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Sistem Penunjang Keputusan 

Kontrak Kuliah 

• Jumlah pertemuan 14 kali 

• Evaluasi 
– Presensi 10% 

– Tugas-Tugas (25%) 
• Mandiri 2 tugas 

• Kelompok 1 tugas 

– Ujian tengah semester (25%) 

– Ujian utama (40%) 

• Tidak ikut UTS & UAS tidak lulus 

• Tidak ada Remedial 
 

Turban, Efraim & Jay E.Aronson, “Decision Support Systems and 
Intelligent Systems 7th edition”, Prentice Hall, 2005. *Turban+ 
Marakas, George M., “Decision Support Systems in The 21st Century”, 
Prentice Hall, 2003. 
Mallach, Efraim G., “Decision Support and Data Warehouse Systems”, 
McGraw-Hill 
International Editions, 2000. [Mallach+ Taylor, Bernard W, “Introduction 
to Management Science 7th edition”, Prentice Hall, 2001. 

Materi 

- Konsep Dasar Sistem Pendukung Keputusan 

- Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan 

- Mengembangkan Dan Menggunakan DSS 

- Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan 

- Mencptakan Lingkungan DSS 

- Model SPK 

- AHP 
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I. Konsep Dasar  
Sistem Pendukung  Keputusan 
Decision Support System (DSS) 

DATA 

DEFENISI DATA  

Data         merupakan representasi dari fakta 
atau gambaran suatu objek atau kejadian. 

Informasi  merupakan hasil olahan data, 
dimana data tersebut sudah diproses dan 
diinterpretasikan menjadi sesuatu yang 
bermakna untuk pengambilan keputusan 

KUALITAS INFORMASI 

 

Karakretistik Informasi Yang Berkualitas : 

1. Relevan 

2. Akurat 

3. Lengkap 

4. Tepat Waktu 

5. Dapat Dipahami 

6. Dapat Dibandingkan 

Pengambilan Keputusan 

Masalah  

Merupakan suatu kondisi yang berpotensi 
menimbulkan kerugian luar biasa atau 
menghasilkan keuntungan luar biasa. 

Keputusan 

Merupakan kegiatan memilih suatu strategi 
tindakan dalam pemecahan masalah . 
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Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan  

Tindakan memilih strategi atau aksi yang 
diyakini manajer (pengambil keputusan)akan 
memberikan solusi terbaik atas sesuatu. 

Tujuan Keputusan 

 Untuk mencapai target atau aksi tertentu 
yang harus dilakukan. 

Kriteria / ciri-ciri Keputusan 

1. Banyak pilihan / alternatif 
2. Ada kendala atau syarat 
3. Mengikuti suatu pola/model tingkah 

laku,baik yang terstruktur maupun tidak 
terstruktur 

4. Banyak input / variabel 
5. Ada faktor risiko 
6. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan 

keakuratan. 

Pembuatan Keputusan Manajemen 

 

 

 

 

 

Tahap-tahap Pembuatan keputusan 

1. Identifikasi Masalah 

2. Pemilihan metode pemecahan masalah 

3. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan model keputusan 

4. Mengimplementasikan model 

5. Mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif 
yang ada 

6. Melaksanakan solusi 
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Konsep Sistem Pendukung  Keputusan 

Defenisi Sistem 

 

Sistem  merupakan kumpulan elemen yang 
saling berkaitan yang bertanggung jawab 
memproses masukan (input) sehingga 
menghasilkan keluaran (output). 

 

Definissi Sistem Informasi 

Sistem Informasi (Kusrini, M.Kom) 

Suatau sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial, dan merupakan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi, serta menyediakan 
laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak 
luar. 

 

Jenis Sistem Informasi 

Berdasarkan dukungan kepada pemakai : 

1. Sistem Pemrosesan Transaksi 

2. Sistem Informasi Manajemen 

3. Sistem Otomasi Perkantoran 

4. Sistem Pendukung Keputusan 

5. Sistem Informasi Eksekutif 

6. Sistem Pendukung Kelompok 

7. Sistem Pendukung Cerdas 

1. Transactional Processing System 

Example :  

sistem Informasi untuk mencatat transaksi 
penjualan, pemesanan tiket pesawat, dll. 

 
Pemasukan 

 Data 
Pemrosesan  

Transkasi 
Laporan, Dokumen dan 

 Keluaran yang lain 

Basis Data 

User 

Permintaan 

Jawaban 

Upload 

Download 

Model Konseptual TPS 
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2. Sistem Informasi Manajemen 

SIM  

sistem informasi yang digunakan untuk 
menyajikan informasi agar mendukung 
operasi, manajemen, dan pengambilan 
keputusan dalam sebuah organisasi. 

 

 

Karakteristik Sistem Informasi Yang 
Termasuk SIM 

1. Beroperasi pada tugas-tugas yang 
terstruktur. 

2. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi 
biaya. 

3. Menyediakan laporan dan kemudahan akses 
yang berguna dalam pengambilan 
keputusan, tetapi tidak secara langsung. 

3. Sistem Otomasi Perkantoran 

OAS 

Merupakan sistem yang memberikan fasilitas tugas-
tugas pemrograman informasi sehari-hari di dalam 
perkantoran dan organisasi bisnis. 

Example : 

- Pengolah Lembar Kerja, – Aplikasi Presentasi, 

- Pengolah kata, - e-mail, 

- Pengolah Grafik, - voice-mail, 

Sistem Pendukung Keputusan 

DSS 

Merupakan Sistem Informasi interaktif yang 
menyediakan informasi, pemodelan, dan 
pemanipulasian data. 
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Tujuan DSS (Turban, 2005) 

1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas 
masalah semi-terstruktur. 

2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan 
bukanya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 

3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer 
lebih dari pada perbaikan efisiensinya. 

4. Kecepatan Komputasi. 
5. Peningkatan Produksi. 
6. Dukungan Kualitas. 
7. Berdaya Saing. 
8. Mengatasi Keterbatasan Kognitif dalam pemrosesan dan 

penyimpanan. 

Klasifikasi DSS 

 Berdasarkan Tingkatan Teknologi 
 
1. SPK Spesifik,dgn karakterisitik tertentu 
Contoh : SPK Untuk penentuan harga satuan barang. 
2. Pembangkit SPK,software khusus untuk digunakan 

membangun dan mengembangkan SPK. 
Contoh : Memudahkan SPK Spesifik 
3. Perlengkapan SPK, Software & Hardware yang 

mendukung pembangunan SPK Spesifik dan 
Pembangkit SPK 
 

Klasifikasi DSS 

Berdasarkan Tingat Dukungannya 

 

1.Retrieve Information Elements 

2.Analyze Entire File 

3.Prepare Reports From Multiple Files 

4.Estimate Decision Consequences 

5.Propose Decision 

6.Make Decision 

 

Jenis Keputusan 

1. Keputusan Terstruktur 
 Keputusan yang dilakukan secara berulang-

ulang dan bersifat rutin. 
 
Example :  
- Keputusan pemesanan barang dan 

keputusan penagihan piutang. 
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Jenis Keputusan 

2. Keputusan Semiterstruktur 

Keputusan yang memiliki 2 sifat, separoh 
ditangani komputer sebahagian lagi tetap 
dilakukan oleh pengambil keputusan 

Example : 

- Pengevaluasian Kredit, 

- Penjadwalan Produksi, 

- Pengendalian Persediaan 

Jenis Keputusan 

3. Keputusan Tidak Terstruktur 

Keputusan yang penanganannya rumit karena 
tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu 
terjadi. 

Example : 

- Pengembangan Teknologi Baru, 

- Bergabung dengan Perusahaan Lain, 

- Perekrutan Eksekutif. 

Sistem Informasi Eksekutif 

EIS 

 Merupakan Sistem Informasi yang 
menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi 
manajer dan eksekutif dalam mengakses 
informasi eksternal dan internal yang berguna 
untuk mengidentifikasi maslah atau mengenali 
peluang. 

Sistem Pendukung Kelompok 

GSS 

Merupakan Sistem Informasi yang digunakan 
untuk mendukung sejumlah orang yang 
bekerja dalam suatu kelompok. 

Istilah yang umum untuk GSS ini adalah GDSS 
(Group Decision Support System) 
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Sistem Pendukung Cerdas 

Sistem Cerdas  
Sistem yang memiliki kemampuan seperti kecerdasan 

manusia. 
 
Example : 
- Sistem Pakar (expert System), yaitu sistem yang 

meniru kepakaran (keahlian) seseorang dalam bidang 
tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

- Sistem Pengolahan Bahasa alamai (natural Language 
Processing). 

