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BAB 1 MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM (MSS) 
 

 

TUJUAN  
- Memahami bagaimana teknologi komputer dapat membantu para manajer menjalankan 

tugasnya 

- Mempelajari konsep dasar pengambilan keputusan 

- Mempelajari konsep dasar sistem pendukung keputusan 

- Mengetahui berbagai tipe sistem pendukung keputusan 

- berikan dasar pengertian tentang pengambilan keputusan dalam organisasi dan penggunaan 

sistem berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan.  

 

MATERI 
 Sistem-sistem yang ada dalam Management Support System (MSS). 

 Pengambilan keputusan, penjelasan sistem, pemodelan, dan masalah dukungan (support).  

 Sistem pendukung keputusan.  

 Manajemen data.  

 Pemodelan dan manajemen model.  

 Antarmuka user. 

 Langkah-langkah membangun sistem pendukung keputusan.  

 Sistem pendukung keputusan secara organisasi dan pelbagai topik pengembangannya.  

 Sistem pendukung keputusan dalam grup.  

 Sistem pendukung keputusan dalam grup yang terdistribusi.  

 Sistem informasi untuk eksekutif dan sistem pendukung eksekutif. 

 

1.1 Manajer dan Pengambilan Keputusan.  

Dukungan diberikan oleh sistem kepada para manajer perlu memperhatikan sifat pekerjaan 

dari manajer. Studi dari Mintzberg (1980) menyatakan bahwa para manajer melakukan 10 peran 

utama yang dapat dikategorikan menjadi: interpersonal, informasi, dan keputusan. 

Peran Manajer menurut Mintzberg: 

- Interpersonal 



 

 

1. Figurehead : Kepala simbolis, wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum 

atau sosial 

2. Leader : Bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktivasi para bawahan; bertanggung 

jawab dalam hal kepegawaian, pelatihan, dan tugas-tugas terkait. 

3. Liason : Menjaga jaringan yang dikembangkan sendiri di luar kontak dan pemberi informasi 

- Informasional 

4. Monitor : mencari dan menerima informasi khusus (terkini) untuk membangun 

pemahaman menyeluruh terhadap organisai dan lingkungan,\; sebagai pusat informasi 

internal dan eksternal organisasi 

5. Disseminator : mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada 

anggota organisai; beberapa informasi adalah faktual, beberapa melibatkan interpretasi dan 

integrasi 

6. Spokesperson : mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, 

kebijakan, tindakan, hasil, dan seterusnya; berfungsi sebagai ahli mengenai industri 

organisasi. 

- Decisional 

7. Entrepreneur : Mencari peluang dan memprakarsai proyek-proyek peningkatan untuk 

membawa perubahan; mensupervisi desain dari proyek-proyek tertentu. 

8. Disturbance Handler: Bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi 

menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan 

9. Resource Allocator :  Bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi 

– terkait dengan membuat atau menyetujui semua kepentingan penting organisasi 

10. Negotiator : Bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting 

 

1.2 Manajer dan Dukungan Komputer.  

Teknologi komputer sekarang ini merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis, dan jelas dalam 

pelbagai bidang Iainnya. MSS terdiri dari:  

1. Decision Support Systems (DSS).  

2. Group Support Systems (GSS), termasuk Group DSS (GDSS).  

3. Executive Information Systems (ElS).  

4. Expert Systems (ES).  

5. Artificial Neural Networks (ANN).  
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6. Hybrid Support Systems.  

Alasan dibutuhkannya sistem pendukung keputusan terkomputerisasi: 

- Kecepatan komputasi. KOmputer memungkinkan para pengambil keputusan dapat melakukan 

komputasi secara cepat dengan biaya rendah 

- Peningkatan dan perbaikan komunikasi. Memungkinkan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi 

dengan baik. 

- Peningkatan produktivitas. Mengurangi ukuran kelompok  dan memungkinkan para anggotanya 

dapat berada pada lokasi yang berbeda 

- Dukungan teknis. Data dapat disimpan di beberapa database yang berbeda. 

- Akses ke data warehouse 

- Dukungan kualitas.meningkatnya kualitas keputusan dengan semakin banyak data yang diakses, 

semakin banyak pula alternatif yang dapat dievaluasi. 

- Bardaya saing. Sistem manajemen sumber daya perusahaan dapat membantu pengelolaan 

organisasi, sehingga memiliki daya saing harga, kualitas, kecepatan dan kustomisasi produk. 

- mengatasi keterbatasan kognitifdalam pemrosesan dan penyimpanan. Otak manusia memiliki 

kemampuan yang terbatas dalam memproses dan menyimpan informasi. 

1.3 Managerial Decision Making & Management Information Systems (MIS).  

 Manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan resources 

(manusia, uang, energi, material, ruang, dan waktu).  

 Resources sebagai input, sedangkan pencapaian tujuan adalah outputnya.  

 Kesuksesan suatu organisasi dan kesuksesan tugas seorang manajer diukur dan produktivitas.  

Produktivitas = Output(produk, jasa)  

Input(resources)  

 Faktor-faktor yanq mempengaruhi pengambilan keputusan:  

Faktor  Tren  Hasil  

Teknologi.  
Informasi/Komputer.  

Meningkat.  
Meningkat.  

Lebih banyak alternatif pilihan.  

Kompleksitas struktural. 
Kompetisi.  

Meningkat.  
Meningkat.  

Biaya yang lebih besar dan 
kesalahan yang terjadi.  

Pasar Internasional.  
Stabilitas politik.  
Konsumerisme.  
Intervensi Pemerintah.  

Meningkat.  
Menurun.  
Meningkat.  
Meningkat.  

Ketidakpastian berkaitan dengan 
masa depan.  

 

 Kecepatan perubahan luar biasa besarnya.  



 

 

 Pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit.  

 Manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik 

baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing.  

 Teknik-teknik yang digunakan banyak memakai pendekatan analisis kuantitatif, 

dikelompokkan dalam satu disiplin, disebut dengan Manajemen Sains (Operation Research).  

 

1.4 Keranqka Kerja Pendukung Keputusan 

Tipe Kontrol 

Tipe 
Keputusan  

Kontrol 
Operasional  

Kontrol Manajerial  Perencanaan Strategis  
Dukungan yang 
dibutuhkan  

Terstruktur  
Account receivable, 
order entry  

Budget analysis, short-
term forecasting, 
personnel reports, 
make-or-buy  

Financial management 
(investment), warehouse 
location, distribution 
systems  

MIS, operational 
research models, 
transaction 
processing  

Semi  
terstruktur  

Production 
schedulling, 
inventory control  

Credit evaluation, 
budget preparation, 
plant layout, project 
schedulling, reward 
systems design  

Building new plant, 
mergers and acquisitions, 
new product planning, 
compensation planning, 
quality assurance planning  

DSS  

Tak 
terstruktur  

Selecting a cover 
for a magazine, 
buying software, 
approving loans  

Negotiating, recruiting 
an  
executive, buying 
hardware, lobbying  

R & D planning, new 
technology development, 
social responsibility 
planning  

DSS, ES, neural 
networks  

Dukunqan 
yanq 
diperlukan  

MIS, management 
science  

Management science, 
DSS, ES, ElS  

ElS, ES, neural networks   

 

Proses-proses yang terjadi pada kerangka kerja pengambilan keputusan dibedakan atas:  

 Terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. 

 Tak terstruktur, adalah “fuzzy”, permasalahan kompleks dimana tak ada solusi serta merta. 

Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur.  

 Semi terstruktur, terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semuanya dan fasefase 

yang ada.  

Pendekatan Management Science mengadopsi pandangan seorang manajer yang dapat mengikuti 

proses yang sistematik untuk penyelesaian masalah. Sehingga adalah mungkin untuk menggunakan 

pendekatan sains pada Managerial Decision Making. 

Langkahnya adalah:  

1. Definisi masalah (keputusan situasi yang berhubungan dengan pelbagai masalah atau dengan 

suatu kesempatan) 
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2. Klasifikasi masalah ke dalam kategori standar.  

3. Membuat model matematika yang menjelaskan masalah secara nyata.  

4. Menemukan solusi potensial di model masalah tadi dan mengevaluasinya.  

5. Memilih dan merekomendasikan satu solusi dan masalah. Proses ini dipusatkan pada masalah 

modeling/pemodelan.  

 

1.5 Decision Support Systems (DSS).  

 Sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan 

memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur.  

 DSS mendayagunakan resources individu-individu secara intelek dengan kemampuan 

komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Jadi mi merupakan sistem pendukung 

yang berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang semi terstruktur.  

 Istilah DSS kadang digunakan untuk menggambarkan sembarang sistem yang 

terkomputerisasi.  

 DSS digunakan untuk definisi yang lebih sempit, dan digunakan istilah MSS sebagai payung 

untuk menggambarkan pelbagai tipe sistem pendukung.  

 

Mengapa menggunakan DSS?  

 Perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tak stabil dan berubah dengan cepat. 

 meningkatnya kompetisi dalam dan luar negeri.  

 Perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi 

bisnis.  

 Sistem komputer perusahaan tak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal 

efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk di pasar yang benar-benar menguntungkan. 

 Kebutuhan akan informasi yang akurat, dan penyediaan informasi yang tepat waktu.  

 Pengurangan biaya (penghematan waktu, produktivitas meningkat)  

Alasan lain dalam pengembangan DSS adalah perubahan perilaku komputasi end-user. End-user 

bukanlah programer, sehingga mereka membutuhkan tool dan prosedur yang mudah untuk 

digunakan. Dan ini dipenuhi oleh DSS.  

 



 

 

1.6 Group Support Systems (GSS).  

 Pelbagai keputusan utama dalam organisasi dibuat oleh group secara kolektif.  

 Mengumpulkan keseluruhan group secara bersama dalam satu tempat dan waktu adalah sulit 

dan mahal, sehingga pertemuan ini memakan waktu lama dan keputusan yang dibuat 

hasilnya sedang-sedang saja, tak terlalu baik.  

 Peningkatan kinerja group-group tadi yang dibantu oleh teknologi Informasi muncul dalam 

pelbagai istilah, seperti: groupware, electronic meeting systems, collaborative systems, dan 

group DSS (ini yang kita gunakan).  

 Satu contoh dan implementasi group DSS mi adalah Total Quality Management (TQM).  

 

1.7 Sistem Informasi Perusahaan (EIS).  

Sistem informasi perusahaan berkembang dari sistem informasi ektekutif digabung dengan berbagai 

teknologi web. EIS memberikan akses informasi perusahaan yang diperlukan, diantaranya:  

 Memberikan pandangan operasi organisaional.  

 Menyediakan antarmuka yang benar-benar user-friendly.  

 Menyediakan pelacakan dan kontrol yang tepat waktu dan efektif.  

 Menyediakan akses cepat pada informasi detil yang tersirat di teks, bilangan, atau grafik.  

 Memfilter, meringkas, dan melacak data dan informasi yang kritis.  

 Identifikasi masalah (atau juga kesempatan).  

Ada beberapa EIS khusus yang penting meliputi perencanaan sumber daya perusahaan(ERP), CRM 

dan SCM.  

1.8 Expert Systems (ES). 

Sistem Pakarberusaha meniru kemampuan pemecahan masalah dari pakar. Sistem pakar di organisasi 

digunakan untuk memecahkan masalah tidak terstruktur seperti merger dan akuisisi, diagnosisi 

masalah besar, dan strategi periklanan. Semakin tak terstruktur suatu situasi, maka akan solusinya 

akan lebih spesifik.  

ES adalah paket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambil keputusan dan/atau 

pemecahan masalah; yang dapat mencapai level yang setara atau kadang malah melebihi seorang 

pakar/ahli, pada satu area masalah yang spesifik dan biasanya lebih sempit.  

Sistem pakar merupakan cabang dan aplikasi Artificial Intelligence (Al).  
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1.9  Artificial Neural Network 

 Teknologi sebelum Artificial Neural Network (ANN) berbasis pada penggunaan data, 

informasi, ataupun pengetahuan eksplisit yang tersimpan di komputer dan memanipulasi 

mereka menurut kebutuhan.  

 Pada dunia nyata yang begitu kompleks, mungkin tak bisa didapatkan data, informasi, 

ataupun pengetahuan secara eksplisit, sedangkan keputusan harus diambil walaupun 

kondisinya seperti mi (informasi yang parsial, tak lengkap, atau pun tak eksak).  

