

selanjutnya. Kesan pertama, ide pertama, harga pertama dan perkiraan 

pertama membawa bobot yang berlebihan dibandingkan informasi yang 

diterima kemudian.   

� Bias persepsi selektif/selective perception bias. Ketika pengambil 

keputusan secara selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa 

berdasarkan persepsi bias mereka, mereka menggunakan  persepsi bias 

yang selektif. Ini mempengaruhi informasi yang mereka perhatikan, 

masalah yang mereka identifikasi dan alternatif yang mereka 

kembangkan.  

� Bias konfirmasi/confirmation bias. Pengambil keputusan yang mencari 

informasi yang menegaskan kembali pilihan mereka di masa lalu dan 

menilai lebih rendah informasi yang  bertentangan dengan penilaian masa 

lalu menunjukkan bias konfirmasi. Orang-orang tersebut cenderung untuk 

menerima secara penuh informasi yang menegaskan pandangan 

prasangka mereka dan bersifat kritis dan skeptis terhadap informasi yang 

menantang pandangan ini.  

� Framing bias adalah ketika pengambil keputusan memilih dan menyoroti 

aspek-aspek tertentu dari suatu situasi dan mengabaikan yang lain. 

Dengan menarik perhatian terhadap aspek tertentu dari sebuah situasi 

dan menyoroti hal tersebut, sementara pada saat yang sama mengecilkan 

atau menghilangkan aspek-aspek lain, mereka mendistorsi apa yang 

mereka lihat dan membuat titik referensi yang salah. 

� Bias ketersediaan/availability bias terjadi ketika pembuat keputusan 

cenderung mengingat kejadian yang terbaru dan hidup dalam ingatan 
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mereka. Hasilnya? Hal ini mendistorsi kemampuan mereka untuk 

mengingat peristiwa secara obyektif dan menghasilkan penilaian yang 

terdistorsi dan estimasi probabilitas/kemungkinan yang salah.  

� Bias representasi/representation bias. Ketika pembuat keputusan menilai 

kemungkinan dari suatu peristiwa berdasarkan seberapa dekatnya 

peristiwa tersebut menyerupai kejadian-kejadian atau peristiwa lainnya, itu 

merupakan bias representasi. Manajer yang menunjukkan bias ini 

membuat analogi dan melihat situasi yang sama di mana mereka tidak 

ada.  

� Bias keacakan/randomness bias menggambarkan tindakan pengambil 

keputusan yang mencoba untuk menciptakan makna dari peristiwa yang 

terjadi secara acak. Mereka melakukan ini karena sebagian besar 

pengambil keputusan mengalami kesulitan untuk memperkirakan 

kemungkinan/probabilitas suatu kejadian meskipun peristiwa acak terjadi 

pada setiap orang dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk memprediksi 

hal tersebut.  

� Sunk costs error terjadi ketika pengambil keputusan lupa bahwa pilihan 

saat ini tidak dapat memperbaiki masa lalu. Mereka terpaku pada 

pengeluaran yang lalu berupa waktu, uang, atau usaha masa lalu 

ketimbang berpikir pada konsekuensi di masa depan. Alih-alih 

mengabaikan biaya yang sudah terjadi tersebut/sunk costs, mereka tidak 

bisa melupakan mereka.  

� Bias mementingkan diri sendiri/self-serving bias. Pengambil keputusan 

yang cepat untuk merayakan atas keberhasilan mereka dan menyalahkan 

kegagalan pada faktor-faktor luar menunjukkan bias mementingkan diri 

sendiri/self-serving bias.  

� Bias penglihatan kebelakang/hindsight bias adalah kecenderungan bagi 

para pembuat keputusan untuk secara salah mempercayai bahwa mereka 
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secara akurat memprediksi hasil dari suatu peristiwa setelah hasil 

peristiwa tersebut diketahui.  

 

Manajer menghindari efek negatif dari kesalahan-kesalahan dan bias-bias 

tersebut dengan menyadari hal tersebut dan kemudian tidak melakukannya! 

Di luar itu, manajer juga harus memperhatikan "bagaimana" mereka 

membuat keputusan dan mencoba untuk mengidentifikasi heuristik yang 

biasa mereka gunakan dan secara kritis mengevaluasi kecocokan heuristik 

tersebut. Akhirnya, manajer mungkin ingin meminta individu-individu yang 

dipercaya di sekitar mereka untuk membantu mereka mengidentifikasi 

kelemahan dalam gaya pengambilan keputusan mereka dan mencoba untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. 

 

Matrik pengambilan keputusan dan orientasi 16 karakter  
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Quiz: Peran Karakter dalam pengambilan keputusan  

Dari konsep dan teori di atas, jelaskan hubungan dan mekanisme 

pengambilan keputusan dan orientasi 16 karakter dalam sebuah matrik 

1. ketaatan beribadah 

2. kejujuran 

3. tanggung jawab 

4. kedisiplinan 

5. etos kerja 

6. kemandirian 

7. sinergi 

8. kritis 

9. kreatif dan inovatif 

10. visioner 

11. kasih sayang dan kepedulian 

12. keikhlasan 

13. keadilan 

14. kesederhanaan 

15. nasionalisme 

16. internasionalisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


