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Abstrak 

 

Sistem informasi mempunyai peranan yang penting di dalam menyediakan informasi 

untuk manajemen di semua tingkatan. Tiap-tiap kegiatan dan keputusan manajemen yang 

berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Informasi yang baik dapat 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi dan kompetitif dalam 

perusahaan. Sistem informasi juga berperan dalam meyediakan informasi untuk 

manajemen yang berbeda kebutuhannya.  Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil 

dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan 

merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari  alternatif-alternatif  yang  ada,  serta  

pengakhiran  dari  proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. 

 

Kata kunci : Sistem teknologi Informasi, pengambilan keputusan 

 

PENDAHULUAN 

 Sistem teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dimulai 

pada tahun 1960, sistem informasi digunakan dalam melakukan pengolahan transaksi 

menggantikan tugas manusia, era 1970an sistem informasi mulai digunakan untuk 

menghasilkan informasi. Mulai tahun 1980-an, suatu sistem pendukung keputusan dan 

sistem pakar mulai dikenalkan ilmuwan dan diterapkan di tingkat manajemen. Era 

jejaring global dimulai dari tahu 1990-an. Perusahaan-perusahaan sudah mulai 

dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi secara global dengan teknologi 

telekomunikasi melalui internet. 

Saat ini sistem teknologi informasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, 

dampak pandemic covid-19 pada awal tahun 2020 membuat hampir semua kegiatan 



 
 

manusia harus berinteraksi dengan sistem teknologi informasi. Kegiatan belajar 

mengajar, penjualan, pembelian dan diberbagai bidang  lainnya saat ini sangat tergantung 

dengan adanya teknologi informasi.  

Sistem teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam organisasi, yaitu 

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi dan kompetitif. Peran 

efisiensi didapat dari pemanfaatan teknlogi pemrosesan transaksi, seperti pemanfaatan 

teknologi di proses produksi. Efektifitas dapat dicapai dengan menerapkan sistem  

teknologi informasi yang menyediakan informasi bagi para manajemen di organisasi. 

Komunikasi dan kolaborasi dicapai dengan pemanfaatan aplikasi chat, email dan 

teknologi komunikasi lainnya. Peran kompetisi dapat dicapai dengan menerapkan sistem 

informasi strategis untuk manajemen level atas. 

Sistem informasi dapat diterapkan secara internal dan eksternal di perusahaan. 

Secara eksternal, sistem informasi yang ada ditarik ke luar menjangkau pelangggan. 

Secara internal, sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi atau 

tingkatan organisasi. Tingkatan organisasi secara garis besar terdiri dari tingkat 

manajemen atas, menengah dan bawah. Masing-masing tingkatan berbeda sistem 

teknologi yang digunakan. 

Sistem informasi mempunyai peranan yang penting di dalam menyediakan 

informasi untuk manajemen di semua tingkatan. Tiap-tiap kegiatan dan keputusan 

manajemen yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Secara garis besar 

keputusan manajemen terdiri dari tiga, yaitu keputusan terprogram, setengah terprogram 

dan tidak terprogram, sehingga informasi yang diberikanpun cakupan dan luasnya 

berbeda pula. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Konsep Dasar Sistem 
 

Sistem meupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Contihnya sistem computer yang didefinisikan 

sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak 



 
 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling 

bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen- 

elemen sistem dapat berupa suatu sub sistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap 

sub sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu 

dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Contohnya sistem akuntansi, yang 

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, 

penjualan, pembelian dan buku besar 

Media penghubung antara satu sub sistem dengan sub sistem yang lainnya biasa 

disebut  dengan  penghubung  (interface).  Melalui  penghubung  ini  memungkinkan 

sumber-sumber  daya  mengalir  dari  satu  sub  sistem  ke  sub  sistem  yang  lainnya. 

Melalui  penghubung  keluaran  (output)  untuk  sub  sistem  akan  menjadi  masukan 

(input)  sub  sistem  yang  lainnya.  Dengan  penghubung  satu  sub  sistem  dapat 

berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

Sistem pasti mempunyai satu tujuan (goal) atau sasaran (objective). Sasaran dari 

sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan 

dihasilkan sistem. 