 

Objectives 
Kuliah ini membahas teknologi untuk mengembangkan aplikasi Sistem 
Penunjang Keputusan (SPK),dimana pengambilan keputusan tidak hanya 
ditunjang oleh intuisi dari pimpinan melainkan juga ditunjang oleh hasil 
analisis dari kumpulan data-data yang ada. Topik-topik yang akan dibahas 
meliputi: Pembahasan teori-teori pengambilan keputusan (decision theory) 
dan operations research, yang bermanfaat bagi manajemen untuk 
membantu mengambil keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan 
pembahasan konsep SPK, karakterisitik, komponen dan arsitektur SPK. 
Selanjutnya dibahas bagaimana membangun suatu SPK. Kemudian dibahas 
topik-topik khusus pada SPK seperti: Sistem Penunjang Keputusan 
Berkelompok dan Data Warehouse. Prerequisite: Database, System Analysis 
& Design  

Apakah Sistem Penun jang Keputusan ?    

     Pada sekitar tahun 1960-1970,  Sistem Penunjang Keputusan (Decision 

Support  

        System) mulai diper kenalkan. Sistem Penunjang Keputusan dirancang untuk   

        mengembangkan efektivitas dan produktivitas dari para manajer dan kaum 

profesional. 

     SPK adalah suatu sistem interaktif yang sering digunakan oleh para individu 

yang mem - 

        punyai pengalaman minim dengan komputer dan meto de analisis.  Sistem ini 

juga  

        mencakup berbagai jenis sistem, perangkat dan teknologi dalam 

pengembangan suatu  

       organisasi.  
 

    SPK dipakai untuk membantu decision maker dalam pengambilan keputusan 

sehingga 

       keputusan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran dan betul – betul  berguna 

bagi        

       organisasi 

     Alasan (latar belakang) mengapa memerlukan SPK:  

    Membutuhkan informasi yang akurat dan baru secara cepat. 

    SPK sering dianggap sebagai keberhasilan dari suatu organisasi.  

   Manajemen mengamanatkan perlunya SPK dalam organisasi.     

   Informasi yang dibutuhkan tergantung pada waktu (sesuai situasi dan 

kondisi).  

   Perlunya penghematan biaya operasional.  
      Tujuan SPK:  

  Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi   

terstruktur 

                

  Mendukung penilaian atau keputusan manajer bukan menggantikannya.  

  Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada 

efisiensinya.  

  Bayangkan sebuah organisasi dimana para manajernya tidak dapat 

menggunakan 

  komputer untuk membantu aktivitas yang memerlukan keputusan.  Bandingkan 

gambaran 

  diatas sebuah organisasi dimana para manajernya secara rutin menggunakan 

komputer  

  untuk mendapatkan dan memproses pengetahuan yang mendasari suatu 

keputusan yang 
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 untuk mendapatkan dan memproses pengetahuan yang mendasari suatu 

keputusan yang 

 dibuat.  SPK menyimpan dan memproses berbagai jenis pengetahuan sangat 

cepat 

daripada pikiran manusia. 

 Sebagai tambahan dalam keuntungan efisiensi, SPK sangat efektif dalam 

penanganan   

 berbagai macam pengetahuan karena tidak mempunyai kondisi manusia seperti  

 kelelahan, kealpaan, kesalahan kalkulasi, dan stress.  Kegagalan dalam 

mengaktualisasi - 

 kan berbagai penunjang keputusan dapat membuat para manajer dan 

organisasinya dalam  

posisi tidak menguntungkan.  
  

Subsistem Pembentukan SPK   
   Data Management terdiri dari elemen: 

      DSS Database 

   Database Management System 

   Data Directory 

   Query Directory  

     Model Management 

   Model Base 

 Model Base Management System  

   Modeling Language 

   Model Directory 

   Model Execution, Integration, and Command  

   User Interface (Dialog Management) 

Knowledge Management  

DSS Database  

User biasanya membuat atau memperbaiki model pada 
personal computer dan mengembalikannya pada mainframe, 
banyak user menyimpan data penunjang keputusannya pada 
PC,dalam bentuk spreadsheet.   Persyaratan akses dari DSS 
database sangat berbeda dengan database untuk komputerisasi 
rutin.  DSS database diperlukan untuk menangani data 
multi   dimensi secara efisien dan memungkinkan fleksibilitas, 
penuh atas operasi relasional seperti    pencarian, proyeksi, dan 
menggabungkan relasi.  Variasi mekanisme dapat digunakan 
untuk memfasilitasi pencarian dan penggabungan data dan 
meningkatkan kompleksitas dari data.  

      Mekanisme ini menurunkan kinerja dari 

pembaruan data yang banyak  
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Kategori Data  

Data dalam SPK terdiri dari :  

  Internal Data  

Data yang diperoleh dari dalam organisasi seperti data 

karyawan dan gaji, data mesin. Data transaksi adalah sumber 

utama dari internal data.  

              

   External Data  

Data dari luar organisasi seperti data industri, riset 

pemasaran, peraturan pemerintah, Dow Jones Information 

System dan lain-lain.  

                

 Private Data  

Dapat berisi “rule of thumb” yang digunakan oleh pengambil 

keputusan dan penilaian dari data atau situasi spesifik . 
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        Hirarki Organisasi Data  

Data dapat disusun dalam suatu organisasi data  

yang mengikuti suatu hirarki.  

Hirarki diperoleh dengan menggabungkan elemen-

elemen dari tingkat sebelumnya 

6 tingkat hirarki organisasi data, ialah Bit, karakter, 

elemen data/field, record, file & database.  

         Definisi Database  

    TURBAN  

Database adalah kumpulan data yang saling 

berhubungan, yang diatur sedemikian rupa sehingga 

berkaitan dengan struktur & kebutuhan dari suatu 

perusahaan, serta dapat digunakan oleh lebih dari 1 

orang & lebih dari satu aplikasi.  

 

   DATE  

Database adalah suatu kumpulan data operasional 

tersimpan yang digunakan oleh sistem aplikasi dari 

beberapa enterprise tertentu.  

        Kemampuan DBMS dalam SPK  

Capture / extract data untuk dimasukkan dalam SPK Database  

Perubahan (add, delete, update) record dan file yang cepat  

Hubungan data dengan sumber berbeda  

Retrieve data yang cepat dari database untuk query dan report  

Menyediakan keamanan data (proteksi dari unathorized access, kemampuan 

recovery  

Menangani data pribadi yang dapat dipergunakan untuk alternative pemecahan 

masalah  

Melakukan query pencarian yang komplek dan manipulasi data  

Tracks usage of data  
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Database Management memberi suatu struktur 

yang sama untuk mengatur pengetahuan dan 

telah lama digunakan pertama kali untuk 

pengetahuan deskriptif.  

Menggunakan pendekatan relasional (hubungan) 

pada database management, setiap database 

disusun oleh satu atau beberapa tabel. Setiap 

tabel mempunyai struktur yang ditentukan dalam 

hal ini field dan wadah yang dibentuk menjadi 

beberapa record.   

     Definisi Query Facility  

   Query facility menyediakan dasar untuk meng-akses data  

Query facility menerima permintaan akan data (dari 

komponen SPK lainnya), menentukan bagaimana Query ini 

dapat dapat dipenuhi (jika perlu diperiksa di Data 

Directory),  memformulasikan detail permintaan dan 

mengembalikan atau mengirimkan hasilnya kepada peminta  

Dengan suatu fasilitas query, para pengambilan keputusan 

dapat menambah data yang diinginkan dari sebuah database 

dalam waktu singkat.  

     Database Queries  

      (Sumber: James Martin, Information Engineering Book III, page 319)  

      Dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe:  

1.  Primary - Key queries.            

Suatu record diakses dari primary key.  Ini dapat 

dilakukan cepat dan menggunakan peredaran  mesin 

yang sedikit 

2.  Single - secondary - key queries.   

Tipe query ini menampilkan suatu diagram data 

model sebagai secondary - key path.  
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memerlukan peredaran mesin yang lebih dari primary key 

queries.  

3. Multiple - secondary - key queries.  

Tipe ini memerlukan suatu akses secondary-key.  Penggunaan 

lebih komplek dan mahal  

4. Unanticipated search queries.   

Secondary-key queries memakan waktu relatif cepat jika ada 

secondary index yang cocok.  

Jika tidak ada maka diperlukan pencarian record dengan 

meminta suatu record pada saat bersamaan.       

     Definisi Data Directory/ Dictionary  

 Data Directory (DD) adalah sebuah katalog dari seluruh data yang 

ada dalam database  

DD berisi definisi data dan fungsi utamanya adalah untuk menjawab 

pernyataan tentang  ketersediaan data item, sumbernya, atau arti 

tepatnya  

DD mendukung fase intelligence dari proses pengambilan keputusan 

dengan membantu mencari data dan identifikasi problem area atau 

kesempatan  

DD berisi semua informasi tentang data entity dan 

hubungan(relationship) yang ada,   

Sehingga dapat dikatakan DD itu sendiri adalah suatu database yang 

kompleks  

DD dapat diorganisir menggunakan hierarchical network atau relationship 

data model  

 

      
DBMS Terpisah  

      (Sumber: James Martin, Information Engineering Book III, page 324)  

     Pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dapat menyebabkan sistem manajemen 

database  

     terpisah digunakan. Berikut alasan-alasan mengapa kita memerlukan lebih dari satu 

DBMS :  

   Sistem produksi dan sistem penunjang keputusan menggunakan DBMS 

terpisah.  