 Perubahan lingkungan yang terjadi sedemikian cepatnya.  

 Pengambil keputusan menggunakan pengalaman yang ada untuk mengatasi hal ini; yaitu 

menggunakan pengalaman yang bersesuaian dan belajar dan pengalaman itu tentang apa 

yang harus dikerjakan dengan situasi yang serupa untuk pengalaman yang tak sesuai.  

 Pada teknologi sebelumnya, tak ada elemen untuk proses pembelajaran oleh komputer.  

 Teknologi yang ditujukan untuk mengisi kekurangan ini disebut dengan Neural Computing 

atau ANN.  

 Contohnya: 

o Mengidentifikasi ara penunggak hutang dari pola yang ada. 

o aplikasi deteksi pola pemakian kartu kredit yang tidak wajar, sehingga 

mengidentifikasi penippuan. 

 

1.10 Evolusi dan Alat Pengambil Keputusan Terkomputerisasi.  

Dibagi dalam 7 kategori:  

1. Transaction Processing Systems (TPS).  

2. Management Information Systems (MIS).  

3. Office Automation Systems (OAS). 

4. Decision Support Systems (DSS) dan Group DSS (GDSS).  

5. Expert Systems (ES).  

6. Executive Information Systems (ElS).  

7. Artificial Neural Network (ANN).  

Berikut ini adalah pelbagai aspek pengambilan keputusan:  

Phase  Description Examples of Tools  

Early Compute “crunch numbers”, summarize, organize Calculators, early computer 
programs,  
statistical models, simple 



 

 

management  
science models. 

Intermediate Find, organize, and display decision-relevant information Database management 
systems, MIS, filing  
systems. Management 
science models. 

Current  Perform decision-relevant computations on decision-relevant 
information; organize and display the results. Query-based and 
user- friendly approach. “What-if” analysis. Interact with 
decision makers to facilitate formulation and execution of the 
intellectual steps in the process of decion making.  

Financial models, 
spreadsheets, trend 
exploration, operations 
research models, CAD 
systems, DSS.  
ES; ElS.  

Just 
beginning  

Complex and fuzzy decisions situations, expanding to 
collaborative decision making and to machine learning.  

Second generation of ES, 
GDSS, neural computing.  

 

 Evolusi dan MSS dan hubungannya dengan sistem yang lain umumnya dipandang sebagai: 

rekomendasi dan saran yang disediakan oleh MSS ke manajer dapat dipertimbangkan sebagai 

informasi yang diperlukan untuk keputusan akhir yang akan dibuat. 

 Pendekatan mi berarti bahwa MSS dipandang canggih, jenis sistem informasi tingkat tinggi 

yang dapat ditambahkan pada sistem TPS tradisional, OAS, MIS.  

Hubungan antara TPS, MIS, DSS, EIS, dan ES dan teknologi-teknologi yang lain:  

 Pelbagai teknologi ini dapat dipandang sebagai klas yang unik dan teknologi informasi.  

 Mereka saling berhubungan, dan mereka saling mendukung satu sama lain dalam pelbagai 

manajemen pengambilan keputusan.  

 Evolusi dan pembuatan tool-tool yang lebih baru membantu kinerja pengembangan teknologi 

informasi untuk kebaikan manajemen dalam organisasi.  

 Keterkaitan dan koordinasi diantara tool-tool mi masih berevolusi.  

 

Atribut dan sistem pendukung terkomputerisasi utama:  

Dimension  Transactions 
Processing 
Systems (TPS)  

Management 
Information 
Systems (MIS)  

Decision Support 
Systems (DSS)  

Expert System (ES)  Executive 
Information 
Systems (EIS)  

Applications  Payroll, 
inventory, 
record 
keeping, 
production and 
sales 
information  

Production 
control, sales 
forecasting, 
monitoring  

Long-range 
strategic planning, 
complex integrated 
problem areas  

Diagnosis strategic 
planning, internal 
control planning, 
strategies  

Support to top 
management 
decision, 
environmental 
scanning  

Focus  Data 
transactions  

Information  Decisions, 
flexibility, user 
friendliness  

Inferencing, 
transfer of 
expertise  

Tracking, control, 
“Drill down”  

Database  Unique to each Interactive Database Procedural and External (online) 
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application, 
batch update  

access by 
programmers  

management 
systems, interactive 
access, factual 
knowledge  

factual knowledge; 
knowledge base 
(facts, rules)  

and corporate, 
enterprise wide 
access (to all data 
bases)  

Decision 
capabilities  

No decisions  Structured 
routing 
problems using 
conventional 
management 
science tools  

Semistructured 
problems, 
integrated 
management 
science models, 
blend of judgment 
and modeling  

The system  
makes complex 
decisions, 
unstructured; use  
of rules  
(heuristics)  

Only when 
combined with a 
DSS  

Manipulation  Numerical  Numerical  Numerical  Symbolic  Numeric (mainly); 
some symbolic  

Type of 
information  

Summary 
reports, 
operational  

Scheduled and 
demand 
reports, 
structured 
flow, exception 
reporting  

Information to 
support specific 
decisions  

Advice and  
explanations  

Status access, 
exception 
reporting, key 
indicators  

Highest 
organizational 
level served  

Submanagerial, 
low 
management  

Middle 
management  

Analysts and  
managers  

Managers and 
specialists  

Senior executives 
(only)  

Impetus  Expediency  Efficiency  Effectiveness  Effectiveness and 
expediency  

Timeliness  

 

1.11 Pelbagai Perbedaan diantara MIS dan DSS.  

Fitur dan DSS:  

 DSS dapat digunakan untuk mengawali kerja ad hoc, masalah-masalah yang tak diharapkan.  

 DSS dapat menyediakan representasi valid dan sistem di dunia nyata.  

 DSS dapat menyediakan pendukungan keputusan dalam kerangka waktu yang 

pendek/terbatas.  

 DSS dapat berevolusi sebagai mana halnya pengambil keputusan mempelajari tentang 

masalah-masalah yang dihadapinya.  

 DSS dapat dikembangkan oleh para profesional yang tak melibatkan pemrosesan data.  

Karakteristik MIS:  

 Kajiannya ada pada tugas-tugasnya yang terstruktur, dimana prosedur operasi standar, 

aturan-aturan keputusan, dan alur informasi dapat didefinisikan  

 Hasil utamanya adalah meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya, waktu tunggu, dan 

lain-lain, dan dengan mengganti karyawan klerikal. 

 Relevansinya untuk manajer pengambil keputusan biasanya tak langsung didapatkan; 

misalnya dengan penyediaan laporan dan akses ke data.  



 

 

Karakteristik Operation Research/Management Science:  

 Kajiannya ada pada masalah-masalah yang terstruktur (dibandingkan dengan tugas-tugas), 

dimana tujuan, data, dan batasan-batasan dapat lebih dulu ditentukan.  

 Hasil utamanya adalah dalam menghasilkan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah 

tertentu.  

 Relevansinya untuk manajer ada pada rekomendasi detil dan metodologi baru untuk 

menangani masalah-masalah yang kompleks.  

 

Karakteristik DSS:  

 Kajiannya ada pada keputusan-keputusan dimana ada struktur yang cukup untuk komputer 

dan alat bantu analitis yang memiliki nilai tersendiri, tetapi tetap pertimbangan manajer 

memiliki esensi utama.  

 Hasil utamanya adalah dalam peningkatan jangkauan dan kemampuan dan proses 

pengambilan keputusan para manajer untuk membantu mereka meningkatkan efektivitasnya.  

 Relevansinya untuk manajer adalah dalam pembuatan tool pendukung, di bawah 

pengawasan mereka, yang tak dimaksudkan untuk mengotomatiskan proses pengambilan 

keputusan, tujuan sistem, atau solusi tertentu.  

Relasi antara EDP, MIS, and DSS:  

 

 

1.12 Hubungan antara Decision Support-Expert System. 

 DSS dan ES berbeda dan tak berhubungan dengan sistem yang terkomputerisasi.  

 Disiplin antara ES dan DSS berkembang pararel, tapi saling tak tergantung dan berjalan 

sendirisendiri. Cuma sekarang kita bisa mencoba menggabungkan potensi dan keduanya.  
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 Menurut kenyataannya, disebabkan karena perbedaan kapabilitas diantara kedua tool, 

mereka dapat mengkomplemen satu sama lain, membuatnya menjadi powerful, terintegrasi, 

sistem yang berbasis komputer, yang jelas dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

manajerial.  

1.13 Dukungan dan Pengambilan Keputusan.  

Perbedaan antara DSS dan Expert System:  

 DSS  ES  

Objective  Assist human 
decision maker  

Replicate (mimic) human advicers and 
replace them  

Who makes the  
recommendations (decisions)?  

The human and/or 
the system  

The system  

Major orientation  Decision making  Transfer of expertise (humanmachine-
human) and rendering the advice  

Major query direction  Human queries the 
machine  

Machine queries the human  

Nature of support  Personal, groups, and 
institutional  

Personal (mainly), and groups  

Manipulation method  Numerical  Symbolic  

Characteristics of problem area  Complex, integrated 
wide  

Narrow domain  

Type of problems  Ad hoc, unique  Repetitive  

Content of database  Factual knowledge  Procedural and factual knowledge  

Reasoning capability  No  Yes, limited  

Explanation capability  Limited  Yes  

 

1.14 Hybrid Support Systems 

 Tujuan dan Computer-Based Information System (CBIS) adalah untuk membantu manajemen 

dalam memanajemen penyelesaian atau mengorganisasi masalah lebih cepat dan baik 

daripada tanpa menggunakan komputer.  

 Kata kuncinya adalah solusi yang tepat dan manajemen permasalahan, dan bukannya tool 

atau teknik yang digunakan dalam proses.  

Beberapa pendekatan yang mungkin:  

 Gunakan setiap tool dengan caranya sendiri-sendiri untuk menyelesaikan aspek yang berbeda 

dan suatu masalah.  

 Gunakan pelbagai tool yang tidak begitu terintegrasi.  

 Gunakan pelbagai tool yang secara kuat terintegrasi. Dalam hal mi tool-tool akan berlaku 

sebagai sistem hybrid/persilangan ke user, dimana transfer dan data dan aktivitas lain 

diprogram ke dalam MSS yang terintegrasi.  



 

 

 

1.15 Computer-Based Information Systems di Departemen Personalia.  

Category  Task  

Transaction 
Processing  

Keep inventory of personnel. Prepare payroll; compute salaries and incentive plans.  

Management 
Information 
System  

Prepare summary reports (e.g., average salaries in each department). Conduct 
performance tracking of employees, labor budget. Do preparation, monitoring, and 
analysis. Perform short-term scheduling. Match positions and candidates. Monitor 
positions control systems. Do fringe benefits monitoring and control.  

Decision Support 
Systems  

Prepare special reports (e.g., safety records, equal opportunity achievements).  
Do long-range planning for human resources. Design a compensation plan.  
Provide quantitative support of labor-management negotiation.  

Expert Systems  Obtain advice on legal and tax implications during management labor negotiations. 
Develop a social responsibility plan. Select training media. Design comprehensive training 
programs. Help in selecting new employees.  

 

1.16 Kesimpulan 

 Perkembangan komputer demikian cepatnya dan juga penggunaannya oleh para manajer.  

 MSS adalah teknologi yang dapat digunakan secara mandiri atau dalam bentuk kombinasinya. 

 Dukungan terkomputerisasi untuk para manajer sangat penting dalam pelbagai kasus untuk 

kelanjutan organisasinya.  

 Manejemen pengambilan keputusan makin lama makin kompleks. Maka metode intuisi dan 

trial and error tak tepat lagi.  

 Kerangka dukungan keputusan membagi kondisi keputusan dalam 9 kategori, tergantung 

pada derajat struktur dan aktivitas manajerial. Setiap kategori mendapat dukungan komputer 

sendirisendiri.  

 Keputusan yang terstruktur didukung oleh metode analisis kuantitatif seperti: management 

science dan capital budgeting.  

 DSS adalah teknologi analitis yang menggunakan model untuk solusi yang semi terstruktur 

dan masalah-masalah tak terstruktur.  

 Group DSS adalah teknologi yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu 

group.  

 EIS memberikan akses informasi perusahaan yang diperlukan dengan menyediakan bagi 

mereka informasi yang sedia setiap saat, detil, dan mudah untuk divisualisasikan.  