 

2. Informasi 
 

Data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterprestasi untuk  digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Sistem pengolahan mengolah 

data menjadi informasi atau  tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi 

berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai 

informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada 

keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari 

keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. 

Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi 

ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai 

mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu 

model keputusan. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, informasi 

hanya dapat menambah kemungkinan keputusan atau mengurangi bermacam-macam 



 
 

pilihan. Informasi yang disediakan   bagi pengambil keputusan memberikan suatu 

kemungkinan faktor resiko pada  tingkat-tingkat pendapatan yang berbeda. 

Informasi  yang dapat  ditangani atau dihasilkan  dalam  fungsi  organisasi  

yang dapat ditentukan banyaknya sangat penting karena  sistem informasi   

memberikan informasi formal mengenai keadaan yang memberikan tingkat 

kemungkinan meramalkan   yang lebih besar kepada pemakai baik mengenai kejadian 

maupun mengenai hasil kegiatan (termasuk kegiatan pemakai sendiri) organisasi. 

Hal-hal yang dapat ditentukan oleh nilai informasi adalah :    manfaat dan biaya 

untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan 

bahwa informasi yang digunakan untuk beberapa kegunaan sehingga tidak 

memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu 

masalah tertentu dengan biaya untuk memperolehnya karena sebagian besar informasi 

dinikmati tidak hanya oleh Sebagian besar informasi tidak dapat persis ditafsir 

keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditafsir nilai efektivitasnya. Nilai 

informasi ini didasarkan atasm10 (sepuluh) sifat yaitu: 

a.    Mudah diperoleh 

Sifat ini menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh. 

Kecepatan memperoleh dapat diukur, misalnya 1 menit versus 24 jam. Akan tetapi, 

berapa nilainya bagi pemakai informasi sulit mengukurnya. 

b.    Luas dan lengkap 

Sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya 

mengenai  volumenya,  tetapi  juga  mengenai  keluaran  informasinya.  Sifat  ini 

sangat kab Sifat ini menunjuk kabur dan karena itu sulit mengukurnya. 

c.    Ketelitian 

Sifat   ini   berhubungan   dengan   tingkat  kebebasan   dari   kesalahan  keluaran 

informasi. Dalam hubungannya dengan volume data yang besar biasanya dua jenis 

kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. 

d.    Kecocokan 

Sifat  ini  menunjukkan  betapa  baik    keluaran  informasi  dalam  hubungannya 

dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus ada hubungannya dengan 



 
 

masalah  yang  sedang  dihadapi.  Semua  keluaran  lainnya  tida  berguna,  tetapi 

mahal mempersiapkannya. Sifat ini sulit mengukurnya. 

e.    Ketepatan Waktu 

Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih pendek dari pada 

siklus untuk mendapatkan informasi. Masukan, pengolahan, dan pelaporan 

keluaran kepada para pemakai biasanya tepat waktu. Dalam beberapa hal, 

ketepatan waktu dapat diukur. 

f.     Kejelasan 

Sifat ini menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah 

yang tidak jelas. Membetulkan laporan dapat memakan biaya yang besar 

g.    Keluwesan 

Sifat  ini  berhubungan  dengan  dapat  disesuaikannya  keluaran  informasi  tidak 

hanya dengan lebih dari satu  keputusanm tetapi juga dengan lebih dari seorang 

pengambil keputusan. Sifat ini sulit diukur, tetapi dalam banyak hal dapat diberikan 

nilai yang dapat diukur. 

h.    Dapat dibuktikan 

Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji 

keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. 

i.     Tidak ada prasangka 

Sifat inii berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi 

guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. 

j.     Dapat diukur 

Sifat ini menunjukkan hakikat hakekat informasi dihasilkan dari sistem informasi 

formal. 

Nilai informasi yang sempurna adalah pengambil keptusan diijinkan untuk memilih 

keputusan optimal dalam setiap hal dan bukan keputusan yang rata-rata akan menjadi 

optimal dan untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan mengakibatkan suatu 

kerugian. Akan tetapi informasi sempurna, mungkin tidak ada. Dalam hal -hal 

demikian, perkiraan-perkiraan hasil sebelumnya mungkin dipengaruhi oleh informasi 

tambahan, meskipun informasi tersebut tidak memberikan kepastian, informasi yang 



 
 

tidak sempurna sesuangguhnya merupakan informasi dari uji petik (sampling). 