Bahasa generasi keempat menggunakan DBMS tersendiri, berbeda dari yang 

digunakan  pada sistem sebelumnya 

   Perangkat produktivitas tinggi dan sistem operasi berat menggunakan DBMS 

berbeda.  

     Dalam beberapa kasus DBMS terpisah dirancang untuk berfungsi kooperatif. 

Sebagai  

     contoh, piranti lunak memungkinkan data terbentuk dari suatu sistem produksi 

menjadi  

  

contoh, piranti lunak memungkinkan data terbentuk dari suatu sistem produksi 

menjadi  

perangkat spreadsheet atau SPK.  

    Knowledge Management  

Menitikberatkan pada pengetahuan presentasi dan 

pemrosesan dari 2 sudut berbeda.  

Pertama, ada beberapa teknik komputerisasi yang 

didasarkan pada pendekatan tersendiri untuk 

menampilkan dan pemrosesan pengetahuan. 

Kedua, perlunya mengetahui berbagai jenis 

pengetahuan penting yang perlu ditangani para 

pengambil keputusan. Perangkat Database 

menyediakan berbagai varian teknik database untuk 

memanajemen pengetahuan.  
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I. 
Konsep Dasar  

Sistem Pendukung  Keputusan 
Decision Support System (DSS) 

1. Data Internal  
    dan Eksternal     

3. Lembar Kolom     

4. Prosedur  
Grafik     

5. Komunikasi 
Bisnis     

6. Pelaporan  

7. Manajemen  
Proyek     

8. Analisis dan 
Pembuatan Metode 

9. Queries     

10. Grafik     
2. Statistik dan 
 Permasalahan  

Pusat informasi 

Gambar 1.1 Definisi Decision Support System (DSS) 

Alasan Menggunakan DSS : 
 

 

– Perusahaan berada pada keadaan yang tidak 
menentu 

– Menghargai kompetensi local maupun 
internasional. 

– Membantu menyelesaikan masalah yang sulit 
dalam operasional. 

Alasan Menggunakan DSS : 
 

– Adanya computer yang membantu dalam 
peningkatan efesiensi dan kemampuan menuju 
unggulan pasar. 

– Bagian informasi tak bisa lagi hanya sewaktu-
waktu saja, tetapi harus merupakan bagian yang 
menyatu dari proses bisnis. 
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Manfaat DSS 
 

•  Punya kemampuan mendukung pemecahan 
masalah yang kompleks 

•  Bereaksi cepat terhadap situasi yang tak 
diharapkan pada kondisiyang berubah . 

•  Meningkatkan produktivitas dan analis 

 

Manfaat DSS 
 

• Belajar dan mengembangkan program baru, 
dengan menggunakan pola analisis “what if” ( 
apabila), merupakan sarana dalam pelatihan 
manajer. 

•  Meningkatkan efektivitas manajerial, dengan 
menghemat waktu kerja pada bidang analisis, 
perencanaan dan pelaksanaan. 

Karakteristik DSS: 

• Akibat utama bagi masalah yang semi terstruktur 
dengan tetap mengandalkan dugaan manager 
sebagai hal utama. 

• Penghematan biaya, terjadi karena keputusan yang 
dibuat akan lebih efektif 

• Manfaat bagi manajer secara jelas pada 
peningkatan proses dan ragam pengelolaan 
keputusan. 

Ciri-ciri DSS: 

• DSS ditujukan untuk membantu keputusan-
keputusan yang kurang terstuktur dan umumnya 
dihadapi oleh manajer yang berada di tingkat 
puncak. 

• DSS merupakan gabungan antara kumpulan model 
kualitatif dan kumpulan data. 

• DSS memiliki fasilitas luwes dan dapat 
menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi. 
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Karakteristik dan Kemampuan  DSS: 

• Keputusan semi terstruktur 

• Bagi manajer pada berbagai tingkat 

• Bagi kelompok atau perorangan 

• kepentingan yang saling terpisah 

 

Karakteristik dan Kemampuan  DSS: 

• membantu kemampuan dan rancangan 

• membantu variasi keputusan dalam corak dan 
proses 

• dapat menyesuaikan diri dan lentur 

• mudah digambarkan 

 

Karakteristik dan Kemampuan  DSS: 

• efektifitas bukan efisiensi 

• manuasia mengendalikan mesin 

• penggunaan berkembang 

• mudah membuatnya 

• pembuatan modul 

• pengetahuan. 

 

Konfigurasi DSS: 
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Konfigurasi DSS: 

Sumber-sumber data 
internal: 
-akuntansi 
-personalia 
-keuangan 

-pemasaran 
-operasi 
-produksi 

Sumber-sumber data 
eksternal bagi 
perusahaan 

Pembaharuan, sintesis, dan revisi, 
Ilmu Manajemen(IM) atau Operasion 

Research (OR) 

Analisi Data Analisa Data 

Penggambaran dukungan 
keputusan dan kontrolnya 

Pembuat Keputusan 

 

Basis Data Bagi 
SPK 

Model Dasar Ilmu 
Manajemen/ Operations 

Research untuk 
menunjang keputusan 

Pendekatan Sistem DSS 

Sumber 

Keputusan-

keputusan 

Status  

(keadaan sistem) 

Informasi dari 
status 

Perkembangan SPK 

1. Sistem pendukung keputusan bagi individu 
dan kelompok 

2. Sistem Pendukung Keputusan Eksekutif 
(SPKE) 

3. Sistem pendukung keputusan Organisasi 

4. Sistem Pakar dan SPK/DSS 

KNOWLEDGE MANAGEMENT  

Knowledge Management digambarkan sebagai 
tumpukan keterkaitan antara : 

• Organisasi 

• Proses 

• Teknologi 
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Proses 

Teknologi 

 
 

         

       
     Organisasi 

Sasaran utama dari knowledge 
management  

• menyaring, 

• Mengintegrasikan, 

• berbagi 

• akses offline 

 

pengambil keputusan harus 
mempunyai  

• keterampilan manajemen 

• pengambilan keputusan 

• pemecahan masalah 

• wiraswasta. 

Subsistem Pembentukan SPK   

• Data Management terdiri dari elemen: 

§ DSS Database   

§ Database Management System  

§ Data Directory   

§ Query Directory  
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Subsistem Pembentukan SPK 

 Model Management : 

Model Base  

Model Base Management System 

Modeling Language  

Model Directory  

Model Execution, Integration, and Command   

Subsistem Pembentukan SPK 

• User Interface (Dialog Management)  

• Knowledge Management  

II. Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan 
(Keterlibatan Manajemen) 

TIU 
• Mahasiswa dapat lebih mengembangkan dan 

menggunakan keputusan, hubungannya 
dengan manajemen dan menilai bagaimana 
nilai keputusan tersebut 

1.   Kerangka Untuk 
Pemeriksaan Keterlibatan 

Manajemen   Dalam   Sistem    
Penunjang Keputusan 
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Pengambilan Keputusan Managerial 

• Manajemen adalah proses dalam mengatur 
pemakaian sumber daya yang ada (man, money, 
material, time, space, dsb) untuk mendapatkan 
keluaran yang sesuai dengan tujuan organisasi 

• Ratio dari masukan dan keluaran menunjukkan 
produktivitas atau tingkat kesuksesan dari pelaku 
manajemen – manajer 

• Tingkat produktivitas manajer tergantung dari 
kemampuan manajer mengeksekusi fungsi 
manajemen, yaitu planning, organizing, directing 
dan controlling 

 

Pengambilan Keputusan (Dulu) 

• Kemahiran yg didapat dari pengalaman 
yang bertambah 

• Banyak aliran/gaya yang bisa digunakan 
untuk memecahkan masalah bisnis yang 
sama dengan sukses 

• Perlu kreativitas, intuisi, pengalaman, 
kebijaksanaan – trial & error 

• Tidak memakai metode kuantitatif yang 
sistematis berdasarkan pendekatan ilmiah 

Pengambilan keputusan (sekarang) 

• Lingkungan manajemen: 

– Berubah dengan cepat menjadi makin 
kompleks dan besar 

• Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu 
keputusan makin banyak 

• Sulit bergantung pada cara lama (trial & 
error, dsb) 

• Manajer perlu bantuan teknologi komputer 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan 

Faktor Perubahan Akibat

Teknologi Informasi 

dan Komputer
Meningkat

Banyak Alternatif 

yang harus dipilih

Kompleksitas Struktur 

Kompetisi
Meningkat

Biaya bila membuat 

kesalahan 

meningkat

Pasar Internasional Meningkat

Kestabilan Politik Menurun

Konsumerisme Meningkat

Kebijaksanaan 

Pemerintah
Meningkat

Ketidakpastian di 

masa yang akan 

datang
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Pengambilan Keputusan Manajer  

• Aplikasi komputer bergeser dari kegiatan proses 
transaksi dan monitoring kepada aplikasi analisis 
solusi permasalahan (problem analysis solution) 

• Sistem informasi melayani manajer dalam 
kegiatan yang sangat penting – pengambilan 
keputusan (89-keatas, 80 % eksekutif 
menganggap komputer memegang peran penting) 

• Pengembangan ditingkatkan kepada efektivitas 
pengambilan keputusan manajer, terutama dalam 
pekerjaan yang kompleks. 

