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PENDAHULUAN

Bagaimana seseorang harus memulai untuk
menyelesaikan permasalahan yang complicated?

LANGKAH KRITIS: Identifikasi elemen-elemen dari
situasi permasalahan yaitu:

1. Value dan Objektif (values and objectives)

2. Keputusan yang dibuat (decisions to make)

3. Kejadian tidak pasti (uncertaint events)

4. Konsekuensi (consequences)
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VALUES DAN OBJECTIVES (1)

• Objektif adalah sesuatu yang ingin dicapai

– Petani: sukses panen tanaman

– Ilmuwan: menyelesaikan satu permasalahan ilmiah

– Investor: mendapatkan uang

(Note: beberapa objektif saling berhubungan, contoh: seorang ilmuwan
selain ingin mendapatkan jawaban dari research questions, juga ingin
mendapatkan gengsi/pengakuan dalam komunitasnya)

• Value adalah sesuatu yang berarti (bernilai)

– Person’s values  collections of objectives

No values  No objectives  No Decisions
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VALUES DAN OBJECTIVES (2)

• Suatu special objective merupakan objektif yang mewakili
objektif-objektif yang lain. Contoh: mendapatkan uang
merupakan special objective dari objektif-objektif seperti makan, 
perjalanan, pakaian, dll

• Pemahaman yang baik terhadap underlying objectives (objektif-
objektif yang mendasari) merupakan faktor krusial untuk
formulasi permasalahan keputusan dan menetapkan alternatif. 
Contoh: 

- Objektif :  perjalanan yang menyenangkan dari kota A ke kota B

- Alternatif :  angkutan umum, sewa mobil, beli mobil, beli motor

- Real objective :  1. perjalanan dari kota A ke kota B

2. perjalanan yang menyenangkan 4



VALUES DAN OBJECTIVES (3)

Suatu trade off seringkali harus dibuat antara objektif “mencari
uang” dengan fundamental objectives yang lain

a) Berapa banyak uang lagi yang mau dikeluarkan
untuk AC mobil?

b) Berapa banyak uang lagi yang mau dikeluarkan
untuk warna mobil yang berbeda?

c) Berapa banyak uang lagi yang mau dikeluarkan
untuk membeli merk mobil yang reliable?
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VALUES DAN CURRENT DECISION 
CONTEXT

• Decision context merupakan keadaan/situasi dimana suatu keputusan terjadi

• Decision context menggerakkan hanya sebagian objectives

• Contoh: perjalanan yang menyenangkan dari kota A ke B

Bila decision context berubah dari semula hanya untuk personal use menjadi
juga untuk business use, maka objectives atau alternatif harus digerakkan ;

– Jenis mobil harus representatif dengan jabatan dalam
perusahaan

– Atau dari rencana membeli mobil berganti menjadi menyewa
mobil selama 3 tahun
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VALUES DAN CURRENT DECISION 
CONTEXT

• Values dan decision context berguna untuk memikirkan objectives 
sebelum membuat keputusan sehingga dapat mengidentifikasi
peluang keputusan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya

• Di sisi lain, setiap situasi keputusan melibatkan suatu context 
khusus, dan context  tersebut menentukan apakah objectives 
dipertimbangkan dalam membuat keputusan

• Ketika decision context ditentukan dan objectives sejalan dengan
context, pembuat keputusan tahu situasi
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BOEING’S SUPERCOMPUTER
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BOEING’S SUPERCOMPUTER
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KEPUTUSAN YANG DIBUAT

• Pengambil keputusan dapat memulai mengidentifikasi elemen-elemen khusus
dalam suatu keputusan apabila decision context dimengerti dan value 
dipegang

• Sedikitnya harus selalalu ada 2 alternatif; jika tidak ada alternatif maka
bukan permasalahan pengambilan keputusan

• Mengidentifikasi secepatnya keputusan yang dibuat merupakan langkah
kritis dalam memahami suatu situasi keputusan yang sulit (tidak ada model 
dari situasi keputusan yang dapat dibangun tanpa mengetahui
permasalahan keputusan secara pasti )

• Identifikasi terhadap alternatif lain yang mungkin penting untuk dipikirkan
 Be creative!!
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KEPUTUSAN SEKUENSIAL

Keputusan memiliki sifat sekuensial; tidak ada keputusan tunggal
yang dibuat melainkan beberapa keputusan sekuensial

Bila situasi keputusan complicated dengan keputusan sekuensial, 
seorang pengambil keputusan akan mempertimbangkan
keputusan sekuensial tersebut ketika membuat keputusan

Suatu keputusan yang akan datang tergantung pada apa yang 
pasti terjadi sebelumnya  situasi dynamic decision

Future decision tergantung pada:

– Keputusan sebelumnya

– Kejadian sebelumnya

– Keputusan dan kejadian sebelumnya 11



KEPUTUSAN SEKUENSIAL

• Daftar dari keputusan yang mungkin adalah penting, namun yang 
lebih penting adalah urutan dimana keputusan terjadi

Keputusan berurutan dapat sama, tetapi mungkin juga
berbeda
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KEJADIAN TIDAK PASTI
• Seringkali keputusan dibuat dalam kondisi tidak pasti:
– Keputusan investasi: apakah saham naik atau tidak?

– Keputusan camping: apakah cuaca baik atau tidak?

• Kejadian tidak pasti mempunyai sifat yang saling tergantung dan
mengikuti urutan waktu dalam pengambilan keputusan

• Suatu permasalahan keputusan menjadi lebih complicated 
apabila tingkat kejadian tidak pasti yang relevan semakin
meningkat

• Sifat kejadian tidak pasti:
– Outcome diukur dalam kelas (diskrit)

– Outcome jatuh dalam suatu range nilai (kontinyu)

– Interdependence antar kejadian tidak pasti yang berbeda
13



KEJADIAN TIDAK PASTI

Hubungan antara urutan waktu dari kejadian tidak pasti
dengan urutan pengambilan keputusan adalah penting. 
Mengapa?
Untuk mengetahui apakah informasi diketahui sebelum sebuah keputusan
harus dibuat

Kejadian tidak pasti tidak diketahui pada saat keputusan harus segera
dibuat, tetapi mungkin diketahui dengan subsequent decisions
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KEJADIAN TIDAK PASTI
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CONCEQUENCES

• Final concequences = “net value”

• Konsekuensi pada akhir batas waktu setelah semua keputusan dibuat dan
semua kejadian tidak pasti dipecahkan harus dipikirkan

• Evaluasi outcomes:

– Profit  diukur dalam jumlah dollars

– Kerusakan lingkungan  diukur dalam tingkat polusi

• Terdapat trade off dalam hampir semua permasalahan keputusan

• Planning horizon = saat dimana pembuat keputusan harus mengeluarkan
hasil

• Model keputusan yang requisite: stop ketika future decision dan future 
uncertain tidak esensial untuk membuat keputusan
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CONTOH TRADE OFF: TIME VALUE OF MONEY
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