Informasi ini tidak sempurna karena lebih banyak memberi perkiraan dari pada memberi 

suatu angka yang pasti. 

Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 (tiga) hal yaitu, informasi harus 

akurat, tepat waktu  dan relevan. 

a.   Akurat 
 
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat 

juga bebarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat 

karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan (noise) yang   dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.



 
 

b.    Tepat waktu 
 
Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah 

usang tidak akan mempunyai   nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam 

pengambilan keputusan 

c.    Relevan 
 
Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk  

orang satu  dengan  orang  yang lain  berbeda,  misalnya  informasi  sebab musabab 

kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan 

lebih relevan, bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan atu pihak di dalam 

perusahaan. 

 

3. Sistem Teknologi Informasi 

 Menurut Jogiyanto, sistem informasi dan sistem teknologi informasi mempunyai 

pengertian yang sama, yang mempunyai tujuan menghasilkan informasi yang berguna 

menggunakan teknologi informasi. komponen Sistem informasi terdiri dari input, proses, 

output, teknologi dan pengendali. Komponen input menerima data dari internal dan 

eksternal perusahaan yang disimpan didalam database, untuk diproses menggunakan 

model matematika atau logika dan menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. 

Proses mendapatkan data sampai menghasilkan informasi menggunakan teknologi 

komputer dan komunikasi serta pengendali, sehingga informasi yang diterima manajemen 

akurat, efisien dan tepat waktu. 

 

4. Tipe Keputusan Manajeman 

Pengambilan keputusan berkisar dari sangat rutin dan baku (terprogram) sampai 

kompleks (tidak dapat diprogram). Keputusan manajemen dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: 

(1). Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur 

Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak terjadi secara berulang yang 

dicirikan dengan sejumlah besar ketidakpastian dan berorientasi ke masa depan. 

Keputusan-keputusan ini  menetapkan rencana      jangka      panjang      yang akan 

mempengaruhi  keseluruhan   organisasi, misalnya      perluasan,     penentuan     produksi, 



 
 

penggabungan, penggolongan, penge- luaran modal dan sebagainya. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa strategi yang diputuskan itu berhubungan dengan perencanaan jangka 

panjang dan meliputi penentuan tujuan, penentuan kebijaksanaan, pengorganisasian, dan 

pencapaian keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Pengambil keputusan ini ada di 

level strategis. 

(2)  Keputusan setengah terstruktur atau setengah terprogram. 

Adalah keputusan yang sebagian dapat deprogram, sebagian berulang dan rutin dan 

sebagian lagi tidak terstruktut. Pada tipe ini, manajemen level menengah yang biasanya 

terlibat. Pengambilan keputusan ini berhubungan dengan kegiatan jangka pendek  dan  

penentuan  sumber daya untuk mencapai tujuan. Jenis pengambilan keputusan ini 

berhubungan dengan bidang-bidang  seperti  perumusan anggaran, analisis aliran dana, 

penentuan  tata  ruang  pabrik,  masalah kepegawaian,  perbaikan produksi   serta 

penelitian dan pengembangan.. 

(3)  Keputusan terstruktur atau terprogram. 

Keputusan terstruktur adalah keputusan berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat 

deprogram. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah, 

contohnya adalah keputusan pemesanan barang, penagihan piutang dan lainnya 

 

PEMBAHASAN  

Sistem Informasi di Fungsi dan level organisasi 

Secara garis besar, sistem informasi di perusahaan dikelompokkan kedalam 

beberapa fungsi organisasi, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, 

sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi 

eksekutif. Sistem-sistem informasi ini dikenal dengan nama sistem informasi manajemen. 

Sistem-sistem informasi yang terdapat di fungsi organisasi ini dimaksudkan untuk 

menyediakan informasi kepada para manajemen di semua tingkatan. 

Sistem informasi di fungsi organisasi ini dapat berdiri sendiri di masing-masing 

fungsi atau terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jika terintegrasi, maka data keuangan 

di sistem informasi akuntansi dapat dimanfaatkan sehingga dapat digunakan oleh sistem 



 
 

informasi lainnya. Di era sekarang sistem informasi yang terintegrasi dengan basis data 

yang terintegrasi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan secara cepat.  