Hubungan keputusan & Tipe Kontrol Manajemen 

 

Phase Pengambilan Keputusan (Simon) 

• Intelligence 
– Pencarian kondisi yang membutuhkan keputusan (cari 

informasi, identifikasi objectives) 

• Design 
– Mencari, membangun dan menganalisis kemungkinan 

solusi (manipulasi informasi, cari alternatif, beri bobot 
resiko/benefit pada alternatif) 

• Choice 
– Memilih satu solusi untuk diimplementasikan (pilih yg 

paling “baik”, statistik alternatif, jelaskan, terangkan) 

Scope of Decision 

• Perencanaan & Pengendalian Operasional : 
–  Dipusatkan pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas 

yg spesifik. 
– Berpengaruh pada aktivitas yg sedang berlangsung 
– Contoh: Apa yang sebaiknya diproduksi saat ini? 

• Manajemen Pengendalian dan Perencanaan Taktis 
– Focus on effective utilization of resources 
– Dipusatkan pada pemanfaatan sumber daya efektif 
– more longer range planning horizon 
– Cakupan Perencanaan cakupan lebih panjang  
– Contoh: Apa yang sebaiknya diproduksi tahun depan? 

• Perencanaan Strategis 
– Kebijakan Dan Gol jangka panjang untuk alokasi sumber daya 
– Contoh: Apa produksi baru  yg harus ditawarkan? 
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Information Characteristics 

Characteristics Operational Managerial Strategic 

Accuracy High  Low 

Level of detail Detailed  Aggregate 

Time horizon Present  Future 

Use Frequent  Infrequent 

Source Internal  External 

Scope Narrow  Wide 

Nature Quantitative  Qualitative 

Age Current  Current/old 
 

 

Management Science 

• Memecahkan masalah terstruktur dan semi 
terstruktur 

• Memakai analisa kuantitatif 

• Terdiri dari beberapa langkah 

– Mendefinisikan masalah 

– Mengklasifikasikan masalah dalam kategori standard 

– Membentuk model matematika dari problem 

– Menentukan solusi dari model 

– Memilih dan merekomendasikan model 

Ada 2 Jenis Pendekatan Pembangunan SPK: 

1. Membangun sistem pendukung keputusan 
yang dibuat dengan bahasa pemrograman 
sesuai keperluan organisasi.  

 Strategi pengembangannya adalah 
menggunakan bahasa pemrograman 
generik/umum, seperti visual basic, delphi, 
pascal, dll 

Pendekatan Pembangunan SPK 

2. Menggunakan generator sistem pendukung 
keputusan. 

 Generator sistem pendukung keputusan 
adalah sebuah sistem aplikasi yang 
mengeleminasi penulisan kode saat 
merancang dan membangun sistem 
pendukung keputusan. 

Ex. Lembaran kerja (spreadsheet) 
elektronik,seperti excel. 

 

Pendekatan Pembangunan SPK 
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Metodologi Pengembangan 

Pengembangan Sistem Informasi memiliki daur hidup 
pengembangan sistem informasi (SDLC), tahapan-tahapan 
SDLC : 

1. Analisa Sistem 
- Proses studi kelayakan 
- Proses Perancangan Model 
2. Perancangan sistem 
- Menggunakan alat bantu seperti DFD 
3. Implementasi 
- Pemrograman dan pengetesan program 
- Instalasi perangkat keras dan lunak 
- Pelatihan kepada Pemakai 
- Pembuatan dokumentasi 
 

Analisis Sistem 

Tahap ini dimulai karena adanya permintaan 
terhadap sistem baru, adapun tahapan 
dalam analisis sistem dilakukan langkah-
langkah pembuatan model, yaitu : 

1. Prosedur Studi Kelayakan 

2. Proses Perancangan Model 

Prosedur Studi Kelayakan 
 

1. Penentuan Sasaran 

2. Pencarian Prosedur 

3. Pengumpulan Data 

4. Identifikasi Masalah 

5. Identifikasi Kepemilikan Masalah 

6. Klasifikasi Masalah 

7. Terbentuk Sebuah Pernyataan Masalah. 

Proses Perancangan Model 
 

1. Formulasikan Model yang Akan digunakan & 
Kriteria yang ditentukan. 

2. Cari alternatif model yang bisa 
menyelesaikan masalah. 

3. Memprediksi keluaran yang mungkin 

4. Tentukan Variabel-variabel model. 
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Perancangan Sistem 

Tahapan: 

1. Menentukan Arsitektur sistem 

2. Merancang gambaran konseptual sistem 

3. Merancang database 

4. Perancangan Interface 

5. Hingga membuat flowchart program. 

 

Implementasi 

Tahapan untuk meletakkan sistem supaya siap 
untuk dioperasikan, Tahapan-tahapan : 

1. Pemrograman dan Pengetesan Program 

2. Instalasi Perangkat keras dan Lunak 

3. Pelatihan Kepada Pemakai 

4. Pembuatan Dokumentasi. 

2. Analisis Nilai : 

Mempertimbangkan  
Sistem Penunjang Keputusan 

Pembuatan keputusan secara 
kelompok : Keunggulan 

• Adanya pengetahuan yang lebih luas 

• Pencarian alternatif keputusan lebih luas 

• Adanya kerangka pandangan yang lebar 

• Resiko keputusan ditanggung kelompok 

• Karena keputusan kelompok, setiap individu 
termotivasi untuk melaksanakan 

• Dapat terwujudnya kreativitas yang lebih luas, karena 
adanya berbagai pandangan 
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Pembuatan keputusan secara 
kelompok : kelemahan 

• Lempar tanggung jawab mudah terjadi 

• Memakan waktu dan biaya lebih 

• Efisiensi pengambilan keputusan menurun 

• Keputusan kelompok dapat merupakan kompromi 
atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok 

• Bila ada anggota yang dominan, keputusan bukan 
mencerminkan keinginan kelompok 

Alat bantu Pengambilan keputusan 

• Decision Tree 

• Metode operation research 

– Linear programming, queuing theory 

– Network analysis (ie. CPM) 

• Bantuan komputer 

– Information System, Expert System, DSS, EIS 

Decision Tree 

 

A 

B 

$100M 

 $10M 

$200M 

-$20M 

Linear Programming 

X = jumlah motor yg diproduksi 

Y = jumlah mobil yg diproduksi 

 

Profit = 800X + 1500Y 

Batasan Biaya produksi: 

1000X + 2000Y <= 200.000 

Batasan jumlah motor : X >= 50 

Berapa X & Y agar Profit maksimum ? 
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Tugas  

1. Cari Metode Analisa Yang Bisa Digunakan 
Untuk Pembangunan SPK. 

2. Cari Software apa saja (Nama) yang biasa 
digunakan untuk pembangunan Sistem 
Pendukung Keputusan dan (Minimal ada 1 
softcopy dari Software yang ada beserta 
Aplikasinya ) 

Dikumpul Minggu Depan Pada Pertemuan Ke5 
tgl 2 April 2008 

 

Eksperimen         Dalam         
Menerapkan Pendekatan      
Disain      Adaptif      Untuk 
Pengembangan DSS  

 

 

III. MENGEMBANGKAN 
DAN     MENGGUNAKAN DSS 

 

Pihak-pihak yang berperan dalam 
pembangunan SPK : 

• Manajer atau pemakai 

• Penghubung  

• Pembangun SPK atau fasilitator  

• Pendukung teknik  

• Pengembangan peralatan   

Manajer atau pemakai 

, yaitu pihak yang terlibat langsung dengan 
proses pengambilan keputusan, pihak yang 
harus mengambil tindakan dan bertanggung 
jawab terhadap hasil tindakannya. 
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Penghubung  
 

•  yaitu pihak yang mengembangkan SPK khusus 
dari pembangkit SPK.  

Pembangun SPK atau fasilitator 

 yaitu pihak yang mengembangakan tambahan 
kemampuan atau komponen system informasi 
yang dibutuhkan dalam pengembangan 
pembangkit SPK. Data base- bata base baru, 
model-model analisis baru, dan tambahan 
format tampilan data merupakan hasil kerja 
pendukung teknik.  

