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Manajemen dan 
Pengampilan Keputusan

• Manajemen adalah proses dalam mengatur 
pemakaian sumber daya yang ada (man, 
money, machine, etc) untuk memperoleh 
keluaran yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

• Tingkat produktivitas manager tergantung dari 
kemampuan manajer mengeksekusi fungsi 
manajemen (plan, organize, control)



Pengambilan Keputusan

• Pengambilan keputusan merupakan pemilihan 
beberapa tindakan alternatif yang ada untuk 
mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah 
ditetapkan [Efraim Turban, 2005] 

• Pengambilan keputusan melalui beberapa 
tahapan yang saling berhubungan dan 
berurutan [Simon, 1960]



Pengambilan Keputusan 
(DULU)

• Kemahiran yang didapat dari pengalaman 

• Gaya yang biasanya digunakan untuk 
memecahkan masalah bisnis yang sama 
(dengan sukses) 

• Trial error 

• Tanpa metode kuantitatif yang sistematis 
dengan pendekatan ilmiah



Pengambilan Keputusan 
(NOW)

• Lingkungan manajemen 

• Faktor yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan semakin banyak 

• Sulit bergantung pada cara lama 

• Kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat



Pengambilan Keputusan 
Manajer

• Pergeseran pada pemanfaatan aplikasi 
komputer  

• Sistem informasi melayani manajer dalam 
kegiatan penting 

• Peningkatan pengembangan perangkat lunak 
untuk efektivitas pengambilan keputusan 
manajer



Tipe Keputusan

Terstruktur
Problem rutin, berulang dengan pemecahan 

masalah yang standar. 
Contoh: pengadaan bahan baku awal bulan

Semi 
Terstruktur

Problem yang sebagian berulang. 
Contoh : pembelian mesin baru, penetapan 

anggaran pemasaran produk baru

Tidak 
Terstruktur

Problem tidak berulang, kompleks, tidak selalu 
terjadi, top level manajemen. 

Contoh : merger dengan mitra



Tahapan Pengambilan Keputusan

• intelligence, identifikasi dan pendefinisian masalah 
dan peluang 

• design, pengembangan solusi alternative untuk 
masalah dan evaluasi kemungkinannya 

• choice, proses dimana memilih alternatif

Kecerdasan Desain Pemilihan



Elemen Pemecahan Masalah



Kebutuhan Dukungan dalam 
Pengambilan Keputusan

Organisasi memerlukan perangkat lunak yg mampu 
memberikan dukungan terhadap pengambilan 
keputusan organisasi karena : 

• SIM hanya mampu menangani permasalahan 
terstruktur 

• Diperlukan analisa dan pemodelan terhadap data 
yang ada



Sistem Pendukung Keputusan

• Decision Support System (DSS) / Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK)  

• DSS adalah sekumpulan orang, prosedur, 
software, database yang digunakan untuk 
membantu pembuat keputusan dalam 
memecahkan masalah. 

• Fokus : efektifitas pengambilan keputusan tidak 
terstruktur atau semi terstruktur



Model Konseptual SPK

• Efraim Turban, 2005



Komponen DSS

• Manajemen Data, meliputi basis data yang berisi data-data 
yang relevan dengan keadaan dan dikelola oleh perangkat 
lunak yang disebut dengan Database Management System 
(DBMS) 

• Manajemen Model, paket perangkat lunak yang berisi model- 
model finansial, statistik, management science, atau model 
kuantitatif, yang menyediakan kemampuan analisa yang sesuai 

• Manajemen Knowledge, mendukung subsistem lain atau 
berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri 

• User Interface, subsistem yang dipakai oleh user untuk 
berkomunikasi dan memberi perintah



Pemodelan Analitik



Pemodelan Analitik
• What-if Analysis, mengamati bagaimana suatu variabel 

akan mempengaruhi variabel lain 

• Sensitivity Analysis, mengamati bagaimana perubahan 
untuk satu variabel yg diulang akan mempengaruhi 
variabel lain 

• Goal Seeking Analysis, mengulang perubahan variabel 
sampai variabel yang dipilih mencapai nilai target 

• Optimization Analysis, variabel yang dipilih diberikan 
kendala tertentu untuk menemukan nilai optimum 



Metode Analisis
• SAW (Simple Additive Weighting) 

• AHP (Analytic Hierarchy Process) 

• Profile Matching 

• Naive Bayes 

• Fuzzy Logic 

• Decision Tree



Perbedaan MIS dan DSS
MIS DSS

Menyediakan informasi kinerja 
organisasi

Mendukung pengambilan 
keputusan semi dan tidak 

terstruktur
Menyediakan informasi secara 

periodik (pertanyaan rutin)
Menyediakan informasi yg 

interaktif dan responsif (unik)

Format informasi yg terstandarisasi Informasi fleksibel, format bisa 
diadaptasi

Menggunakan metode summaries 
dan comparison

Menggunakan model matematis 
atau teknik statistika

Informasi diperoleh dari manipulasi 
data bisnis

Informasi diperoleh dari 
pemodelan analisis terhadap 

data bisnis



Aplikasi DSS

• Clinical Decision Support System 

• Bank Loan DSS 

• Insurance Risk Advisor




