


SISTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE (SDLC)

 Pendekatan  Sistem

 Faktor-faktor Pribadi Yang Mempengaruhi Pemecahan 

Masalah



Pendekatan Masalah

 Manajer memecahkan masalah agar perusahaan dapat mencapai tujuannya.

 Selama proses pemecahan masalah manajer membuat berbagai keputusan, 

dan beberapa elemen pemecahan masalah harus ada.

 Suatu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah telah dibuat, dan

disebut pendekatan sistem.

 Pendekatan sistem terdiri dari tiga jenis usaha : persiapan, definisi, dan

solusi.



Pemecahan Masalah

 Istilah pemecahan masalah mengingatkan pada perbaikan hal-hal yang salah.

 Definisi masalah

Sebagai suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau

menghasilkan keuntungan luar biasa.

 Pemecahan masalah

Berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat

buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya.



Pentingan Pemecahan Masalah

 Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang 

dihabiskan tetapi pada konsekuensinya.

 Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah

Keputusan, adalah pemilihan strategi atau tindakan.

 Pengambilan keputusan, adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang 

diyakini manajer akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut.



Elemen-elemen Proses Pemecahan Masalah

 Elemen-elemen pemecahan masalah :

 Manajer

 Standar, menggambarkan keadaan yang diharapkan – apa yang harus dicapai 

oleh sistem.

 Informasi, manajer harus memiliki informasi yang tersedia, menggambarkan 

keadaan saat ini – apa yang sedang dicapai oleh sistem.
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Masalah Versus Gejala

 Masalah , Sebagai suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan
kerugian atau menghasilkan keuntungan luar biasa.

 Gejala , Adalah kondisi yang dihasilkan oleh masalah

Struktur Masalah

 Masalah terstruktur , Karena terdiri dari elemen-elemen dan hubungan antar
elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah.

 Masalah tak terstruktur , Berisi elemen-elemen atau hubungan antar elemen yang 
tidak dipahami oleh pemecah masalah.

 Masalah semi terstruktur, Adalah masalah yang berisi sebagian elemen atau
hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah.



Pendekatan Sistem

 Kerangka kerja yang dianjurkan untuk penggunaan komputer dikenal sebagai 

pendekatan sistem – serangkaian langkah pemecahan masalah yang 

memastikan bahwa masalah itu pertama-tama dipahami, solusi alternatif 

dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih bekerja.



Tahap dan Langkah dari Pendekatan Sistem

 Tiap tahap terdiri dari jenis upaya tertentu yang harus dilakukan manajer :

Tahap 1 Upaya persiapan

 Memandang perusahaan sebagai suatu sistem

 Mengenali sistem lingkungan

 Mengidentifikasi subsistem perusahaan

Tahap 2 Upaya definisi

 Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem

 Menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu

Tahap 3 Upaya solusi

 Mengidentifikasi solusi alternatif

 Mengevaluasi solusi alternatif

 Memilih solusi terbaik

 Menerapkan solusi terbaik

 Membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif



Faktor-faktor Pribadi yang mempengaruhi

Pemecahan Masalah

 Merasakan Masalah

 Mengumpulkan Informasi

 Menggunakan Informasi



Merasakan Masalah

Manajer dapat dibagi dalam tiga kategori dasar dalam hal gaya merasakan

masalah (problem-sensing styles) mereka, yaitu bagaimana mereka menghadapi

masalah :

 Penghindar masalah (problem avoider) Manajer ini mengambil sikap positif

dan menganggap bahwa semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi

kemungkinan masalah dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya

sepanjang perencanaan berlangsung.

 Pemecah masalah (problem solver) Manajer ini tidak mencari masalah juga

tidak menghalanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut

dipecahkan.

 Pencari masalah (problem seeker) Manajer ini menikmati pemecahan masalah

dan mencarinya.



Mengumpulkan Informasi

Para manajer dapat menunjukkan salah satu dari dua gaya mengumpulkan

informasi yang tersedia bagi mereka :

 Gaya teratur (preceptive style) Manajer jenis ini mengikuti management by 

exception dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan

bidang minatnya.

 Gaya menerima (receptive style) Manajer jenis ini ingin melihat semuanya, 

kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang

lain dalam organisasi



Menggunakan Informasi

Manajer juga cenderung lebih menyukai salah satu dari dua gaya menggunakan

informasi (informasing-using styles), yaitu cara menggunakan informasi untuk

memecahkan masalah :

 Gaya sistematis (systematic style) Manajer memberi perhatian khusus untuk

mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, misalnya pendekatan sistem.

 Gaya intuitif (intuitive style) Manajer tidak lebih menyukai suatu metode

tertentu tetapi menyesuaikan pendekatan dengan situasi.