Pendukung teknik  
 

yaitu pihak yang mengembangkan teknologi 
baru (baik hardware maupun software), dan 
yang meningkatkan efisiensi hubungan antar 
subsistem dalam SPK  

Pengembangan peralatan 

• yaitu pihak yang membantu pemakai, 
mungkin seorang asisten yang bertugas 
menjalankan terminal, atau lebih dari sekedar 
itu.  
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Pengembangan SPK 

Terdapat 3 jenis pendekatan dalam 
pengembangan SPK : 

• Analissis Sistem 

• Perancangan Iteratif 

• system Adaptif 

 

Analisis Sistem 
 

• Analisis system mempunyai proses yang terdefenisi, namun 
dalam pendekatan pembangunan  SPK tidak bisa memenuhi 
asumsi tersebut, namun membutuhkan proses yang bebas, 
salh satu contohnya adalah pendekatan 
ROMC(Representations, Operation, Memory Aids, Control 
Mechaisms). Dimana Komponen dari ROMC tersebut adalah 
sebagai berikut : 

– Representasi 
– Operasi 
– Bantuan Memori 
– Mekanisme Kontrol 

 

Perancangan Iteratif 
 

Rancangan SPK harus memungkinkan untuk mengubah 
secara cepat dan mudah. Untuk itu keempat tahap 
dalam proses pengembangan system 
biasa(penganalisaan, perancangan, pembangunan, 
dan penerapan) dikombinasikan ke dalam satu tahap 
tetapi dengan perulangan . Partisipasi pihak pemakai 
sangat berperan dalam proses perancanngan dengan 
metode ini. 

System Adaptif 
 

Dalam pengertian yang lebih luas, SPK adalah 
system adaptif yang teriri dari ketiga tingkatan 
teknologi, dioperasikan oleh semua peran, 
dengan teknologi yang disesuaikan dengan 
perubahan waktu. 
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Pendekatan pengembangan system 
aplikasi SPK  

• Pengembangan system aplikasi bertujuan untuk menjamin agar yang 
akan dikembangkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pemakai. 
Ada 7 pendekatan pengembangan system aplikasi yaitu  : 

– Pendekatan Bottom-up 
– Pedekatan Top-Down 
– Businiess System Planning (BSP) 
– Critical success Factor (CSF) 
– Process/Procedure oriented 
– Data/Object oriented 
– Structured Analysis and Design Technique.    

 

Rancang Bangun system Pendukung 
Keputusan 

Tahap perancangan SPK pada garis besarnya terdiri dari 
: 

• Penentuan tujuan penelitian 
• Tahap studi pendahuluan dan studi kelayakan 
• Tahap-tahap perumusan kebutuhan data input 

dalam kaitannya dengan pengembangan system 
informasi 

 

Rancang Bangun system Pendukung 
Keputusan 

• Tahap perumusan kemampuan yang harus 
dipenuhi oleh SPK dan perlengkapan yang 
dibutuhkan. 

• Tahap perancangan dan pengembangan SPK. 
Tahapan ini dilaksanakan secara interaktif, 
dimana penyempurnaannya dilakukan setelah 
melalui proses uji coba untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan pada rancangan SPK 
tahap awal. 

 

Prosedur perancangan subsistem SPK 

Menentukan Masukan, File Data 
Base, Keluaran, dan Hubungan 

diantaranya 

Perancangan Subsistem 
dengan Pendekatan 

modular 

Membuat diagram Alir hubungan 
Modular di antar : Masukan, File 
Database, Metode, prosedur, dan 

Keluaran Sistem Baru 

Menentukan Masukan, File 
Data Base, Keluaran, dan 

Hubungan diantaranya 

Menentukan Masukan, File 
Data Base, Keluaran, dan 

Hubungan diantaranya 

Dokumentasi 
Perancangan 
Akhir 
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Data Mining  

• Data mining  didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menemukan 
hubungan, pola, dan tren baru yang bermakna dengan menyaring data 
yang sangat besar, yang tersimpan dalam penyimpanan, menggunakan 
teknik pengenalan pola seperti teknik statistic dan matematika. 

• Data mining  
•  adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu 

kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui 
secara manual. 

• Data mining 
•  adalah hasil analisis otomatis dari data yang berjumlah besar atau 

kompleks dengan tujuan menemukan pola atau kecendrungan yang 
penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. 

Hal-hal yang terkait dengan data 
mining  : 

• data mining merupakan suatu proses otomatis 
terhadap data yang sudah ada 

• data yang akan diproses berupa data yang sangat 
besar 

• tujuan dari data mining adalah mendapatkan 
hubungan atau pola yang mungkin memberikan 
indikasi yang bermanfaat. 

Bidang Ilmu Data Mining 
 

Statistik 

Database 

Pencarian 
Informasi 

Artificial 
Intelligent 

Data 
Mining 

Dasar (Seleksi, 
presentasi 
hasil) 

Ekstaksi data 
(bahasa alami, web 
penstrukturan) 

Pembelajaran 
neural network, 
pohon keputusan, 
fuzzy 

Data yang besar( 
Normalisasi data, 
transformasi, OLAP) 

Bidang Ilmu Data Mining 

Data mining dibagi menjadi  kelompok 
berdasarkan tugas yang bisa dilakukan, yaitu  

 Deskripsi 

 Estimasi 

 Prediksi 

 Klasifikasi 

 Clustering 

 Asosiasi 
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Deskripsi 

• Pendeskripsian pola dan trend yang 
tersimpan dalam data. 

Estimasi 
 

Estimasi 
• Estimasi mirip denga klasifikasi, kecuali varibel tujuan yang 

lebih kea rah numeric daripada kategori. Misalnya, akan 
dilakukan estimasi tekanan darah systolic dari pasien rumah 
sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat 
badan, dan levelsodium darah. Contoh lainnya adalah 
estimasi nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa program 
pascasarjana dengan melihat nilai indeks prestasi 
mahasiswa tersebut pada saat mengikuti program sarjana. 

Prediksi 
 

Prediksi 

• Prediksi memiliki kemiripan dengan estimasi dan 
klasifikasi. Hanya saja, prediksi hasilnya 
menunjukkan sesuatu yang belum terjadi(mungkin 
terjadi dim as depan). Misalnya, ingin diketahui 
prediksi harga beras 3 bulan yang akan datang. 

Klasifikasi 
 

Klasifikasi 
• Dalam klasifikasi variable, tujuan bersifat kategorik. 

Misalnya, kita akan mengklasifikasikan pendapatan 
dalam 3 kelas, yaitu pendapatan tinggi, 
pendapatan sedang, dan pendapatan endah. 
Contoh lain adalah ketika ingin dilakukan diagnosis 
terhadap penyakit seorang pasien untuk 
mengetahui kategori penyakitnya. 
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Clustering 
 

Clustering 

• Clustering lebih ke arah pengelompokan record, 
pengamatan, atau kasus dalam kelas yang memiliki 
kemiripan. Sebuah cluster adalah kumpulan record yang 
memiliki kemiripan satu dengan yang lain dan memiliki 
ketidakmiripan dengan recor-record dalam cluster yang lain. 
Misalnya untuk tujuan audit akuntansi akan dilakukan 
segmentasi perilaku financial dalam kategori baik dan 
mencurigakan. 

Asosiasi 
 

Asosiasi 

• Mengidentifikasi hubungan antara bebagai 
peristiwa yang terjadi pada satu waktu. Pendekatan 
asosiasi tersebut menekankan sebuah kelas 
masalah yang dicirikan dengan analisis keranjang 
pasar. Dalam bidang eceran, ada suatu usaha untuk 
mengidentifikasi produk apa yang terjual dan pada 
tingkat seperti apa. 

Studi Kasus  

Hal yang perlu diperhatikan:  

• Pengembangan Sistem Pendukung 

• Implementasi Dan Dampaknya 

• Peningkatan Sistem Dasar 

teknik ANALISA   

• Pencarian Aturan Asosiasi Antar Data 
Dengan Algoritma Apriori (Asosiasi Data 
Mining) 

• Optimasi dengan Algoritma Simpleks 

• Model Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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Kasus I 

• Toko roti “Delicioso” menjual kue nagasari yang 
hanya dapat bertahan 1 hari. Persoalan muncul 
karena terkadang pembeli banyak sehingga stok kue 
kurang, namun saat lain banyak kue yang tidak laku 
karena sedikitnya pembeli. Bagaimana Anda dapat 
membantu pemilik toko roti untuk menentukan 
berapa banyak nagasari yang harus dibuat per hari 
agar tidak terlalu banyak namun juga tidak sampai 
kekurangan? 

Kasus II 

• Penerbit dan percetakan “Sadhar Press” bertujuan 
menerbitkan buku-buku bermutu dengan harga 
terjangkau mahasiswa. Persoalan bagi mereka adalah 
bagaimana menentukan desain dan layout (termasuk 
pilihan kertas & warna) suatu buku agar harganya 
tetap terjangkau mahasiswa. Bagaimana Anda dapat 
membantu mengambil keputusan yang tepat untuk 
kasus tersebut? 

KASUS 3 

• Perusahaan cat “Jotun” berkomitmen membantu 
pelanggan untuk menemukan pilihan cat yang sesuai 
dengan kebutuhan mereka. Para pelanggan umumnya 
mempunyai kesulitan dalam memilih warna yang tepat 
untuk kebutuhan ruangan mereka karena sulit 
membayangkan menjadi seperti apa tembok ruangan 
mereka bila dicat dengan warna tertentu. Kesulitan lain 
dari pelanggan adalah memilih cat dengan harga total <= 
anggaran yang dimiliki untuk mengecat seluruh dinding 
dengan luas tertentu. Bagaimana Anda dapat membantu 
perusahaan untuk memberikan layanan agar pelanggan 
“Jotun” dapat memilih cat dengan mudah? 