 ES adalah sistem yang mencoba menirukan para pakar.  
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 Fitur utama dan ES adalah aplikasinya untuk pengetahuan dan penggunaan reasoning (alasan 

suatu keputusan).  

 Komputasi saraf (neural computing) adalah teknologi yang mencoba menampilkan proses 

pembelajaran dan pengenalan pola.  

 Semua teknologi MSS adalah interaktif. 

 Keuntungan utama dan MSS adalah ia dapat diukur.  

 Teknologi-teknologi MSS dapat diintegrasikan diantara mereka sendiri dan dengan CBIS yang 

lain. 

 Teknologi-teknologi MSS dapat diterapkan pada satu lokasi atau mereka dapat didistribusikan 

di keseluruhan perusahaan.  

 

 



 

 

BAB 2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN, SISTEM, PEMODELAN, DAN  
DUKUNGAN  

 

TUJUAN  
- Memahami pendekatan sistem 

- Memahami empat fase pengambilan keputusan menurut Simon: intelegensi, desain, pilihan, 

dan implementasi 

 

2.1 Sistem  

Sistem pendukung manajemen seperti DSS, GDSS, EIS, dan ES melibatkan satu istilah yaitu sistem. 

Sistem adalah kumpulan dan obyek-obyek seperti orang, resources, konsep, dan prosedur yang 

ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Koneksi antara dan interaksi 

diantara sub sistem disebut dengan antarmuka/interface.  

Sistem terdiri dari Input, Proses, dan Output. Input adalah semua elemen yang masuk ke sistem. 

Contohnya adalah bahan baku yang masuk ke pabrik kimia, pasien yang masuk ke rumah sakit, input 

data ke komputer. Sedangkan Proses adalah proses transformasi elemen-elemen dan input menjadi 

output. Output sistem adalah adalah produk jadi atau hasil dan suatu proses di sistem.  

Feedback adalah aliran informasi dan komponen output ke pengambil keputusan yang 

memperhitungkan output atau kinerja sistem. Dan informasi in pengambil keputusan, yang bertindak 

sebagai pengontrol, bisa memutuskan untuk memodifikasi input, atau proses, atau malah keduanya.  

Environment/lingkungan dari sistem terdiri dan berbagai elemen yang terletak di luar input, output, 

atau pun proses. Namun, mereka dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan sistem. Bila suatu elemen 

memiliki hubungan dengan tujuan sistem serta pengambil keputusan secara signifikan tak mungkin 

memanipulasi elemen in maka elemen tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari environment. 

Contoh: sosial, politik, hukum, aspek fisik, dan ekonomi. 

 

Sistem dan lingkungannya dapat digambarkan seperti Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1 Sistem dan Lingkungannya 

 

Boundary/batas adalah pemisah antara suatu sistem dengan environment-nya. Sistem ada di 

dalam boundary, dimana environment ada di luarnya. Bisa secara fisik, misal: sistem adalah 

sebuah departemen di Gedung C; atau non fisik, misal: suatu sistem di batasi oleh waktu tertentu.  

 

Sistem berdasarkan tipenya dapat dibagi menjadi sistem tertutup dan sistem terbuka. 

 Sistem tertutup (Closed System) adalah sistem yang merepresentasikan derajat kemandirian 

dan sistem. Sistem mi secara penuh mandiri, tak tergantung sama sekali. 

 Sistem terbuka (Open System) sangat tergantung pada lingkungannya. Sistem mi menerima 

input (informasi, energi, material) dan lingkungannya dan bisa juga memberikan outputnya 

kembali ke lingkungan tersebut.  

Ukuran utama sebuah sistem adalah efektivitas dan efisiensi.  

 Efektivitas adalah derajat seberapa banyak tujuan sistem tercapai. mi mengacu pada hasil 

atau output dan suatu sistem. Doing the wright” thing.  

 Efisiensi adalah ukuran penggunaan input (atau resources) untuk mencapai tujuan; sebagai 

contoh, seberapa banyak uang yang digunakan untuk mendapatkan level tertentu penjualan. 

Doing the “thing” right.  

 Perbedaan antara sistem inventory tertutup dan terbuka:  

 



 

 

2.2 Model  

Karekteristik utama dan DSS adalah adanya kemampuan pemodelan. Model adalah 

representasi sederhana atau penggambaran dan kenyataan. Terdapat 3 jenis model:  

1. Iconic (Scale). Replika fisik dan sistem, biasanya dalam skala tertentu dan bentuk aslinya. GUI 

pada OOPL adalah contoh dan model ini.  

2. Analog. Tak seperti sistem yang sesungguhnya tetapi berlaku seperti itu. Lebih abstrak 

daripada model Iconic dan merupakan representasi simbolis dan kenyataan. Contoh: bagan 

organisasi, peta, bagan pasar modal, speedometer.  

3. Matematis (Kuantitatif). Kompleksitas hubungan dalam sistem organisasi tak dapat 

direpesentasikan dengan Iconic atau Analog, karena kalau pun bisa akan memakan waktu 

lama dan sulit. Analisis DSS menggunakan perhitungan numerik yang dibantu dengan model 

matematis atau model kuantitatif lainnya. 

Keuntungan Model 

Alasan utama penggunaan model adalah:  

1. Biaya analisis model lebih murah daripada percobaan yang dilakukan pada sistem yang 

sesungguhnya. 

2. Model memungkinkan untuk menyingkat waktu. Operasi bertahun-tahun dapat disimulasikan 

dalam hitungan menit di komputer. 

3. Manipulasi model (perubahan variabel) lebih mudah dilakukan daripada bila diterapkan pada 

sistem nyata. Selanjutnya percobaan yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan dan tak 

mengganggu jalannya operasi harian organisasi.  

4. Akibat yang ditimbulkan dan adanya kesalahan-kesalahan sewaktu proses trial-and-error 

lebih kecil daripada penggunaan model langsung di sistem nyata. 

5. Lingkungan sekarang yang makin berada dalam ketidakpastian. Penggunaan pemodelan 

menjadikan seorang manajer dapat menghitung resiko yang ada pada proses-proses tertentu.  

6. Penggunaan model matematis bisa menjadikan analisis dilakukan pada 

kemungkinankemungkinan solusi yang banyak sekali, bahkan bisa tak terhitung. Dengan 

adanya komunikasi dan teknologi canggih sekarang in manajer akan seringkali memiliki 

alternatif-alternatif pilihan. 

7. Model meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan pelatihan.  
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2.3 Proses Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan, diantara pelbagai alternatif aksi yang 

bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. Proses pengambilan keputusan terdiri dan 4 

fase proses: intelligence, design, choice, dan implementation. Fase 1 sampai 3 merupakan dasar 

pengambilan keputusan, yang diakhiri dengan suatu rekomendasi. Sedangkan pemecahan masalah 

adalah serupa dengan pengambilan keputusan (fase 1 sampai 3) ditambah dengan implementasi dan 

rekomendasi (fase 4).  Pemecahan/penyelesaian masalah tak hanya mengacu ke solusi dan area 

masalah/kesulitankesulitan tapi mencakup juga penyelidikan mengenai kesempatan-kesempatan 

yang ada. 

 Intelligence — pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan.  

 Design — menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin 

untuk dikerjakan. 

 Choice — pemilihan dan materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. 

 Implementation  

Di bawah ini adalah bagan dari pengambilan keputusan/proses pemodelan: 

 

Gambar 2 Fase Pengambilan keputusan 



 

 

2.4 Fase Intelegensi 

Proses yang terjadi pada fase intelegensi adalah:  

 Identifikasi masalah/peluang.  

 Klasifikasi masalah – konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam suatu kategori yang 

dapat didefinisikan mengarah pada pendekatan solusi standar. Pendekatan 

mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. 

 Dekomposisi masalah.  

 Kepemilikan masalah.  

2.5 Fase Desain  

Tahap desain meliputi pembuatan, pengembangan, dan analisis hal-hal yang mungkin untuk 

dilakukan. Termasuk juga disini pemahaman masalah dan pengecekan solusi yang layak. Juga model 

dan masalahnya dirancang, dites, dan divalidasi. Tugas-tugas yang ada pada tahap mi merupakan 

kombinasi dan seni dan pengetahuan, yaitu:  

 Komponen-komponen model.  

 Struktur model. 

 Seleksi prinsip-prinsip pemilihan (kriteria evaluasi).  

 Pengembangan (penyediaan) alternatif.  

 Prediksi hasil.  

 Pengukuran hasil.  

 Skenario.  

2.5.1 Komponen-komponen Model Kuantitatif  

Struktur umum dan model:  
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Contoh-contoh dan komponen model:  

Area  Decision Variables  Result Variables  Uncontrollable Variables and 
Parameters  

Financial 
investment  

Investment alternatives  
and amounts  
Period of investment  
Timing of investment  

Total profit  
Rate of return  
Earning per share  
Liquidity level  

Inflation rate  
Prime rate  
Competition  

Marketing  Advertising budget 
Product Mix  

Market share Customer 
satisfaction  

Customers’ income 
Competitors’ actions  

Manufacturing  Products and amounts  
Inventory levels  
Compensation program  

Total cost  
Quality level  
Employee satisfaction  

Machine capacity  
Technology  
Materials prices  

Accounting  Use of computers  
Audit schedule  
Depreciation schedule  

Data processing cost Error 
rate  

Computer technology  
Tax rates  
Legal requirements  

Transportation  Shipments schedule  Total transport cost  Delivery distance Regulations  
Services  Staffing levels  Customer satisfaction  Demand for services  

 

2.5.2 Struktur Kuantitatif Model 

Komponen-komponen dan model kuantitatif bekerja bersama-sama dengan sekumpulan 

pernyataan matematika seperti: persamaan atau pertidaksamaan. 

Contoh: Buatlah linear programming untuk kasus Product-Mix Model.  

Decision variables: X1 = unit PC-7 yang diproduksi; X2 = unit PC-8  

Result varible: total profit.  

Tujuannya adalah untuk memaksimalkan profit.  

Z = total profit: 8,000 X1 + 12,000 X2.  

Uncontrollable variables (constraints):  

Labor constraint: 300 X1 + 500X2  200,000 (in days)  

Budget constraint: 10,000 X1 + 15,000 X2  8,000,000 (in dollars)  

Marketing requirement: X1  100 (in units).  

Solution: dan komputer dihasilkan X1 = 666,667; X2 = 0; Profit = $5,333,333.  

 

Di bawah ini adalah diagram yang menggambarkan uraian di atas:  



 

 

 

Gambar 3 Model Matematika 

2.5.3 Prinsip Pemilihan 

Seleksi prinsip-prinsip pemilihan (kriteria evaluasi).  

Ada 2 tipe prinsip pemilihan, Normatif dan Deskriptif.  

1. Model Normatif.  

Mengimplikasikan bahwa alternatif yang terpilih adalah yang terbaik dan semua alternatif 

yang mungkin. Untuk mendapatkannya, harus mengecek semua alternatif dan membuktikan bahwa 

satu yang terpilih adalah benar-benar yang terbaik. Proses mi disebut dengan Optimisasi (bisa dilihat 

di bawah). Pada operasionalnya, optimisasi dapat dicapai dalam 1 diantara 3 cara:  

- Dapatkan level tertinggi pada tujuan yang ingin dicapai (maksimalisasi) dan kumpulan 

resource yang ada. Sebagai contoh, alternatif mana yang akan menghasilkan profit maksimal 

dan investasi $1,000,000.  

- Temukan alternatif dengan rasio tertinggi (maksimalisasi) pada tujuan biaya yang ingin 

dicapai (misal profit per dollar investasi), atau dengan kata lain memaksimalisasikan 

produktivitas.  

- Temukan alternatif dengan biaya terendah (atau resource lain) yang dapat memenuhi level 

tujuan yang dibutuhkan (minimalisasi). Sebagai contoh, jika tugasnya adalah membangun 

suatu produk dengan spesifikasi tertentu, metode mana yang akan bisa mewujudkannya 

dengan biaya terendah?  

Model Optimisasi untuk model Normatif:  

 Assignment (best matching of objects).  

 Dynamic programming.  

 Goal programming.  
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 Investment (maximize rate of return).  

 Linear programming.  

 Maintenance (minimize cost of maintenance).  

 Network models for planning and scheduling.  

 Nonlinear programming.  

