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03 Decision Making berdasarkan
analisis keputusan

Keputusan (Decision) adalah pilihanpilihan yang dibuat dari dua alternatif
atau lebih.
Pengambilan keputusan adalah suatu
proses memilih alternatif terbaik dari
serangkaian alternatif keputusan untuk
mencapai hasil yang diinginkan.

Contoh Keputusan
Manajer puncak menentukan tujuan
organisasi, produk atau jasa apa yang
akan dijual, bagaimana cara terbaik
untuk membiayai berbagai operasi serta
dimana tempat yang tepat untuk pabrik
yang baru

Manajer tingkat menengah menentukan
jadwal produksi, menyeleksi karyawan
baru dan mengevaluasi karyawan untuk
kebutuhan pelatihan dan pengembangan

Karyawan/Pekerja menentukan hal-hal
yang berkaitan dengan pekerjaan seperti:
apakah akan datang tepat waktu untuk
menyelesaikan pekerjaan, apakah harus
memenuhi permintaan yang dibuat oleh
atasan secara jelas

Faktor yang berpengaruh dalam
pengambilan keputusan
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Kondisi Kepastian : suatu kondisi dimana pengambil
keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang
masalah yang dihadapi, altenatif-alternatif pemecahan
masalah yang tepat karena hasil-hasil dari setiap alternatif –
alternatif pemecahan tersebut telah diketahui.

Resiko : suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi
kemungkinan terjadi dan kemungkinan – kemungkinan dari
setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan
atau dicapai
Ketidakpastian : suatu kondisi dimana pengambil keputusan
tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan
sesuatu yang subyektif kedalam kemungkinan yang bersifat
obyektif
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Tiga Pandangan atau
kreteria keputusan etis
Utilitarian (Utilitarianisme)
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Yaitu keputusan dibuat semata – mata berdasarkan hasil atau
konsekuensinya misalnya dengan mempertimbangkan efesiensi,
produktivitas dan laba yang tinggi

Hak
Yaitu pembuat keputusan dengan penekanan pada penghormatan dan perlindungan
terhadap hak – hak asasi manusia misalnya hak pribadi, berbicara dengan bebas dsb
Contoh individu/pekerja/karyawan yang melaporkan kepada pihak luar tentang
perlakuan atau perbuatan tidak etis yang sudah dilakukan perusahaan kepadanya

Keadilan
Artinya
mengharuskan individu untuk menentukan dan
menjalankan peraturan – peraturan dengan baik dan adil Misalnya
dalam hal pemberian bayaran yang sama untuk setiap individu
tanpa melihat perbedaan2 kinerja, pengunaan sistem senioritas
dalam membuat keputusan
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Simple PowerPoint Presentation

Dalam setiap kreteria memiliki
kelebihan dan kekurangan.

Simple PowerPoint Presentation

Simple
Presentation
FokusPowerPoint
pada utilitarianisme
akan meningkatkan

efesiensi dan
produktivas,
tetapi
dapat mengakibatkan pengabaian hak –
Simple
PowerPoint
Presentation
hak individu khususnya individu yang tidak memeliki pengaruh
dalam pengambilan keputusan, fokus pada hak akan
menghambat produktivas dan efesiensi dari perusahaan
sedangkan fokus pada keadilan menurunkan motivasi dari
para individu karna apapun yang mereka lakukan dan
bagaimana hasil kerja mereka maka mereka mendapatkan
sesuatu yang sama
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations. Easy to change colors, photos
and Text. You can simply impress your
audience and add a unique zing and appeal to
your Presentations.

Contoh
Pelanggaran
Etika Bisnis
dari kedua kasus tersebut bagaimana
perusahaan mau melakukan apa saja
demi laba

kasus lumpur lapindo
bencana memaksa
penduduknya
kehilangan tempat
tinggal, sementara
perusahaan terkesan
hanya menyelamatan
aset aset
perusahaannya saja
daripada mengatasi
kerusakan lingkungan
dan sosial yang
ditimbulkan

kasus obat anti nyamuk
HIT yang diketahui
memakai bahan pestisida
berbahaya yang dilarang
pengunaannya sejak tahun
2004, dalam kasus ini
perusahaan sudah
meminta maaf dan berjanji
akan menarik produknya ,
kesan menarik produknya
yang menyababkan kanker
itu terkesan tidak sungguh
– sungguh dilakukan
karena sampai sekarang
produk berbahaya itu
masih beredar dipasaran

DISKUSI

Para pengelola bisnis mungkin merasa tertekan oleh para investor
agar bisa menghasilkan keuntungan. Sehingga akhirnya membuat
beberapa
kesalahan
etis
dalam
upaya
untuk
tetap
kompetitif. Sedangkan kasus lainnya dikarenakan memang melanggar
etika bisnis untuk memenangkan persaingan.
UTILITARIASNISME (PT. INDOMART)
1. Indomaret mematikan usaha kecil
2. Keputusan pembeli membayar plastik kresek
3. Keputusan kembalian disumbangkan
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