KASUS 4 

• Salah satu persoalan calon mahasiswa adalah 
memilih jurusan di perguruan tinggi yang 
sesuai untuk mereka, baik dari segi minat, 
biaya kuliah, tempat, dsb. Bagaimana Anda 
dapat membantu calon mahasiswa untuk 
mengambil keputusan jurusan yang tepat? 
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Profile Perusahaan 
 PT. GC adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

pakaian jadi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 dan 

merupakan anak perusahaan pakaian jadi Singapura. PT. GC 
sebenarnya hanya melayani pesanan yang diberikan oleh 

perusahaan induknya di Singapura dan seluruh produknya 

ditujukan untuk import. Untuk melayani pesanan pesanan 
ini, PT. GC memiliki 991 orang pekerja termasuk 11 orang 

tenaga asing. 550 mesin yang disusun dalam 24 lini 

produksi. Berbagai perusahaan yang menjadi pelanggannya 
adalah Adidas, Fila, LG, Nike, Spottec, dll. Setiap bulan PT. 

GC harus menyelesaikan lebih dari 175 ribu potong pakaian 

jadi dalam ukuran dan model sesuai dengan pesanan. 

Permasalahan Yang Dihadapi  
 

Sebagaimana dikemukakan di atas, PT. GC mendapat pesanan produksi tidak langsung dari 
konsumen akan tetapi di mendapat pesanan dari perusahaan induknya di Singapura. Walaupun 
demikian menajemen PT. GC harus mengambil keputusan apakah pesanan melalui perusahaan 
induk tersebut akan diterima atau tidak. Setiap pesanan dari perusahaan induk tersebut dapat 
langsung diterima atau tidak tergantung dari ketersediaan kapasitas produksi. Oleh karena itu, 
setiap saat manajemen harus mengetahui posisi kapasitas mesin-mesinnya. Hal ini dapat 
dilakukankalau perusahaan memiliki perencanaan yang baik. Karena PT. GC dapat dianggap 
sebagai perusahaan yang bersifat Job Order maka proses perencanaanya tidak semudah 
seperti perusahaan make to stock. Pada perusahaan yang bersifat make to stock 
perencanaannya dapat dilakukan secara reguler dan teratur. Akan tetapi pada perurahaan yang 
bersifat job Order, perencanaanya harus selalu dilakukan setiap ada order. Hal inilah yang 
menjadi pokok permasalahan yang dihadapi oleh PT. GC. Pada saat ini, karena proses  
penjadwalan masih dilakukan secara manual, maka penjadwalan produksi dilakukan apabila 
order yang masuk sudah cukup banyak. Akibatnya PT. GC tidak dapat menjawab secara 
langsung pesanan dari perusahaan induknya. Kondisi demikian akan mengurangi kepercayaan 
serta pengalihan order ke anak perusahaan lain. Untuk menjawab persoalan di atas, diperlukan 
suatu alat bantu manajemen yang dapat mempermudah dirinya untuk menentukan 
penerimaan suatu pesanan. 

Rumusan Permasalahan 
Dari Permasalahan diatas pihak manajemen membutuhkan suatu alat bantu 

yang mampu mendukung dirinya untuk mengambil keputusan 
mengenai penerimaan suatu pesanan. Perlu dicermati bahwa untuk 

mengambil keputusan seperti tersebut diatas, manajemen 
membutuhkan informasi mengenai ketersediaan sumber daya produksi 
yang dimilikinya. Informasi dimaksud diantranya ketersediaan mesin, 

operator, dan bahan baku. Di samping itu manajemen juga harus 
diyakinkan bahwa pemanfaatan sumber-sumber daya produksi yang 
dimilikanya tersebut optimal. 

Solusi dan Rekomendasi  
Perencanaan 

Penelitian 
Analisa 

Perancangan 

Penyusunan 
Implementasi 

Pemeliharaan 

Adaptasi 
 

Perencanaan 
Penelitian 
Analisa 
Perancangan (Database, Model, Dialog) 
Penyusunan 
Implementansi 
Pemeliharaan 
Adaptasi 
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Perencanaan, Penelitian dan Analisa 

ORDER 

ORDER Diterima Terima ? ORDER Ditolak 

Proses Penjadwalan Produksi 

Selesai sesuai due date 

Order dikerjakan 
sesuai rencana 

Order Disub Kontrakan 

Selesai 

Jadwal 

GC_Number 

Start 

Finish 

Line 

Pesanan 

GC_Number 

Qty 

Due_Date 
Hitung Waktu Proc 

Ukuran Pesanan 

Susun Jadwal 

Masukan  Proses Output 

Waktu Siklus 

No_Model 

Waktu_Siklus 

GC_Number 

Start 

Finish  

Line  

Pembeli 

Sub_Contract 

Order_Date 

No_Mode 

CMT 

Waktu_Siklus 

No_Model 

GC_Number 

QTY 

Due_Date 

Pembeli 

PO_Number 

Tujuan_Pengiriman 

Ket_Tambahan 

Waktu Siklus_Biaya 
Sub Kontrak 

Pemesanan Jadwal 
Menu Utama 

Database View Schedule Progress 
Report 

View Order Exit 

Circle CMT 
Table  

Purchase 
Order 

View Graph 

Details  

Graph 

Analyses 

Input Progress 
Report 

Input Data 
Order 
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Penerapan Decision Support System Dalam Seleksi 
Penerimaan Bea Siswa di STMIK Mercusuar 

Setiap keputusan akan berdampak terhadap objek yang menjadi keputusan tersebut. 
Penerapan DSS didalam seleksi penerimaan bea siswa menggunakan model 
matematika dengan menerapkan model statis sangatlah tepat. Model dikembangkan 
menjadi 3 tahapan yaitu : menentukan variable-variabel, membuat input serta 
membuat output, sehingga dari model tersebut dibuat program komputernya. Hasil 
pengolahan datanya menghasilkan informasi yang dapat membantu para pengambil 
keputusan. 

Pendahuluan 
 Hasil akhir dari sebuah pengolahan data dapat berupa informasi, dimana 
informasi berguna untuk mengambil keputusan didalam meneyelesaikan masalah-
masalah yang ada. Pada banyak kasus informasi-informasi yang ada tidak memadai 
untuk membuat keputusan yang spesifik didalam memecahkan permasalahan yang 
spesifik. Sistem pendukung keputusan (Decision Support System) dibuat sebagai 
suatu cara untuk memenuhi kebutuhan ini. 
 

DSS menyediakan informasi pemecahan masalah maupun 
kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah Semi 
Terstruktur. Informasi menghasilkan data dalam bentuk laporan 
periodik dan khusus serta output dari model matematika dan 
sistem pakar. Begitu juga seiring dengan perkembangannya DSS 
pun banyak diterapkan didalam berbagai instansi untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan 
begitu juga terdapat permasalahan di Perguruan Tinggi dalam 
hal pendistribusian bea siswa ke mahasiswa, lantaran terlalu 
banyak peminatnya sedangkan bea siswa tersebut terbatas 
sekali jumlah penerimanya, maka dalam kasus ini si pengambil 
keputusn harus benar-benar selektif. 

Tujuan DSS 
 Perintis DSS yang lain di MIT, peter G.W Keen, 
bekerjasama dengan Scott Morton untuk mendefenisikan tiga 
tujuan yang harus dicapai DSS, yaitu :Membantu manejer 
membuat keputusan untuk memecahkan masalah Semi 
Terstruktur. Mendukung penilaian manajer bukan berarti 
mencoba menggantikannya. Meningkatkan efektifitas 
pengambilan keputusan manajer dari pada efisiensinya.Tujuan 
ini berhubungan dengan tiga prinsip dasar dari konsep DSS – 
Struktur masalah, dukungan keputusan dari efektifitas 
keputusan.  DSS hanya berfokus pada masalah-masalah semi 
– terstruktur saja, berikut gambar posisi DSS pada tingkat 
strukutur masalah.  

Solusi  
Komputer 

Komputer 
+ Manager 
(DSS) 

Solusi 
Manajer 

          Terstruktur              Semi Terstruktur      Tak-Terstruktur                      

Model DSS 
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Model DSS 
 Data dan informasi dimasukkan ke dalam Data base dari lingkungan  
perusahaan/instansi. Data base juga berisi data yang disediakan oleh SIA. Isi Data 
base digunakan oleh tiga subsistem perangkat lunak yaitu : 
Perangkat Lunak Penulisan Laporan : menghasilkan laporan periodik maupun 
khusus. 
Model Matematika : menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi yang 
melibatkan satu atau beberapa komponen dari sistem fisik perusahaan/instansi, 
atau berbagai aspek operasinya. Model matematika dapat ditulis dalam bahasa 
pemrograman prosedural apapun. Namun bahasa pembuatan model khusus 
memudahkan tugas dan memiliki potensi untuk bekerja lebih baik. 
Perangkat lunak GDSS : memungkinkan beberapa pemecah masalah, bekerjasama 
sebagai satu kelompok, mencapai solusi. Dalam situasi tertentu ini, istilah GDSS, 
atau sistem pendukung keputusan kelompok (Group Decision Support System) 
digunakan. Para Anggota kelompok saling berkomunikasi baik secara langsung 
mapupun melalui perangkat lunak GDSS.  