 Replacement (capital budgeting).  

 Simple inventory models (e.g., economic order quantity).  

 Transportation (minimize cost of shipments).  

Teori keputusan Normatif didasarkan pada asumsi berikut ini:  

- Manusia berpikiran ekonomis dalam hal memaksimalkan tujuannya; sehingga pengambil 

keputusan akan berpikir rasional.  

- Dalam pengambilan keputusan, semua alternatif dan tindakan dan konsekuensinya, atau 

paling tidak probabilitas dan nilai dan konsekuensi tersebut, sudah diketahui.  

- Pengambil keputusan mempunyai tugas atau acuan yang memungkinkan mereka meranking 

konsekuensi analisis yang diinginkan.  

Suboptimisasi.  

Dalam rangka mengurangi kompleksitas, mengurangi waktu kerja dan memudahkan analisis, 

maka seringkali optimisasi dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil/tertentu. Inilah yang disebut 

dengan suboptimisasi.  

 

2. Model Deskriptif:  

- Information flow. 

- Scenario analysis.  

- Financial planning.  

- Inventory management (complex).  

- Markov analysis (predictions).  

- Environmental impact analysis.  

- Simulation (different types).  

- Technological forecasting.  

- Waiting line management.  

Cukup baik atau “Puas”.  



 

 

Kebanyakan pengambilan keputusan berkeinginan untuk mendapatkan solusi yang 

memuaskan, “sesuatu yang mendekati terbaik”. Pada mode “kepuasan” pengambil keputusan 

menyusun aspirasi, tujuan, atau level kinerja yang diinginkan dan mencari alternatif-alternatif sampai 

suatu hal ketemu yang memenuhi level in Alasan yang umum untuk mode mi adalah keterbatasan 

waktu atau derajat optimisasi yang dapat dicapai dengan memperhitungkan harga yang harus dibayar 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Konsep lain masih berhubungan adalah bounded 

rationality. Manusia memiliki kapasitas terbatas untuk berpikir rasional; maka ia menyusun model 

penyederhanaan dan situasi nyata sebagai pemecahannya.  

2.5.4 Pengembangan (Penyediaan) Alternatif.  

Pada model optimisasi (seperti linear programming) alternatif-alternatif yang ada disediakan 

secara otomatis oleh model. Namun demikian, pada kebanyakan situasi MSS, adalah perlu 

menyediakan alternatif-alternatif in mi akan menjadi proses yang cukup lama yang melibatkan 

pencarian ide dan kreativitas yang memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Isu 

penting lain adalah kapan harus dihentikan penyediaan alternatif-alternatif mi.  

Penyediaan pelbagai alternatif tergantung juga pada ketersediaan dan biaya atas suatu informasi dan 

membutuhkan pakar di bidangnya. mi adalah bagian formal terkecil dan pemecahan suatu masalah. 

Kreativitas digunakan disini, dan dapat dikembangkan dengan bertukar pendapat, sesi tanya jawab 

dalam kelompok, pengisian daftar-daftar, dan training khusus.  

Pencarian alternatif mi juga biasanya datang setelah kriteria untuk pengevaluasian alternatif 

telah ditentukan. Urutan mi dapat mengurangi pencarian pelbagai alternatif dan hasilnya dilibatkan 

dalam pengevaluasian alternatif tadi. Pelbagai alternatif mi dapat disediakan dengan menggunakan 

cara heuristic. Sebagai contoh, pada real estate terdapat alternatif periode pembayaran.  

2.5.5 Memprediksi Hasil dan Setiap Alternatif.  

Pengambilan keputusan seringkali diklasifikasikan pada hal-hal mana seorang pengambil keputusan 

mengetahui (atau percaya) hasil yang akan terjadi. Pengetahuan bisa dibagi dalam 3 kategori, mulai 

dan pengetahuan komplit di sisi kiri dan makin ke kanan makin takjelas.  
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Secara khusus kategorinya adalah:  

 Certainty  

 Risk  

 Uncertainty  

2.5.6 Pengukuran Hasil (Level Pencapaian Tujuan) 

Nilai dan pelbagai alternatif dapat dilihat pada pencapain tujuan. Terkadang suatu hasil dinyatakan 

secara langsung dengan istilah tujuan itu sendiri. Sebagai contoh, profit adalah hasil, dimana 

maksimalisasi profit adalah tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam istilah dollar. Pada kasus lain 

suatu hasil dapat dinyatakan dalam istilah lain yang berbeda dengan tujuan.  

Skenario.  

Skenario memegang peranan yang penting dalam MSS, karena:  

 Membantu mengidentifikasi pelbagai kesempatan potensial dan/atau daerah permasalahan.  

 Menyediakan fleksibelitas dalam perencanaan.  

 Mengidentifikasi titik puncak perubahan yang seharusnya dimonitor manajer.  

 Membantu memvalidasi asumsi dasar yang digunakan dalam pemodelan.  

 Membantu untuk meneliti sensitivitas dan solusi yang ditawarkan dalam perubahan yang 

terjadi pada skenario.  

Skenario yang mungkin.  

Banyak sekali skenario yang mungkin untuk setiap keputusan, yang khusus:  

 Skenario terjelek yang mungkin.  

 Skenario terbaik yang mungkin.  

 Skenario yang mungkin dilakukan.  

2.6 Fase Pilihan  

Pendekatan pencarian pilihan ada 2:  

 Teknis analitis. Menggunakan perumusan matematis.  

 Algoritma. Langkah demi langkah proses. 

Perbedaan antara metode pencarian analitis, Blind, dan Heuristic disajikan pada diagram di bawah ini:  



 

 

 

Gambar 4. Perbedaan Optimasi, Blind Search dan Heuristic Search 

 

2.7 Evaluasi: Multiple Goals, Analisis Sensitivitas, “What-If,” dan Pencarian Tujuan  

Perbagai metode yang menangani tujuan yang jamak dapat digunakan pada saat bekerja dengan 

MSS. Umumnya adalah:  

- Penggunaan teori utilitas.  

- Goal Programming.  

- Pernyataan goal sebagai constraint, menggunakan linear programming.  

- Penggunaan point system.  

Multiple Goals.  

Analisis multiple goal melibatkan kesulitan-kesulitan di bawah mi:  

1. Biasanya sulit untuk mendapatkan statemen eksplisit dan tujuan organisasi.  

2. Beberapa partisipan memandang kepentingan (prioritas) dan pelbagai goal dengan cara yang 

berbeda-beda.  

3. Pengambil keputusan merubah kepentingan yang dijadikan tujuan seiring dengan berjalannya 

waktu atau untuk situasi pengambilan keputusan yang berbeda.  

4. Goal dan subgoal dipandang secara berbeda pada level organisasi yang berbeda-beda dan 

pada departemen yang berbeda pula.  

5. Goal itu sendiri bersifat dinamis dalam menghadapi perubahan di organisasi dan 

lingkungannya.  

6. Hubungan antara pelbagai alternatif dan akibatnya pada tujuan sulit untuk dikuantifikasikan.  

7. Permasalahan yang kompleks dipecahkan oleh kelompok-kelompok pengambil keputusan.  
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Analisis Sensitivitas.  

Mengecek hubungan antara:  

 Efek dan ketidakpastian dalam memperkirakan variabel eksternal.  

 Efek dan interaksi yang berbeda diantara berbagai variabel.  

 Akibat perubahan di variabel eksternal (uncontrollable) dan parameter pada variabel hasil.  

 Akibat perubahan di variabel keputusan pada variabel hasil.  

 Revisi model untuk mengeliminasi sensitivitas yang terlalu besar.  

 Penambahan detil mengenai pelbagai variabel atau skenario yang sensitif.  

 Perolehan perkiraan yang lebih baik dan variabel eksternal yang sensitif.  

 Perubahan sistem di dunia nyata untuk mengurangi sensitivitas aktual.  

 Menghadapi dunia nyata yang sensitif (dan lalu rapuh), memonitor hasil aktual secara terus 

menerus dan hati-hati.  

 

Dua tipe analisis sensitivitas:  

1. Automatic Sensitivity Analysis. Terdapat model kuantitatif standar seperti linear programming. 

Sebagai contoh, hal mi bisa memberitahu manajer pada range mana variabel input yang pasti (misal, 

unit cost) berbeda, tanpa menimbulkan akibat yang signifikan pada solusi yang ditawarkan. Biasanya 

terbatas pada satu perubahan di saat yang bersamaan, dan hanya untuk variabel yang pasti. Namun 

demikian hal mi sangat berguna disebabkan kemampuannya yang cepat untuk menentukan range 

dan batas (dan dengan atau tanpa perubahan kecil pada hasil komputasinya).  

2. Trial and Error. Akibat perubahan pada satu/beberapa variabel dapat ditentukan melalui 

pendekatan trial-and-error. Kita dapat melakukan perubahan pada input data dan mencoba kembali 

pemecahan masalah. Dengan mengulang hal mi beberapa kali, solusi yang makin lama makin baik 

akan ditemukan. 2 pendekatan metode mi adalah : “what-if” dan goal seeking.  

“What-If’ Analysis.  

Analisis mi berangkat dan pertanyaan: “Apa yang akan terjadi pada solusi yang dihasilkan jika suatu 

variabel input, asumsi, atau nilai sebuah parameter berubah?” Contoh:  

 Apa yang akan terjadi pada biaya inventory total jika biaya pengangkutan ke inventory 

meningkat 10 persen?  

 Apa yang akan terjadi pada market share jika biaya iklan meningkat 5 persen?  

 

Goal Seeking  



 

 

Analisis mi mengecek input yang diperlukan untuk mendapatkan level yang dinginkan pada 

suatu output (goal). Merepresentasikan pendekatan solusi “backward”. Contohnya:  

 Budget berapakah yang diperlukan untuk R & D per tahun pada angka pertumbuhan 4 persen 

tahun 2003?  

 Berapa banyak perawat yang diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu pasien di kamar 

gawat darurat sampai nilainya kurang dan 10 menit? 

 Berapa banyak auditor yang diperlukan untuk menyelesaikan proses auditing pada tanggal 30 

September 2002 mi?  

Menghitung BEP (Break Event Point) menggunakan Goal Seeking.  

Caranya dengan menemukan jumlah produksi yang diperlukan untuk menghasilkan 

keuntungan nol. Analisis Sensitivitas penting dilakukan, sebab hal mi dapat meningkatkan 

kepercayaan pada model dan hal itu meningkatkan keberhasilan implementasi analisis kuantitatif. 

Pada kebanyakan CBIS, analisis mi terkadang sulit sebab rutin-rutin program yang tersedia kurang 

memadai untuk menampilkan proses “what-if”. Dalam DSS option “what-if” dan goal seeking mudah 

saja dilakukan dan sistem mi menyediakan peluang yang fleksibel dan mudah beradaptasi.  

2.8 Faktor Kritis Sukses 

Critical Succes Factors (CSF) berhubungan dengan “Choice”. Merupakan teknis diagnostik 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang kritis terhadap pencapaian tujuan organisasi. Semua pihak 

eksekutif terlibat di sini. Sekali faktor mi ditentukan maka mudah mengidentifikasi kesenjangan 

informasi, untuk menemukan kembali faktor-faktor kritis mana yang belum didukung oleh sistem 

informasi yang sekarang.  

2.9 Implementasi 

Implementasi dan solusi masalah yang ditawarkan adalah mengawali hal yang baru, atau 

dalam bahasa modern — pengenalan perubahan. 

2.10 Human Cognition Manusia dan Gaya Keputusan 

Cognition adalah aktifitas suatu individu dalam mengatasi perbedaan antara cara 

pandangnya dan dalam lingkungan dan apa yang memang benar-benar ada dalam lingkungan itu. 

Dengan kata lain, kemampuan untuk mempersepsi dan memahami informasi.  

Cognitive style mengacu pada proses subyektif dimana individu mempersepsi, mengorganisasi, dan 

mengubah informasi selama proses pengambilan keputusan. Gaya ini mulai dari yang paling heuristic 

sampai yang paling analitis, sehingga banyak kombinasinya.  
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Gaya Keputusan 

Perilaku pengambil keputusan berpikir dan bereaksi terhadap suatu masalah, bagaimana mereka 

mempersepsi, respon pemahamannya, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, berbedabeda dan 

satu individu ke individu yang lain dan juga dan situasi ke situasi yang lain. Sehingga tiap orang akan 

membuat keputusan yang berbeda-beda. Perilaku bagaimana manajer mengambil keputusan (dan 

bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain) menjelaskan gaya keputusan mereka. Bisa 

autocratic atau malah democratic; ada juga yang consultative (dengan orang atau group lain) serta 

yang lain heuristic.  