 Manajemen dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat 

operasional, tingkat taktik dan tingkat strategis. Setiap tingkatan manajemen melakukan 

kegiatan yang berbeda, oleh karena itu mereka membutuhkan informasi yang berbeda 

sehingga sistem informasi yang digunakan berbeda juga. 

 Sistem informasi di level operasional mendukung manajer operasi untuk 

melakukan kegiatannya. Tujuan utama dari sistem informasi di tingkat ini adalah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin untuk keperluan mengawasi arus dari transaksi 

yang terjadi di organisasi, contoh dari sistem informasi ini adalah sistem pengolahan 

transaksi. Tipe keputusan manajemen yang ada di tingkatan ini bersifat terstruktur karena 

sering berulang informasi yang dihasilkannya. 

 Sistem informasi di tingkat taktik atau menengah digunakan untuk pengendalian 

dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur. Sistem yang 

digunakan diantaranya sistem pakar, sistem penunjang keputusan, jaringan saraf buatan, 

dan sistem informasi geografis. 

 Sistem informasi di tingkat strategis digunakan untuk perencanaan strategis dan 

pemecahan masalah. Sistem informasi di level strategic ini adalah sistem informasi 

eksekutif. Sistem informasi yang menghubungkan ketiganya adalah sistem otomatisasi 

kantor. 

 

 Tahapan pengambilan keputusan manajemen 

Manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. Sistem informasi mempunyai peranan yang penting di dalam meyediakan 

informasi untuk manajemen yang berbeda kebutuhannya.  Pengambilan keputusan adalah 

sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum 

situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari  alternatif-alternatif  yang  

ada,  serta  pengakhiran  dari  proses pemikiran tentang masalah atau problema yang 

dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan (decision). 

Pengambilan keputusan bukan merupakan proses satu aktivitas saja, tetapi 

melewati beberapa aktivits. Simon (1960) memperkenalkan empat aktivitas dalam proses 

pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design, choice dan implementation. Tahap 



 
 

pertama yaitu intelligence adalah tahap pengumpulan informasi unutk 

mengidentifikasikan permasalahannya. Pada tahap pertama ini, informasi yang 

dikumpulkan dapat diperoleh dari sistem informasi manajemen. Tahap kedua dapat 

dilakukan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan yang memberikan banyak 

alternative pilihan solusi yang dapat dipilih. Tahap ketiga yaitu choice adalah tahap 

memilih solusi dari alternative yang disediakan. Tahap ini juga dapat dilakukan dengan 

memilih menggunakan sistem pendukung keputusan, tahap keempat yaitu 

implementation adalh tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya, 

 

Peranan Sistem Teknologi Informasi Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen 

Pengambilan keputusan menurut Terry (2002 : 16) didasarkan pada lima hal berikut: 

a. Instuisi (perasaan) 

Pengambilan keputusan yang didasarkan atas instuisi atau perasaan memiliki sifat 

subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasar intuisi 

mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya antara lain: waktu yang 

digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, untuk masalah yang pengaruhnya 

terbatas pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya, kemampuan 

mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dan perlu 

dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan kelemahannya sehingga sulit diukur kebenaran    

dan keabsahannya, adalah dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali 

diabaikan.. 

b. Pengalaman 

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan 

praktis karena berdasarkan pengalaman seseorang dapat memperkirakan sesuatu serta 

dapat  memperhitungkan  untung ruginya  dan  baik  buruknya  keputusan  yang akan 

dihasilkan. Karena pengalaman, seseorang dapat menduga masalahnya walaupun hanya 

dengan melihat sepintas saja sudah menemukan cara penyelesaiannya. 

 

 



 
 

c. Fakta 

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid 

dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih 

tinggi sehingga orang dapat emnerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang 

dada. 

d. Wewenang 

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan 

terhadap bawahannya atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan 

keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya antara lain: kebanyakan penerimaannya adalah bawahan terlepas penerima  

tersebut  secara  sukarela atau secara terpaksa,  keputusan  dapat  bertahan dalam jangka 

waktu yang cukup lama, memiliki otentisitas (otentik). Kelemahannya antara lain:   dapat 

menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial,  sering  

melewati  permasalahan  yang  seharusnya  dipecahkan  sehingga dapat menimbulkan 

kekaburan. 