Model Matematika 
 Dalam kasus ini model matematika sangat tepat untuk digunakan, 
dari tiga kelompok model matematika yaitu : 
Model sistem atau dinamis 
Model probalistik atau deterministic 
Model optimisasi atau sub optimisasi 
Maka dipilih menggunakan model statis, dimana model ini tidak 
menyertakan waktu sebagai variable dan model ini berkaitan dengan suatu 
situasi pada satu titik waktu tertentu. 

Pembuatan Model 
 Langkah yang pertama harus dilakukan dalam perancangan sistem 
ini adalah : 

Menentukan variabel-variabel 
 

Setelah melakukan analisa maka terdapat beberapa variable sebagai 
acuan didalam penyelesaian masalah pada kasus ini, yaitu : 

Pendidikan terakhir orang tua 
Pekerjaan orang tua 

Penghasilan orang tua 
Status orang tua laki-laki 

Alamat orang tua 
Duduk di semester 

IPK 
IP terakhir 

Status bea siswa 
Jumlah bersaudara 

 

Dari variable yang ada dapat dikembangkan menjadi lebih luas dengan 
memasukkan nilai kedalamnya. 
a.Pendidikan terakhir orang tua 
* SD  point 80 
* SMP  point 70 
* SMA  point 60 
* PT  point 40 
a.Pekerjaan orang tua 
* Tani/Nelayan     point 90 
* Pegawai negeri (Guru, dosen, Pemda dll)     point 50 
* Pegawai swasta (BUMN, PT, CV, dll)  point 50 
* Profesional (Dokter, Pengacara, Konsultan dll) point 10 
* TNI/Polri     point 60 
* Pensiunan (Negeri /TNI-Polri)   point 80 
* PHK      point 90 
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a. Penghasilan orang tua 
* 100.000 s/d 500.000  point 90 
* >500.000 s/d 1.000.000  point 80 
* >1.000.000 s/d 1.500.000 point 70 
* >1.500.000 s/d 2.000.000 point 60 
* >2.000.000 s/d 2.500.000 point 50 
* > 2.500.000    point 30 

a. Status orang tua laki-laki 
* Hidup     point 70 
* Meninggal     point 250 

a. Alamat orang tua 
* Ibu kota negara    point 40 
* Ibu kota porvinsi    point 50 
* Ibu kota kabupaten/kota   point 60 
* Ibu kota kecamatan   point 70 
* Desa/Nagari    point 80 

IPK 
* <2.50     point 0 
* >2.50 s/d 2.69   point 60 
* >2.75 s/d 4.00   point 90 
a.IP terakhir 
* <2.50     point 0 
* >2.50 s/d 2.69   point 60 
* >2.75 s/d 4.00   point 90 
a.Status bea siswa 
* Baru     point 90 
* Lanjutan    point 65 
* Pernah dengan bea siswa berbeda point 60 
a.Jumlah Bersaudara 
* <=2     point 65 
* <=3     point 70 
* <=4     point 80 
* <=8     point 85 

1.Perancangan Input Perancangan Output 
STMIK MERCUSUAR 

DAFTAR CALON PENERIMA BEA SISWA 
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Keuntungan dan Kerugian Pembuatan Model 
Keuntungan : 
Proses pembuatan model dapat menajdi pengalaman belajar. Dapat dipastikan, 
pada setiap proyek model dipelajari sesuatu yang baru mengenai sistem fisik. 
Kecepatan proses simulasi menyediakan kemampuan untuk mengevaluasi dampak 
keputusan dalam jangka waktu singkat. Dalam hitungan menit, dapat dibuat 
simulasi operasi perusahaan untuk beberapa bulan, kuartal, atau tahun. 
Model menyediakan daya prediksi – suatu pandangan ke masa depan – yang tidak 
dapat disediakan oleh metode pengahsil informasi lain. 
Model lebih murah daripada metode trial and error. Proses pembuatan model 
memang mahal dala hal waktu pengembangan serta perangkat lunak dan perangkat 
keras yang diperlukan, tetapi biaya tersebut tidak setinggi biaya yang disebabkan 
keputusan yang buruk. 

Kerugian : 
Kesulitan pembuatan model akan mengahsilkan suatu model yang tidak meangkap 
semua pengaruh pada entitas. 
Keahlian matematika tingkat tinggi diperlukan untuk mengembangakn sendiri 
model-model yang lebih komplek. 
 

Kesimpulan 
 Program DSS ini dapat membantu para bidang kemahasiswaan di 
perguruan tinggi didalam hal selesksi penerima bea siswa dan diharapkan keputusan 
yang diambil lebih tepat sehingga be siswa yang diberikan juga kepada orang-orang 
yang membutuhkan. Kan tetapi sesuai dengan tujuan DSS bahwa pada prinsipnya 
hanya membantu para pengambil keputusan dan bukan menggantikan posisi para 
pengambil keputusan. 
 

IV. Arsitektur Sistem Pendukung 
Keputusan 

Aplikasi SPK bisa teriri dari beberapa subsistem, 
yaitu ; 

1. Subsistem manajemen data 

2. Subsistem manajemen model 

3. Subsistem antarmuka pengguna 

4. Subsistem manajemen berbasis 
pengetahuan 

Arsitektur SPK 

 

 

 

 

 

Basis Pengetahuan 
Organisasional 

Manajer  
(Pengguna) 

Antarmuka Pengguna 

SubSitem Berbasis 
Pengetahuan 

Manajemen 
Model 

Model  
Eksternal 

Manajemen 
Data 

Basis Pengetahuan 
Organisasional 

Basis Pengetahuan 
Organisasional 

Data Eksternal & 
Internal 
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Manajemen Model 

Model 

 Merupakan abstraksi dunia nyata menjadi 
simbolik dengan tujuan menyederhanakan, 
meminimalkan biaya, dan meminimalkan 
risiko agar lebih efektif 

Model 

Sebuah model akan sangat tergantung pada: 

 

Variabel waktu (tetap/tidak) 

Hasil (acak/terdistribusi/pola) 

Nilai awal (ada/tidak ada) 

 

Bentuk Model 

1. Model Ikonik 

2. Model Analog (Model Diagramatik) 

3. Model Simbolik (Model Matematik) 

Model Ikonik  

Perwakilan fisik dari beberapa hal, baik dalam 
bentuk ideal ataupun dalam skala berbeda. 

 

Example : Foto, Peta , Prototipe mesin 
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Model Analog (Model Diagramatik) 

Model yang bisa mewakili situasi dinamik, 
yaitu keadaan yang berubah menurut waktu. 

 

Example : 

- Kurva permintaan 

- Kura distibusi frekuensi pada statistik dan 
bagan alir 

 

Model Simbolik (Model Matematik) 

 Model berupa angka, simbol, dan rumus. 

Langkah-langkah Pemodelan DSS 

1. Studi Kelayakan 

2. Perancangan 

3. Pemilihan  

4. Membuat DSS 

Manajemen Data 

Subsistem manajemen data terdiri dari elemen-
elemen berikut : 

1. Database system pendukung keputusan 

2. Database Manajemen System (DBMS) 

3. Direktori Data 

4. Fasilitas Query 

 



21/02/2013 

42 

Database 

Kumpulan data yang saling terkait yang 
diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan 
sebuah organisasi serta bisa digunakan oleh 
lebih dari satu orang dan lebih dari satu 
aplikasi. 

 

 

Sumber Data Dalam DSS 

1. Data Internal 

2. Data Eksternal 

3. Data Privat/Personal 

Data Internal 

Data yang sudah ada dalam satu organisasi 

 

Example : 

- Data tentang pegawai 

- Data Tentang peralatan dan mesin 

- Data penjualan 

- Data penjadwalan produksi 

Data Eksternal 

Data yang tidak bisa dikendalikan oleh 
organisasi, data tersebut berasal dari luar 
sistem. 

 
Example : 
- Peraturan Perundangan 
- Harga Pasar 
- Keadaan PEsaing 
- Kurs Dolar 
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Data Privat/Personal 

Data mengenai kepakaran/naluri dari user 
terhadap masalah yang akan diselesaikan. 

 

Ekstraksi 

Proses pemindahan data-data dari database 
operasional ke dalam datawarehouse atau 
database khusus digunakan untuk analisis. 

 

Sistem Manajemen Database (DBMS) 

DBMS yang dimaksud adalah software pengelola 
database seperti : 

- Microsoft SQL Server 

- Microsoft Access 

- Oracle 

- My SQL 

- dll 

DBMS 

Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan 
menentukan DBMS ; 

1. Arsitektur sistemnya. 

2. Platform sistem operasi yang digunakan 

3. Besarnya data 

4. Pentingnya dukungan keamanan. 

Fasilitas Query 

 Fasilitas ntuk menyediakan akses data ke 
database serta memanipulasi data dalam 
database. 
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Direktori Data 

 Merupakan sebuah katalog dari semua data 
yang ada dalam database. 