 

2.11 Kesimpulan 

 Manajemen pengambilan keputusan serupa dengan keseluruhan proses manajemen.  

 Pemecahan masalah juga mengacu pada evaluasi peluang.  

 Sistem terdiri dan input, output, proses dan pengambil keputusan.  

 Semua sistem dipisahkan dan lingkungannya dengan suatu batas.  

 Sistem dapat terbuka, berinteraksi dengan lingkungannya, atau tertutup.  

 DSS utamanya berhubungan dengan sistem yang terbuka.  

 Model banyak digunakan dalam MSS; yang bisa dalam bentuk iconic, analog atau matematis.  

 Model menjadikan percobaan dan suatu sistem lebih cepat dan murah.  

 Pemodelan dapat menggunakan teknik simulasi, optimisasi, atau heuristic.  

 Pengambilan keputusan melibatkan 4 fase utama: intelegensi, desain, choice, dan 

implementation.  

 Pada fase intellegence, masalah (peluang) diidentifikasikan, diklasifikasikan, dan diuraikan 

(jika diperlukan).  

 Pada fase design, suatu model sistem dibuat, kriteria pemilihan ditetapkan, alternatif 

dihasilkan, hasil diprediksi, dan metodologi keputusan dibuat.  

 Pada fase choice, pelbagai alternatif dibandingkan dan pencarian solusi yang terbaik (atau 

yang cukup baik) dimulai. Pelbagai teknik pencarian disediakan.  

 Dalam evaluasi alternatif, harus dipertimbangkan multiple goal dan masalah-masalah analisis 

sensitivitas.  

 “What-if” dan goal seeking adalah 2 pendekatan analisis sensitivitas.  

 Critical success factor adalah metodologi untuk mendiagnosis masalah dan mengidentifikasi 

kebutuhan informasinya.  



 

 

 Komputer dapat mendukung semua fase pengambilan keputusan dengan mengotomatisasi 

tugas/proses yang diperlukan.  

 Gaya keputusan manusia harus dikenali dalam mendesain MSS.  

 Keputusan dibuat oleh individu atau group dapat didukung oleh MSS.  
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BAB 3 DECISION SUPPORT SYSTEMS  
 

Tujuan: 
- Memahami dasar-dasar, definisi, dan kapabilitas sistem pendukung keputusan 

- Menjelaskan komponen-komponen DSS dan tingkat-tingkat teknologi 

- Menjelaskan pentingnya database dan manajemen database 

- Menjelaskan pentingnya model-model dan manajemen database 

- Memahami bagaimana DSS dikembangkan 

- Memahami faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan DSS 

- Memahami kolaborasi, sistem pendukung kelompok, dan pengaruhnya 

- Memahami sistem manajemen pengetahuan dan pengaruhny 

 

3.1 Definisi DSS 

Definisi awalnya adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen 

pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dan prosedur-prosedur dalam 

pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. 

Agar berhasil mencapai tujuannya maka sistem tersebut harus: (1) sederhana, (2) robust, (3) mudah 

untuk dikontrol, (4) mudah beradaptasi, (5) lengkap pada hal-hal penting, (6) mudah berkomunikasi 

dengannya. Secara implisit juga berarti bahwa sistem mi harus berbasis komputer dan digunakan 

sebagai tambahan dan kemampuan penyelesaian masalah dan seseorang.  

Dibandingkan dengan EDP, DSS memiliki perbedaan:  

Dimension  DSS  EDP  

Use  Active  Passive  
User  Line and staff management  Clerical  
Goal  Effectiveness  Mechanical efficiency  
Time Horizon  Present and future  Past  
Objective  Flexibility  Consistency  

 

Definisi lain DSS adalah (1) sistem tambahan, (2) mampu untuk mendukung analisis data 

secara ad hoc dan pemodelan keputusan, (3) berorientasi pada perencanaan masa depan, dan (4) 

digunakan pada interval yang tak teratur atau tak terencanakan.  

Ada juga definisi yang menyatakan bahwa DSS adalah sistem berbasis komputer yang terdiri 3 

komponen interaktif: (1) sistem bahasa — mekanisme yang menyediakan komunikasi diantara user 



 

 

dan pelbagai komponen dalam DSS, (2) knowledge system — penyimpanan knowledge domain 

permasalahan yang ditanamkan dalam DSS, baik sebagai data ataupun prosedur, dan (3) sistem 

pemrosesan permasalahan — link diantara dua komponen, mengandung satu atau lebih kemampuan 

memanipulasi masalah yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.  

Definisi terakhir adalah, istilah DSS mengacu pada “situasi dimana sistem ‘final’ dapat 

dikembangkan hanya melalui adaptive process pembelajaran dan evolusi”. DSS didefinisikan sebagai 

hasil dan pengembangan proses dimana user DSS, DSS builder, dan DSS itu sendiri, semuanya bisa 

saling mempengaruhi, yang tercermin pada evolusi sistem itu dan pola-pola yang digunakan.  

Semua istilah di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:  

Source  DSS Defined in Terms of  

Gorry and Scott-Morton [19711  Problem type, system function (support)  

Little [19701  System function, interface characteristics  

Alter [19801  Usage pattern, system objectives  

Moore and Chang [19801  Usage pattern, system capabilities  

Bonczek, et al. [19801  System components  

Keen [19801  Development process  

 

3.2 Karakteristik dan Kapabilitas DSS 

Karakteristik dan kapabilitas kunci dari DSS adalah: 
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Gambar 5 Karakteristik dan kapabilitas SPK  

 

 

1. DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi 

terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi 

terkomputerisasi. Pelbagai masalah tak dapat diselesaikan (atau tak dapat diselesaikan secara 

memuaskan) oleh sistem terkomputerisasi lain, seperti EDP atau MIS, tidak juga dengan 

metode atau tool kuantitatif standar.  

2. Dukungan disediakan untuk pelbagai level manajerial yang berbeda, mulai dan pimpinan 

puncak sampai manajer lapangan.  

3. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi group. Pelbagai masalah organisasional 

melibatkan pengambilan keputusan dan orang dalam group. Untuk masalah yang strukturnya 

lebih sedikit seringkali hanya membutuhkan keterlibatan beberapa individu dan departemen 

dan level organisasi yang berbeda.  

4. DSS menyediakan dukungan ke pelbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan.  



 

 

5. DSS mendukung pelbagai fase proses pengambilan keputusan: intelligence, design, choice 

dan implementation.  

6. DSS mendukung pelbagai proses pengambilan keputusan dan style yang berbeda-beda; ada 

kesesuaian diantara DSS dan atribut pengambil keputusan individu (contohnya vocabulary 

dan style keputusan).  

7. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Pengambil keputusan harus reaktif, mampu 

mengatasi perubahan kondisi secepatnya dan beradaptasi untuk membuat DSS selalu bisa 

menangani perubahan in DSS adalah fleksibel, sehingga user dapat menambahkan, 

menghapus, mengkombinasikan, mengubah, atau mengatur kembali elemen-elemen dasar 

(menyediakan respon cepat pada situasi yang tak diharapkan). Kemampuan mi memberikan 

analisis yang tepat waktu dan cepat setiap saat.  

8. DSS mudah untuk digunakan. User harus merasa nyaman dengan sistem mi. User-

friendliness, fleksibelitas, dukungan grafis terbaik, dan antarmuka bahasa yang sesuai dengan 

bahasa manusia dapat meningkatkan efektivitas DSS. Kemudahan penggunaan mi 

diiimplikasikan pada mode yang interaktif.  

9. DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dan pengambilan keputusan (akurasi, jangka 

waktu, kualitas), lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh (biaya membuat keputusan, 

termasuk biaya penggunaan komputer).  

10. Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses 

pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. DSS secara khusus ditujukan untuk 

mendukung dan tak menggantikan pengambil keputusan. Pengambil keputusan dapat 

menindaklanjuti rekomendasi komputer sembarang waktu dalam proses dengan tambahan 

pendapat pribadi atau pun tidak.  

11. DSS mengarah pada pembelajaran, yaitu mengarah pada kebutuhan baru dan 

penyempurnaan sistem, yang mengarah pada pembelajaran tambahan, dan begitu 

selanjutnya dalam proses pengembangan dan peningkatan DSS secara berkelanjutan.  

12. User/pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Sistem yang Iebih 

besar dapat dibangun dalam organisasi user tadi dengan melibatkan sedikit saja bantuan dan 

spesialis di bidang Information Systems (IS).  

13. DSS biasanya mendayagunakan pelbagai model (standar atau sesuai keinginan user) dalam 

menganalisis pelbagai keputusan. Kemampuan pemodelan mi menjadikan percobaan yang 
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dilakukan dapat dilakukan pada pelbagai konfigurasi yang berbeda. Pelbagai percobaan 

tersebut lebih lanjut akan memberikan pandangan dan pembelajaran baru.  

14. DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan 

solusi yang efisien dan efektif dan pelbagai masalah yang pelik.  

Keuntungan DSS:  

1. Mampu mendukung pencarian solusi dan masalah yang kompleks.  

2. Respon cepat pada situasi yang tak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah.  

3. Mampu untuk menerapkan pelbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara 

cepat dan tepat.  

4. Pandangan dan pembelajaran baru.  

5. Memfasilitasi komunikasi.  

6. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja.  

7. Menghemat biaya.  

8. Keputusannya lebih tepat.  

9. Meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan 

dengan sedikit usaha.  

10. Meningkatkan produktivitas analisis.  

 

3.3 Komponen DSS 

Aplikasi DSS dapat terdiri atas subsistem: 

1. Data Management. Termasuk database, yang mengandung data yang relevan untuk pelbagai 

situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management Systems (DBMS).  

2. Model Management. Melibatkan model finansial, statistikal, management science, atau 

pelbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan 

analitis, dan manajemen software yang diperlukan.  

3. Communication (dialog subsystem). User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah 

pada DSS melalui subsistem in mi berarti menyediakan antarmuka.  

4. Knowledge Management. Subsistem optional mi dapat mendukung subsistem lain atau 

bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.  

Subsistem pembangun DSS dapat digambarkan sebagai model konseptual DSS seperti gambar 

berikut:  

 



 

 

 

Gambar 6 Komponen SPK 

 

3.4 Subsistem Manajemen Data  

Subsistem manajemen data terdiri atas elemen-elemen berikut:  

 DSS database.  

 Database management system.  

 Data directory.  

 Query facility.  

Digambarkan dalam diagram berikut ini:  
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DBMS mengatur berbagai database seperti diagram di bawah mi:  

 

 

Keuntungan database DSS yang terpisah-pisah adalah:  

1. Kontrol yang lebih besar terhadap data.  

2. Lebih baik dalam memanajemen data.  

3. Kebanyakan database ditujukan dalam memproses data, sehingga database yang terpisah 

lebih efisien untuk DSS.  



 

 

4. DSS bisa melibatkan pelbagai fungsi, membutuhkan input dan beberapa database. Satu kali 

saja diekstrak ke dalam satu database, maka penggunaan data selanjutnya akan lebih efisien 

dan mudah.  

5. Perubahan dan update lebih cepat, mudah, dan murah.  

6. Akses yang lebih mudah dan manipulasi data bisa dilakukan.  

7. Dapat mengadopsi struktur database yang optimal untuk penggunaan DSS yang spesifik 

(seperti relasional atau object-oriented).  

 

Kerugian database DSS yang terpisah-pisah, yaitu:  

1. Penambahan database khusus lebih mahal dalam hal pembangunannya, keamanan, dan 

perawatannya bila dibandingkan dengan satu database.  

2. Database yang terpisah dapat dimodifikasi oleh user yang berbeda-beda menurut cara 

mereka masing-masing. Jika data yang redundant disimpan dalam tempat yang berbeda, dan 

jika data dimodifikasi dengan cara berbeda-beda, maka bisa menyebabkan data yang tak 

konsisten dalam organisasi itu.  

Kemampuan DBMS dalam DSS:  

 Mendapatkan/mengekstrak data agar bisa masuk ke dalam database DSS.  