e. Rasional 

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan 

bersifat obyektif, logis, lebih transparan, konsisten, untuk memaksimumkan hasil atau 

nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau 

sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara rasional ini 

terdapat beberapa hal sebagai berikut: (1) kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan 

kekaburan masalah; (2) orientasi tujuan dan kesatuan pengertian tujuan yang ingin 

dicapai; (3) pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan 

konsekuensinya; (4) preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria; (5) 

hasil  maksimal,  pemilihan  alternatif  terbaik  didasarkan  atas  hasil  ekonomis  yang



 

 

 

 

 

maksimal. Pengambilan keputusan secara rasional berlaku sepenuhnya dalam keadaan 

yang ideal. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan 

Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor- faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a.   Posisi atau kedudukanDalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan 

dapat dilihat dalam hal: (a) letak posisi, sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan,   

atau staf, (b) tingkatkan posisi, sebagai strategi, policy, peraturan, organisasional, atau 

teknis. 

b. Masalah 

Masalah atau problem adalah   yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang 

merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki atau harus 

diselesaikan. Masalah dibagi menjadi 2 jenis yaitu masalah yang terstuktur dan masalah 

tidak terstruktur. 

c.  Situasi 

Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan uamh berkaitan satu sama lain, dan yang 

secara bersama-sama memencarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita 

perbuat. 

d. Kondisi 

Kondisi  adalah  keseluruhan  faktor  yang  secara  bersama-sama  menentukan  daya 

gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan 

sumber daya. 

 

 



 

 

e.  Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan 

organisasi,  maupun  tujuan  usaha  pada  umumnya  telah  tertentu  atau  ditentukan. 

Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara 

atau objektif. 

 

Jenis-jenis Pengambilan Keputusan 

Jenis-jenis  keputusan  dapat  disusun  berdasarkan  berbagai  sudut  pandang  dan secara 

garis besar dikenal tiga jenis keputusan yaitu: 

a.    Keputusan berdasarkan tingkat keputusan 

Pada umumnya sebuah lembaga memiliki hierarki manajemen. Secara klasik hierarki ini 

terbagi atas 3 tingkatan yaitu: manajemen puncak, manajemen menengah dan manajemen 

tingkat bawah. 

b.   Keputusan yang berdasarkan regularitas 

Keputusan  yang  dikemukakan  oleh  Simon  (1995)  dibagi  menjadi  2  yaitu: (1)  

pengambilan  keputusan       terprogram  :  pengambilan  keputusan  yang bersifat 

rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penannggulangan telah ditentukan untuk 

penyelesaikan masalah melalui: prosedur (serangkaian langkah yang berhubungan dan 

berurutan yang harus diikuti oleh pengambil keputusan), aturan     (ketentuan yang 

mengatur yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengambil 

kebijakan),   kebijakan (pedoman yang menentukan parameter untuk membuat 

keputusan), (2)    pengambilan keputusan tidak terprogram:  pengambilan keputusan 

yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak 

berstuktur. 

c.    Keputusan berdasarkan lingkungan : keputusan ini dibedakan menjadi  4 kelom- pok  

yaitu:   (1) pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, (2) pengambilan keputusan  

dalam  kondisi  beresiko,  (3)  pengambilan  keputusan  dalam  kondisi tidak pasti, (4) 

pengambilan keputusan dalam kondisi konflik 

 



 

 

PENUTUP  

Sistem teknologi informasi yang berkembang pesat mutlak digunakan dalam 

segala bidang kehidupan manusia terutama dalam perusahaan. Informasi yang efektif, 

efisien dan tepat waktu membantu manajemen dalam segala tingkatan untuk dapat 

mengambil keputusan yang tepat. Penggunaan sistem teknologi informasi yang berbeda 

di level organisasi dikarenakan setiap tingkatan manajemen membutuhkan informasi 

yang berbeda pula. Manajemen tingkat atas membutuhkan informasi yang ringkas dan 

tidak terprogram, manajemen tingkat bawah membuhkan informasi yang terinci dan 

keputusan yang terprogram. Hal tersebut membuat sistem teknologi yang digunakan juga 

berbeda untuk tiap tingkatan manajemen.  

Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban 

dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu 

alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran 

tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan 

adalah keputusan (decision). 
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