PENERAPAN METODE REGRESI LOGISTIK PADA
APLIKASI SPREADSHEET SEBAGAI ALAT BANTU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN (STUDI KASUS DATA BUMN
DI BPK RI)
Nama Mahasiswa
NRP
Pembimbing

: Indira Swa Buana
: 9108205807
: Mahendrawathi ER, ST., MSc., Ph.D
Prof. Drs. Nur Iriawan, M.Ikom., Ph.D

ABSTRAK
Decision Support System (DSS) merupakan alat bantu pengambilan
keputusan berbasis komputer atau komputasi untuk membantu manajemen dalam
memproses data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Salah satu komponen dari DSS adalah model yang digunakan sebagai abstraksi
dari dunia nyata. Model yang sering dipakai adalah model matematika dan
statistika untuk membantu pengolahan data menjadi informasi. BPK RI terutama
pada unit BUMN belum memiliki dukungan model untuk membantu pimpinan
dalam mengambil keputusan pemeriksaan. Jumlah BUMN yang banyak dan jenis
pemeriksaan yang beraneka ragam membutuhkan penilaian obyektif dalam
pengambilan keputusan pemeriksaan dengan menggunakan data yang dimiliki.
Data BUMN adalah data keuangan yang wajib untuk disampaikan
kepada BPK RI setiap tahun. Data keuangan dapat diolah menjadi rasio keuangan
sebagai wujud analisis data sebagai dasar penilaian BUMN. Salah satu model
pengambilan keputusan menggunakan rasio keuangan adalah model rating
menggunakan metode regresi logistik pada emiten di Bursa Efek Surabaya (BES)
oleh Iriawan (2005a). Model tersebut dapat juga diterapkan di BPK RI yang
memiliki data keuangan BUMN yang dapat diolah menjadi rasio keuangan
terutama untuk mendukung pengambilan keputusan pemeriksaan di BPK RI.
Penelitian dengan menggunakan data rasio keuangan BUMN di BPK RI dan jenis
keputusan yang dapat didukung dari model seperti ini pada lingkungan kerja BPK
RI belum pernah dilakukan.
Metode regresi logistik dapat membantu memodelkan BUMN ke dalam
klasifikasi tingkat kesehatan menggunakan prediktor berupa rasio-rasio keuangan
BUMN. Model regresi ini dapat menghasilkan peringkat BUMN, indikasi
pergeseran tingkat kesehatan BUMN dan mengetahui kontribusi pengaruh
masing-masing rasio keuangan terhadap tingkat kesehatan BUMN. Informasi
tersebut dapat digunakan oleh BPK RI sebagai dasar pengambilan keputusan
dalam perencanaan pemeriksaan di BPK RI. Metode regresi logistik tersebut
diterapkan dalam aplikasi spreadsheet EWS emiten (Iriawan, 2005b) dengan
modifikasi sebagai penyesuaian terhadap informasi yang dibutuhkan.
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