 Secara cepat mengupdate (menambah, menghapus, mengedit, mengubah) record 

data dan file.  

 Menghubungkan data dan pelbagai source.  

 Secara cepat menampilkan data dan database dalam queiries dan report. 

 Menyediakan keamanan data menyeluruh (proteksi dan akses yang tidak berhak, 

kemampuan recover, dan lain-lain).  

 Menangani data personal dan tidak resmi sehingga user dapat mencoba dengan 

pelbagai solusi alternatif berdasarkan perti mbangan mereka sendiri.  

 Menyuguhkan penampilkan data secara lebih kompleks dan proses manipulasinya 

berdasarkan queries yang diberikan.  

 Melacak penggunaan data.  

3.5 Subsistem Manajemen Model   

Terdiri dan elemen-elemen:  

• Model base.  

• Model base management system.  
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• Modeling language.  

• Model directory.  

• Model execution, integration, and command.  

Elemen-elemen ini dan antarmukanya bisa dilihat pada gambar di bawah ini:  

 

 

Fungsi-fungsi Utama (atau Kemampuan) Model Base Management System (MBMS).  

MBMS adalah sistem software dengan fungsi-fungsi berikut ini: pembuatan model, 

penggunaan subrutin dan building block lainnya; pembangkitan rutin dan report baru; updating dan 

perubahan model; serta manipulasi data. MBMS bisa menghubungkan pelbagai model dengan jalur 

yang diinginkan melalui suatu database. Bisa diuraikan seperti di bawah ini: 

 Membuat model lebih mudah dan cepat, baik dan sketsa atau dan model yang sudah ada 

atau dan building block.  

 Membolehkan user untuk memanipulasi model sehingga mereka dapat menyusun percobaan 

dan analisis sensitivitas dan what-if” ke pencarian goal.  

 Menyimpan dan mengatur pelbagai jenis model dalam bentuk lojik dan terintegrasi.  

 Mengakses dan mengintegrasikan model building block.  

 Mengkatalogkan dan menampilkan direktori model untuk digunakan oleh beberapa individu 

dalam organisasi itu.  

 Melacak model, data, dan penggunaan aplikasi.  

 Menghubungkan model dengan jalurnya yang sesuai melalui database.  



 

 

 Mengatur dan merawat model base dengan management function yang mempunyai analogi 

dengan database management: menyimpan, mengakses, menjalankan, update, link, catalog, 

dan query.  

Aktivitas berikut ini biasanya dikontrol oleh model management:  

 Model execution — mengontrol jalan model sesungguhnya. 

 Model integration — mengkombinasi operasi dan pelbagai model jika diperlukan (contoh, 

mengatur output dan satu model yang nantinya diproses oleh model yang lain.  

 

3.6 Subsistem Pengetahuan  

Pelbagai masalah yang tak terstruktur dan semi terstruktur begitu kompleksnya sehingga 

membutuhkan kepakaran, sehingga DSS yang biasa pun jadi bisa menyelesaikannya. Kepakaran mi 

bisa saja disediakan oleh suatu ES. Lebih jauh, DSS yang lebih canggih dilengkapi dengan komponen 

yang disebut dengan knowledge management. Komponen mi menyediakan kepakaran yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pelbagai aspek dan suatu masalah dan/atau menyediakan 

knowledge yang dapat meningkatkan operasi dan komponen DSS lainnya.  

Komponen knowledge management terdiri dan satu atau beberapa ES. Seperti halnya data dan model 

management, pada software knowledge management terdapat eksekusi dan integrasi yang 

diperlukan dan ES. DSS yang mengikutsertakan komponen mi disebut sebagai suatu DSS yang cerdas 

(intelligent DSS), DSS/ES, atau knowledge-based DSS. 

  

3.7 Subsistem User Interface (Dialog)  

Dialog subsytem diatur oleh software yang disebut Dialog Generation and Management System 

(DGMS). DGMS terdiri dan pelbagai program yang mampu melakukan hal-hal berikut ini:  

 Berinteraksi dengan pelbagai dialog style yang berbeda.  

 Mendapatkan, menyimpan, dan menganalisis penggunaan dialog (tracking), yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan dialog system.  

 Mengakomodasi user dengan pelbagai peralatan input yang berbeda.  

 Menghadirkan data dengan pelbagai format dan peralatan output.  

 Memberikan ke user kemampuan help”, prompting, rutin diagnosis dan saran, atau dukungan 

fleksibel lainnya.  

 Menyediakan antarmuka user ke database dan model base.  
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 Membuat struktur data untuk menjelaskan output (output formatter).  

 Menyimpan data input dan output.  

 Menyediakan grafis berwarna, grafis tiga dimensi, dan data plotting.  

 Memiliki windows yang memungkinkan pelbagai fungsi ditampilkan bersamaan. 

 Dapat mendukung komunikasi diantara user dan pembuat DSS.  

 Menyediakan training dengan contoh-contoh (memandu user melalui input dan proses 

pemodelan).  

 Menyediakan fleksibelitas dan dapat beradaptasi sehingga DSS mampu untuk 

mengakomodasi pelbagai masalah dan teknologi yang berbeda.  

Di bawah ini adalah skema dan Dialog Management 

 

3.8 User  

Orang yang berhadapan dengan masalah atau keputusan dimana DSS didesain untuk mendukungnya 

disebut dengan user, manajer, atau pengambil keputusan. DSS memiliki 2 klas user: manajer dan staf 

spesialis. Staf spesialis ini misalnya, analisis finansial, perencana produksi, periset pasar, dan sejumlah 



 

 

manajer lainnya. Mengetahui siapa yang akhirnya benar-benar menggunakan DSS ini adalah penting 

dalam hal pendesainan suatu DSS. Secara umum, manajer mengharapkan sistem lebih user-friendly 

daripada yang diharapkan oleh seorang staf spesialis. Staf spesialis cenderung pada orientasi detil, 

dan mau menghadapi sistem yang kompleks dalam pekerjaan sehari-hari mereka, juga mereka 

tertarik pada kemampuan komputasi DSS. Dalam pelbagai kasus staf analisis adalah perantara antara 

manajemen dan DSS. Walaupun dikategorikan ada manajer dan staf spesialis, terdapat pelbagai sub 

kategori yang terlibat dalam pendesainan DSS. Sebagai contoh, manajer terbagi atas level organisasi, 

wilayah fungsional, latar belakang pendidikan. Hal ini memerlukan dukungan analisis yang baik. Staf 

spesialis terbagi atas level pendidikannya, wilayah fungsional dimana mereka bertugas, dan 

hubungannya dengan pihak manajemen.  

Pola penggunaan DSS pada usernya:  

1. Subscription mode. Pengambil keputusan menerima report yang dihasilkan secara teratur. 

Walaupun pelbagai sistem analisis data atau model akunting mirip dengan cara ini, tapi tak 

dimasukkan dalam DSS.  

2. Terminal mode. Pengambil keputusan adalah user langsung dan sistem melalui akses online. 

Inilah yang merupakan mode paling dominan.  

3. Intermediary mode. Pengambil keputusan menggunakan sistem melalui perantara, yang 

melakukan analisis, menerjemahkan dan melaporkan hasilnya. Pengambil keputusan tak 

perlu tahu bagaimana perantara mi bekerja dalam sistem untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkannya.  

Mode perantara masih sering ditemui dalam penggunaan DSS, maka dan itu terdapat beberapa tipe 

perantara yang merefleksikan pelbagai dukungan yang berbeda terhadap manajer:  

1. Staff assistant. Orang yang memiliki knowledge mengenai memanajemen masalah dan 

berpengalaman dengan teknologi pendukung keputusan.  

2. Expert tool user. Orang yang memiliki ketrampilan dalam aplikasi yang melibatkan satu atau lebih 

jenis tool penyelesaian masalah spesifik. Juga menampilkan unjuk kerja dimana pengambil 

keputusan tak memiliki ketrampilan tersebut atau memang dia tak dilatih untuk melakukan hal 

itu.  

3. Business (system) analyst. Orang yang memiliki knowledge umum dan wilayah aplikasi, 

pendidikan administrasi bisnis formal (bukan computer science), dan memiliki ketrampilan dalam 

membangun tool DSS.  
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4. Facilitator in Group DSS. Menjadi perantara untuk mengontrol dan mengordinasi software dan 

Group DSS.  

3.9 Hardware dan Software DSS  

Time-sharing Network.  

Bila suatu organisasi tak memiliki komputer mainframe, tetapi memerlukan kemampuan seperti itu, 

maka pendekatan time-sharing bisa dipertimbangkan. Walaupun sudah memiliki mainframe pun, 

suatu organisasi juga bisa melakukan hal mi karena kenyataan bahwa waktu respon lebih baik dengan 

time-sharing network daripada pada sistem komputer in-house. Keuntungan lain adalah kecepatan 

dimana DSS tersebut dapat segera dibangun jika vendornya juga sebagai DSS builder, sebab vendor 

mi memiliki pengalaman menggunakan software dan membangun DSS yang serupa. Kerugiannya 

adalah biaya kontrol. Jika suatu DSS sering digunakan, biaya time-sharing menjadi tinggi. 

 

Mainframe, Workstation, Mini, atau Personal Computer.  

Tergantung ketersediaan dan layanan yang diinginkan, hanya saja sekarang ini kekuatan dan PC sudah 

menjelma jadi berlipat ganda dibandingkan dengan mainframe jaman dulu.  

Distributed DSS.  

Berkaitan dengan jaringan komputer, dibuatjuga Distributed DSS yang memiliki keuntungan dalam hal 

ketersediaan dan aksesnya terhadap data dan model di pelbagai lokasi.  

3.10 Klasifikasi dan Dukungan DSS  

Klasifikasi mi berdasarkan “derajat implikasi tindakan dan output sistem”; sehingga mi lebih 

ditekankan pada bagaimana output sistem dapat secara langsung mendukung (atau menentukan) 

keputusan. Di bawah mi adalah karakteristik dan pelbaqai klas DSS:  

 

Category  Type of Operation  Type of Task  User  Usage Pattern  Time 
Frame  

File drawer 
systems  

Access data items  Operational  Nonmanagerial 
line personnel  

Simple inquiries  Irregular  

Data analysis 
systems  

Ad hoc analysis of files 
of data  

Operational, 
analysis  

Staff analysis  
or managerial  
line personnel  

Manipulation and 
display of data  

Irregular 
or 
periodic  

Analysis 
information 
systems  

Ad hoc analysis  
involving multiple  
databases and small 
models 

Analysis, 
planning  

Staff analyst  Programming 
special reports, 
developing small 
models 

Irregular, 
on 
request  

Accounting 
models  

Standard calculations 
that estimate future  

Planning, 
budgeting  

Analyst or 
manager  

Input estimates of 
activity; receive  

Periodic 
(e.g., 



 

 

results on the basis of 
accounting definitions  

estimated 
monetary results  
as output  

weekly, 
monthly, 
yearly)  

Representational 
models  

Estimating 
consequences of 
particular actions  

Planning, 
budgeting  

Staff analyst  Input possible  
decisions; receive  
estimated results  
as output  

Periodic 
or 
irregular 
(ad hoc 
analysis)  

Optimization 
models  

Calculating an  
optimal solution to a 
combinatorial problem  

Planning, 
resource 
allocation  

Staff analyst  Input constraints  
and objectives;  
receive answer  

Periodec 
or 
irregular 
(ad hoc 
analysis)  

Suggestion 
models  

Performing 
calculations that  
generate a  
suggested decision  

Operational  Nonmanagerial 
line personnel  

Input a structured 
description of the 
decision situation;  
receive a  
suggested decision 
as output  

Daily or 
periodic  

 

Dan tabel di atas terlihat 7 kategori DSS. 3 yang pertama bertipe data-oriented, menampilkan data 

retrieval dan/atau data analysis. Sisanya adalah model-oriented, memiliki kemampuan baik simulasi, 

optimisasi, atau komputasi yang “menyarankan suatu jawaban”. Tak setiap DSS masuk ke dalam satu 

klas di atas; beberapa sama-sama kuat dalam hal data maupun orientasi pemodelan. DSS memiliki 

pelbagai tipe dukungan. Setiap level dukungan mengandung level sebelumnya, disamping ada 

tambahannya (tetapi bisa juga memberikan kontribusi pada level sebelumnya).  