V. 
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN DSS 

BAGAIMANA AGAR DAPAT MENCIPTAKAN 
LINGKUNGAN DSS ? 

HAL APA SAJA YANG DIPERLUKAN 
AGAR DI SEBUAH PERUSAHAAN 
TERCIPTA  LINGKUNGAN SISTEM 
PENDUKUNG KEPUTUSAN ? 
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MENCIPTAKAN LINGKUNGAN DSS 

• Mengorganisir   Dukungan  Sistem Penunjang 
Keputusan Alternatif Layanan End-User 

• Persoalan       Mengenai       Pemberian 
Dukungan Keputusan Dalam Informasi Untuk  
Proses  Pembuatan  Keputusan Strategis 

• Pemilihan  Software  DSS 

 

Mengorganisir   Dukungan Sistem Penunjang 
Keputusan  Alternatif Layanan End-User 

 DSS dan EUC : Jalur Evolusi Paralel 
 Penempatan Organisasi DSS 
 The Oglethorpe Power Corporation 

DSS dan EUC : Jalur Evolusi Paralel 

Keuntungan adanya kelompok penunjang End 
User Computing : 

• Menjadi pusat bagi end user untuk meminta 
berbagai jenis dukungan. 

• Akan menemukan personel yang mempunyai 
latar pendidikan tepat, pengalaman memadai, 
attribute personal yang sesuai. 

 

Penempatan Organisasi DSS : 

 

• Tak ada penempatan organisasi bagi DSS yang bisa 
menjadi standar. 

• Organisasi bisa memilih untuk memutusatkan / 
mendistribusikan tanggung jawab DSS. 

• Unit organisasional tunggal dibebani tanggung jawab 
untuk memberikan dukngan DSS secara formal. 

• Tanggung jawab DSS secar distribusi ada kelemahan, 
sebab bisa saja aktivitas DSS penting diabaikan. 
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Pandangan tentang asal mula kelompok DSS 
dalam organisasi (Sprague dan Carlson) : 

 
• Team bertujuan khusus yang terdiri atas analisis 

system aplikasi. 
• Kelompok alat yang diorientasikan kembali. 
• Kelompok ilmu manajemen atau riset operasi. 
• Departemen perencanaan. 
• Kelompok analsis staf yang berasal dari salah satu 

area fungsional. 
• Kelompok DSS yang dirancang / dibuat secara 

formal. 
• Pusat Informasi 
• Kelompok DSS dalam layanan end-user. 
 

Alternatif Menciptakan Kelompok DSS 

•  Kelompok analis Sistem Aplikasi  dan 
Kelompok Alat Reorientasi. 

• Kelompok riset Operasi/Ilmu Manajemen 
• Kelompok Departemen Perencanaan dan 

Kelompok Analissi Staf 
• Kelompok DSS yang Dirancang Secara Formal 
• Pusat Informasi 
• Kelompok Layanan DSS Dalam Layanan en-

User 

Persoalan       Mengenai       Pemberian 
Dukungan Keputusan Dalam Informasi 

Untuk  Proses   
Pembuatan  Keputusan Strategis 

Pemilihan  Software  DSS    
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• Pengembangan  DSS  Mempengaruhi 
Perencanaan 

• Metodologi         Keputusan         Untuk 
Pemilihan Software DSS 

Contoh   Kasus   :   The   Wildlife   And Fisheries 
Department 

• Penyaringan Generator DSS 

• Dampak      Software      DSS      Pada 
Pengembangan DSS Spesifik 

Pemilihan  Software  DSS    
Pengembangan  DSS  Mempengaruhi 

Perencanaan 

•  Implikasi Generator 

Banyak perusahaan lebih suka memilih paket 
DSS. 

Modifikasi software DSS harus dianalisa 
sebelum dipertimbangkan resikonya. 

• Kebijakan Software Perusahaan 

Hanya sebagai pengguna. 

Keterbatasan pemilihan. 

 

Metodologi         Keputusan         Untuk 
Pemilihan Software DSS 

1. Penyaringan Software DSS 

2. Evaluasi Generator DSS 

3. Mencocokkan Keperluan pemakai 
dengan sifat generator yang dipilih. 

Penyaringan Software DSS 

•  Apakah ada software yang dapat digunakan? 

• Generator DSS yang tersedia ? 

• Paket software DSS yang mana yang harus 
dipertimbangkan dan dievaluasi secara rinci? 

Kriteria kategori : 

Persyaratan Teknis 

Persyaratan fungsional 

Dokumentasi dan training 

Informasi Vendor 
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SUB-SISTEM MODEL SPK 

MODEL DALAM SPK 

• Terdapat beberapa tipe model dalam SPK. 

• Untuk memilih model yang tepat: 

1. Identifikasi masalah dan analisis lingkungan masalah 

2. Identifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan 

• Kadang tipe model yang tepat bisa berupa 
kombinasi dari beberapa tipe sekaligus. 

MODEL DALAM SPK 

• Model dalam SPK bisa statis atau dinamis. 

• Model statis: 

– Memodelkan situasi pada satu saat tertentu. 

– Contoh: SPK untuk menentukan buat atau beli produk 

• Model dinamis: 

– Memodelkan keadaan yang berubah seturut waktu.  

– Contoh: SPK untuk memproyeksikan keuntungan 
perusahaan selama 5 tahun ke depan. 

TIPE-TIPE MODEL SPK 

1. Kategori masalah optimisasi dengan beberapa 
alternatif solusi: 

• Mencari solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif 

• Teknik: tabel keputusan, pohon keputusan 

• Contoh:  
– SPK Pemilihan Program Studi di Universitas (Diana  & 

Marisca, 2006)  

– SPK Penentuan Menu bagi Penderita Diabetes (Joseph, 2006) 

– SPK Pemilihan Tipe Rumah (Agnes, 2007) 
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TIPE-TIPE MODEL SPK 

2. Kategori optimisasi menggunakan algoritma: 

• Mencari solusi terbaik dari sejumlah besar atau 
bahkan tak berhingga alternatif, menggunakan proses 
bertahap 

• Teknik: model pemrograman linear, AHP, algoritma 
genetika, atau model matematis lain 

• Contoh:  
– SPK penentuan jalur pemasangan kabel listrik 

– SPK penentuan jadwal kuliah 

– SPK Penentuan Lokasi KKN (Dance, 2006) 

 

TIPE-TIPE MODEL SPK 

3. Kategori optimisasi menggunakan formula 
analitis: 

• Mencari solusi terbaik dalam satu langkah dengan 
menggunakan rumus (formula) 

• Teknik: beberapa model inventori, dll 

• Contoh:  
– SPK Penentuan Harga Jual Buku di Penerbit & Percetakan 

(Dwianti, 1999)  

– SPK Penggantian Armada Taksi (Sakti, 2006) 

– SPK Penerimaan Siswa Baru di SMA (Purwanto, 2005) 

TIPE-TIPE MODEL SPK 

4. Kategori simulasi: 
• Mencari solusi yang cukup baik (“good enough”), atau 

solusi terbaik dari beberapa alternatif yang dicek, 
menggunakan eksperimen atau coba-coba 

• Teknik: simulasi probabilistik, simulasi tergantung 
waktu (time dependent), simulasi tidak tergantung 
waktu (time independent), simulasi visual 

• Tidak menjamin ditemukannya solusi terbaik 

• Contoh:  
– SPK Penentuan Jumlah Kasir di Supermarket 

– SPK Penentuan Jumlah Stok Barang 

– SPK Pemilihan Cat Tembok 

 

TIPE-TIPE MODEL SPK 

5. Kategori heuristik: 

• Mencari solusi yang cukup baik (“good enough”) 
menggunakan aturan 

• Bermanfaat pada situasi di mana: 
– Persoalannya kompleks, simulasi terlalu memakan waktu 

– Ingin didapat solusi yg lebih cepat dan murah dibanding 
menggunakan algoritma (meskipun tidak se-”umum” spt jika 
menggunakan algoritma) 

• Teknik: pemrograman heuristik, sistem pakar 

• Contoh:  
– SPK Diagnosa Kerusakan Sepeda Motor 
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TIPE-TIPE MODEL SPK 

6. Kategori model deskriptif lain: 

• Mencari solusi “what-if” menggunakan formula 

• Teknik: pemodelan finansial 

• Contoh:  
– SPK Penentuan Investasi 

– SPK Penentuan Anggaran Belanja 

 

TIPE-TIPE MODEL SPK 

7. Kategori model prediktif: 

• Memprediksi masa mendatang untuk suatu skenario 
tertentu 

• Teknik: analisis Markov, model peramalan 
(forecasting) 

• Contoh:  

– SPK Pendirian Sekolah Dasar  dibuat berdasar prediksi 
jumlah penduduk yang akan masuk SD pada suatu waktu 
tertentu 

 