 

Terdapat juga klasifikasi berdasarkan sifat situasi keputusan dimana DSS didesain untuk 

mendukungnya:  

 Institutionalized DSS. Berhubungan dengan keputusan-keputusan yang sifatnya berulang.  

Contoh: Portfolio Management System (PMS).  

 Ad Hoc DSS. Berhubungan dengan masalah yang spesifik yang biasanya tak dapat diantisipasi 

ataupun berulang terjadinya. Contoh: Houston Minerals DSS membuat DSS khusus untuk 

mengevaluasi kelayakan joint venture.  

 

Klasifikasi lain adalah derajat prosedural atau tidaknya pengambilan data dan bahasa pemodelannya. 

Contoh bahasa prosedural adalah bahasa pemrograman pada umumnya. Sedang yang bahasanya non 

prosedural, sistem itu sendiri yang memprogram sehingga programer hanya perlu menentukan hasil 

yang dinginkannya. Eksekusinya bagaimana tak perlu dipikirkan. Kebanyakan DSS menggunakan 

pendekatan non prosedural mi, karena lebih nyaman dan mendekati kenyataan alamiah manusia, 



 

 46 

dalam hal data retrieval dan pemodelan aktivitas. Yang lain lagi, klasifikasi berdasarkan jenis 

dukungannya:  

 Personal Support.  

 Group (Team) Support.  

 Organizational Support.  

3.11 Gambaran Menyeluruh  

Di bawah ini adalah diagram ringkasan kemampuan DSS:  

 

 

3.12 Level Teknologi  

Kerangka kerja untuk memahami konstruksi DSS mengidentifikasikan 3 level teknologi DSS: specific 

DSS, DSS generators, dan DSS tools.  



 

 

 Specific DSS (DSS applications).  

“Final product” atau aplikasi DSS yang nyata-nya menyelesaikan pekerjaan yang kita inginkan 

disebut dengan specific DSS (SDSS). Contoh: Houston Minerals membuat SDSS untuk 

menganalisis joint venture.  

 DSS Generators (atau Engines).  

Adalah software pengembangan terintegrasi yang menyediakan sekumpulan kemampuan 

untuk membangun specific DSS secara cepat, tak mahal, dan mudah. Contoh: Lotus 1-2-3, 

Microsoft Excel.  

 DSS Tools  

Level terendah dan teknologi DSS adalah software utility atau tools. Elemen ini membantu 

pengembangan baik DSS generator atau SDSS. Contoh: grafis (hardware dan software), 

editors, query systems, random number generator, dan spreadsheets. 

 

3.13 Kesimpulan  

 Terdapat pelbagai definisi mengenai DSS.  

 Minimal, DSS didesain untuk mendukung permasalahan manajerial yang kompleks dimana 

teknik-teknik terkomputerisasi lainnya tak bisa menyelesaikan. DSS adalah user-oriented, 

mendayagunakan data, dan banyak menggunakan model.  

 Adalah memungkinkan untuk menambahkan suatu komponen ke DSS untuk membuatnya 

semakin cerdas. 

 DSS dapat memberikan dukungan pada semua fase proses pengambilan keputusan dan ke 

semua level manajerial, baik individual atau pun group.  

 DSS adalah tool yang berorientasi ke user. Dapat dibangun oleh end-user.  

 DSS dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mengurangi kebutuhan akan 

training, meningkatkan kontrol manajemen, memfasilitasi komunikasi, mengurangi usaha 

yang harus dikerjakan user, mengurangi biaya, dan memberikan banyak pilihan tujuan 

pengambilan keputusan.  

 Komponen utama dan DSS adalah: database dan manajemennya, model base dan 

manajemennya, dan antarmuka yang user friendly. Komponen cerdas (knowledge) dapat juga 

ditambahkan.  

 Data management subsystem terdiri: database DSS (optional), DBMS, data directory, dan 

fasilitas query.  
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 Data diekstrasi dan pelbagai sources, baik internal maupun eksternal.  

 DBMS memberikan banyak kemampuan pada DSS, mulai dan penyimpanan sampai 

pengambilannya kembali dan menghasilkan report.  

 Model base terdiri dan model standar dan model khusus yang dibuat untuk DSS.  

 Custom-made model dapat dibuat dengan menggunakan bahasa generasi ketiga dan 

keempat. End-user DSS biasanya membuatnya dengan menggunakan tool berbahasa generasi 

keempat dan generator  

 User interface (atau dialog) penting untuk diperhatikan. mi diatur oleh software khusus yang 

menyediakan pelbagai kemampuan yang diperlukan.  

 DSS dapat langsung digunakan oleh manajer (dan analisis) atau melalui perantara.  

 DSS dapat dibangun untuk semua jenis hardware dan dapat ditempatkan dalam suatu 

jaringan (distributed DSS).  

 DSS dapat digunakan baik untuk individu atau pun group dalam mendukung keputusan yang 

akan dibuat.  



 

 

BAB 4 DATA WAREHOUSE DATA 
 

TUJUAN: 

- menjelaskan definisi dan manfaat data warehouse 

- menjelaskan desain database di data warehouse 

- menjelaskan arsitektur data warehouse 

- menjelaskan analitik oline (OLAP) 

 

 

Data Warehouse dan OLAP merupakan elemen penting yang mendukung decision support. Terutama 

bagi perusahaan – perusahaan besar dengan database yang kompleks. Data Warehouse membantu 

para pekerja teknologi (manager,executive,analyst) untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat 

dan mudah. 

4.1 Data Warehouse 

Definisi  

Data warehouse merupakan kumpulan data dari berbagai resource, yang disimpan dalam suatu 

gudang data (repository ) dalam kapasitas besar. Data warehouse memungkinkan user untuk 

memeriksa history data dan melakukan analisis terhadap data sehingga dapat mengambil keputisan 

berdasarkan analisa yang dibuat. 

 

Manfaat Data Warehouse 

 Kemampuan mengakses data yang berskala perusahaan. 

 Kemampuan memiliki data yang konsisten. 

 Dapat melakukan analisis secara cepat. 

 Dapat digunakan untuk mencari redundansi usaha di perusahaan. 

 Menemukan gap antara pengetahuan bisnis dengan proses bisnis. 

 Meminimalkan biaya administrasi. 

 Meningkatkan kinerja pegawai perusahaan untuk dapat melakukan tugasnya dengan lebih 

efektif. 
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Arsitektur Data Warehouse 

 

Karakteristik Data Warehouse  

Subject Oriented : Data warehouse berfokus pada entitas – entitas bisnis level tinggi. 

Integrated : Data disimpan dalam format yang konsisten (dalam konvensi penamaan, constraint 

domain, atribut fisik dan pengukuran) 

Time variant : Data diasosiasikan dengan suatu titik waktu. 

Non-volatile : Data yang berasal dari banyak resource terbebut tidak dapat diubah karena bersifat 

read only. 

 

Desain Data Warehouse  

 Mendefinisikan arsitektur, perencanaan kapasitas, memilih server storage, server OLAP dan 

database, dan toolsnya. 

 Mengintegrasikan server, storage dan client tools. 

 Mendesain skema warehouse dan views 

 Menentukan pengaturan physical database, data placement, pemartisian, metode pengaksesan 

 Mengkoneksikan source menggunakan gateway, ODBC driver, atau yg lainnya 

 Mendesain dan mengimplementasikan script untuk extraksi data, cleaning, transformasi, load 

dan refresh 

 Menggabungkan repository dengan definisi skema dan view, script dan metadata lainnya 

 Mendisain dan mengimplementasikan aplikasi end user 

 Membuat data warehouse dan aplikasinya 



 

 

 

 

Transformasi Data Menjadi Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan Data Warehouse dan View 

 Data warehouse merupakan penyimpanan yang stabil 

 Data warehouse tidak selalu relational, tetapi bisa juga multidimensional. Sedangkan view 

merupakan relational database 

 Data warehouse dapat diindex untuk mengoptimalkan performance, sedangkan view tidak dapat 

diindex secara independent 

 Karakteristik data warehouse mendukung spesifikasi dari funcionalitinya, sedangkan view tidak 

 Data warehouse menyediakan integrasi dan temporal data dalam jumlah yang besar umumya 

lebih dari satu database dimana view merupakan extraksi dari sebuah database  

 

Pemodelan  Data  

 Skema tabel yang sering digunakan adalah skema bintang (star schema), yang digunakan pada 

OLAP 

 Skema tabel ini membentuk struktur informasi multidimensi yang kompatibel dengan kebutuhan 

bisnis. 
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Desain Data Warehouse dengan Star Schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Star Schema 

 Pusat skema bintang adalah fact table. 

 Fact table berisi indikator – indikator kinerja pokok. 

 Tabel di sekeliling fact table adalah dimension table  

 Tiap dimension table di-relasikan fact table berdasarkan primary key-nya 

 Skema bintang diimplementasikan menggunakan teknologi relational database. 

 

 

customer custId name address city

53 joe 10 main sfo

81 fred 12 main sfo

111 sally 80 willow la

product prodId name price

p1 bolt 10

p2 nut 5

store storeId city

c1 nyc

c2 sfo

c3 la

sale oderId date custId prodId storeId qty amt

o100 1/7/97 53 p1 c1 1 12

o102 2/7/97 53 p2 c1 2 11

105 3/8/97 111 p1 c3 5 50

sale

orderId

date

custId

prodId

storeId

qty

amt

customer

custId

name

address

city

product

prodId

name

price

store

storeId

city



 

 

 

4.2 Enterprise DS dan Information Warehouse  

Terdapat dua kontradiksi dalam bisnis modern. Pertama, adanya kebutuhan terhadap solusi 

hardware dan software yang khusus dan terlokalisasi. Kedua, adanya kebutuhan untuk 

mengefektifkan cost dan penyatuan semua sumber informasi kedalam aset bisnis yang 

termanajemen.  

Manajer harus mengantisipasi tantangan, mereka harus bisa mengantisipasi pertumbuhan dan makin 

kompleksnya keragaman peralatan dan sistem. Sistem enterprise jelas makin kompleks.  

Sistem komputer yang melibatkan keseluruhan organisasi disebut dengan enterprise computing atau 

enterprise-wide systems. Istilah enterprise mengacu pada pengertian keseluruhan organisasi.  

Enterprise computing adalah suatu arsitektur dan sistem komputer terintegrasi yang 

melayani bermacam-macam kebutuhan suatu enterprise. mi adalah kerangka kerja berbasis teknologi 

yang terdiri dan pelbagai aplikasi, hardware, databases, jaringan, dan tool-tool manajemen, dan 

biasanya berasal dan pelbagai vendor.  

 
Keuntungan dan enterprise computing adalah:  

 Menyediakan pelayanan yang responsif dan handal secara kontinyu.  

 Paduan kerjasama yang lebih baik dalam penggabungan solusi client/server baru pada 

mainframe yang sudah ada. Proses penyatuan mi dapat mencegah pelbagai aplikasi kritis dan 

mengembangkan misi yang sudah ada.  

 Sering dan cepatnya perubahan dan bertambahnya kompleksitas dapat diakomodasikan 

dengan cepat, tanpa mengganggu ketersediaan sistem dan jaringan.  

 Optimasi yang lebih tinggi pada resourses jaringan dan sistem memastikan bahwa pelayanan 

kualitas yang tinggi dijaga pada biaya terendah yang mungkin.  

 Otomatisasi proses manajemen menjadikan biaya administrasi dan operasional sistem 

berkurang seiring dengan pertumbuhan enterprise.  

 Keamanan jaringan dan data meningkat.  

4.3 Multidimensionality  

Ringkasan data dapat diorganisasi dalam pelbagai cara untuk kepentingan analisis dan 

presentasi. Pendekatan mi disebut dengan multidimensionality. Keuntungan dan pendekatan mi 

adalah data diorganisasi menurut cara pandang manajer bukan menurut cara pandang analis sistem, 
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juga pelbagai presentasi data yang sama dapat diatur dengan mudah dan cepat. 3 faktor dalam 

multidimensionality: dimensi, ukuran, dan waktu.  

  

Feature  Benefit  

Networked webs of small, powerful 

machines  

If one machine goes down, your business stays up  

Computer arrays with thousands of 

MIPS; clients aggregate MIPS beyond 

calculation  

The system provides the power to get things done 

without monopolizing resources. End-users are 

empowered to work locally  

Some workstations are as powerful as 

mainframe, but cost 90% less  

By giving you more power for less money, the system 

offers you the flexibility to make other purchases or to 

increase your profits  

Open systems  You can pick and choose hardware, software, and 

services from various vendors  

Systems grow easily and are infinitely 

expandable  

It’s easy to modernize your system as your needs change  

Individual client operating environments  You can mix and match computer platforms to suit the 

needs of individual departments and users  

  

 Contoh dimensi: produk, salespeople (orang-orang bagian penjualan), segmen pasar, unit 

bisnis, lokasi gegrafis, jalur distribusi, negara, atau industri.  

 Contoh ukuran: uang, sales volume (volume penjualan), keuntungan penyimpanan, aktual vs 

perkiraan.  

 Contoh waktu: harian, mingguan, bulanan, caturwulan, atau tahunan.  

Contohnya, seorang manajer ingin mengetahui penjualan dan produk M pada area geografis 

tertentu, yang dilakukan oleh orang di bagian penjualan tertentu, selama bulan tertentu juga, yang 

dihitung berdasarkan unit. Jika jawaban dan pertanyaan mi dapat disediakan tanpa memperhatikan 

struktur databasenya, maka hal itu dapat dilakukan lebih cepat, dan dapat dilakukan oleh user itu 

sendiri. Ini bisa terjadi jika data diorganisasikan dalam database multidimensional atau jika produk 

software tersebut didesain berdasar konsep multidimensionality.  

Pendekatan multidimensionality ini biasanya lebih banyak digunakan dalam EIS. Tapi perlu 

diingat, pendekatan ini harus dibayar dengan hal-hal berikut:  



 

 

 Database multidimensional memakan tempat 40 persen lebih banyak dibandingkan dengan 

database relasional yang sudah diringkaskan.  

 Produk multidimensional membutuhkan biaya 50 persen lebih banyak dibandingkan dengan 

produk relasional standar.  

 Waktu proses pemanggilan databasenya membutuhkan resources dan waktu, tergantung 

pada volume data dan jumlah dimensinya.  

Antarmuka dan perawatannya lebih kompleks dibandingkan dengan database relasional.  

 

4.4 OnLine Analytical Processing (OLAP) 

Definisi OLAP 

OLAP : Sistem yang bertugas mengubah data yang disimpan dalam data warehouse dan 

mentransformasikan data menjadi struktur multidimensi (cube). 

 

 

OLTP vs OLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAP Server 

 Relational OLAP : RDBMS perluasan yang melakukan pemetaan operasi data multidimensi 

menjadi operasi relasional standar. 

 Multidimensional OLAP : Server yang secara langsung mengimplementasikan data dan operasi 

multidimensi. 

 Hybrid  OLAP : Memberi kebebasan pada user / administrator untuk memilih partisi yang 

berbeda. 

 

Multidimensional Data Model  
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Terdiri atas sekumpulan dimensi (independent variable) dan ukuran / nilai numerik (dependent 

variable) 

Untuk semua record pada tiap dimensi, mempunyai nilai atribut yang sesuai dengan nilai cell pada 

dimensi tersebut. 

Contoh model database mutidimensi: 

 

     

Untuk setiap dimensi, penentuan nilai dilakukan berdasarkan konsep hirarki. 

PRODUCT       TIME               LOCATION 

                year 

     

  Category        quarter            country 

         

                         week   month             state 

  Pname                                              

 

                          date                       city 

 

Tipe Penelusuran Data (OLAP Query)  

Roll-up : Menampilkan data yang semakin meningkat ke level agregasinya, misalnya untuk 

mengetahui total penjualan di tiap kota dapat melalui informasi total penjualan di tiap negara. 

Drill-down : Menampilkan rincian – rincian melalui query. Kita melakukan drill-down terhadap hirarki 

suatu tabel dimensi atau lebih, misalnya melihat ringkasan bulanan, mingguan, dst. 

Pivot : pembentukan cross tabulation 

Slice and dice : Persamaan dan pembuatan range selection pada satu atau banyak dimensi. 
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BAB 5 DECISION ANALYSIS 
  

TUJUAN: 

- menjelaskan pengambilan keputusan dengan lingkungan yang tidak pasti (Uncertainty) 

- menjelaskan pemecahan masalah nonprobabilistic decision criteria 

- menjelaskan pemecahan masalah probabilistic decision criteria 

 

 

5.1 Gambaran Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh lingkngan dan kriteria. Lingkungan saat 

pengambilan keputusan terbagi atas lingkungan yang pasti (certainty) dan lingkungan yang tidak pasti 

(uncertainty). 

Hasil keputusan di lingkungan yang pasti(certainty) sudah diketahui. Contoh adalah akan dicetak 

brosur warna sejumlah 10000. Sebagai alternatifnya apakah akan dicetak di percetakan A atau di 

percetakan B dengan harga yang berbeda. 

 

Contoh kasus pengambilan keputusan di ingkungan yang tidak pasti (uncertainty): Anda harus 

memutuskan untuk membeli item sekarang atau menunggu. Jika Anda membeli sekarang harganya $ 

2.000. Jika Anda menunggu harganya bisa turun menjadi $ 1.500 atau naik menjadi $ 2.200. Mungkin 

juga ada model baru yang tersedia nanti dengan fitur yang lebih baik. 

 

5.2 Certainty Environtment 

5.2.1. Pemrograman matematis.  

Digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial, untuk mengalokasikan 

resources yang terbatas (misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air) diantara sekian banyak aktivitas 

untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan.  

Karakteristik.  
1. Sejumlah tertentu resources ekonomi tersedia untuk dialokasi.  

2. Resources digunakan dalam produksi produk atau service.  

3. Ada 2 atau lebih cara bagaimana resources digunakan. Masing-masingnya disebut dengan 

solusi atau program.  



 

 

4. Setiap aktivitas (produk atau service) dimana resources digunakan disitu memberikan hasil 

tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan.  

5. Pengalokasian mi biasanya dibatasi oleh pelbagai batasan dan kebutuhan yang disebut 

dengan constraints (batasan).  

Asumsi.  

1. Hasil dan pelbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan; sehingga, mereka dapat diukur 

dengan unit yang sama (seperti dolar atau utilitas). 

2. Hasil dan pelbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain.  

3. Hasil total adalah penjumlahan dan semua hasil yang diperoleh dan aktivitas-aktivitas yang 

berbeda.  

2. Semua data diketahui dengan certainty.  

3. Resources digunakan menurut perilaku ekonomi.  

Penggunaan pemrograman matematis in khususnya Linear Programming, begitu umumnya sehingga 

melingkupi program-program komputer yang ada pada setiap organisasi.  

5.2.2. Linear Programming (LP).  

Blending Problem (minimisasi).  
Disajikan contoh dan LP tersebut, yang dikenal dengan blending problem (masalah 

pengenceran). Untuk membuat cat Sungold, dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling 

tidak 300 derajat dan level hue paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan hue ditentukan oleh 2 

formula, Alpha dan Beta. Baik Alpha dan Beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance 

yang dibutuhkan; 1 ounce (berat kering) dan keduanya menghasilkan 1 derajat brilliance dalam 1 

drum cat. Namun demikian, hue diatur seluruhnya oleh jumlah Alpha-nya; 1 ounce darinya 

menghasilkan 3 derajat hue dalam 1 drum cat. Biaya Alpha adalah 45 cents per ounce, dan biaya Beta 

adalah 12 cent per ounce. Diasumsikan bahwa tujuan dan kasus mi adalah meminimalkan biaya 

resources, maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah Alpha dan Beta yang harus dipenuhi 

untuk membuat setiap drum cat.  

Perumusan Blending Problem.  
Decision variables-nya adalah:  

x1 = jumlah Alpha yang diperlukan, dalam ounces, dalam setiap drum cat x2 = jumlah Beta yang 

diperlukan, dalam ounces, dalam setiap drum cat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total 

dan formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 drum cat. Jika biaya Alpha adalah 45 cent per 

ounce, dan jika x1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45x1. Serupa 
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dengan itu, untuk Beta biayanya adalah 12x2. Biaya totalnya menjadi, 45x1 + 12x2, dan fungsi tujuan 

kita, adalah untuk meminimisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini:  

1. Untuk membuat tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dalam setiap drum. Karena setiap 

ounce Alpha atau Beta meningkatkan derajat kecerahan (brightness) 1 derajat, maka 

terjadilah hubungan berikut:  

Disuplai oleh Alpha   Disuplai oleh Beta   Permintaan  

 

2. Untuk membuat level hue paling tidak 250 derajat, efek dan Alpha (sendirian) pada hue dapat 

ditulis sebagai berikut:  

  

Ringkasnya blending problem diformulasikan seperti ini:  

Temukan x1 dan x2 yang:  
Meminimalisasikan z = 45x1 + 12x2  
Dengan batasan:  

1x1 + 1x2  300 (spesifikasi kecerahan, brightness)  

3x1 + 0x2  250 (spesifikasi hue) 
 

Solusi. (Dihasilkan oleh komputer)  

X1 = 83.333  
X2 = 216.667  

Biaya total = $63.50  

5.2.3. Perumusan Umum dan Istilah. 

Dibahas disini perumusan umum dan LP, dimana setiap LP terdiri dan:  

Decision Variables.  
Variabel-variabel dimana nilainya tak diketahui dan yang sedang dicari. Biasanya ditandai dengan x1, 

x2, dan lain-lain.  

Objective Function (Fungsi Tujuan).  
Pernyataan matematis, merupakan fungsi linier, menunjukkan hubungan diantara decision variables 

dan satu tujuan (atau objective) yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak (multiple goals), 

terdapat 2 pendekatan:  

1. Memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal.  

2. Memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam contraint (batasan), yang harus dipenuhi.  

Optimasi.  



 

 

LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dan fungsi tujuan. 

Coeeficients (Koefisien) dan Objective Function.  

Menyatakan tingkat/derajat dimana nilai dan fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan 

memasukkan dalam solusi satu unit dan setiap decision variables.  

Constraints (batasan).  

Maksi malisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu. Sehingga, 

LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam 

bentuk pertidaksa maan (atau terkadang persamaan).  

Koefisien Input-Output (Teknologi)  

Koefisien dan variabel batasan disebut dengan koefisien input-output. mi mengindikasikan 

tingkat pemakaian atau penggunaan resource. Ditampilkan pada sisi kin batasan.  

Capacities (kapasitas).  

Kapasitas (atau ketersediaan) dan pelbagai resources, biasanya dinyatakan dengan batas atas 

atau batas bawah, berada pada sisi kanan batasan. Sisi kanan juga menyatakan kebutuhan 

minimum.  

Contoh.  

Contoh dan perumusan umum dan istilah mi diterapkan pada blending problem sebelumnya. 

Temukan x1 dan x2 (decision variables) yang akan meminimisasikan nilai dan fungsi tujuan linier:  

 

 

berdasarkan batasan-batasan linier: 
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5.3 Uncertainty Environtment 

Pengambilan keputusan uncertainty environment memiliki kriteria keputusan yang 

dikategorikan menjadi nonprobabilistic dan probabilistic. Untuk kasus nonprobabilistic, dapat 

dilakukan pendekatan: 

 maximax criterion 

 maximin criterion 

 minimax regret criterion 

 Hurwic 

 Equally likelihood 

 

Untuk kasus probabilistic, dapat dipecahkan dengan: 

 maximize expected value 

 minimize expected opportunity loss 

 

5.3.1 Komponen Pengambilan Keputusan 

Keputusan : alternatif keputusan yang tergantung dari kondisi dasar. 

Kondisi dasar : pada saat pengambilan keputusan tidak yakin atas kondisi dasar pada saat yang akan 

datang. 

 

Diperlukan tabel hasil pertukaran (payoff tables) 

 
Kondisi Dasar a Kondisi Dasar b 

Keputusan 1 Hasil Keputusan 1a Hasil Keputusan 1b 

Keputusan 2 Hasil Keputusan 2a Hasil Keputusan 2b 

 

5.3.2 Nonprobabilistic decision criteria 

Contoh Kasus: Investor properti 

Investor akan investasi pada apartemen, bangunan kantor atau Gudang. Hal yang menjadi 

pertimbangan atau kriteria adalah kondisi ekonomi ke depan, dimana ada kemungkinan kondisi 

ekonomi baik atau juga bisa buruk. Tabel keuntungan membangun gedungyang dipengaruhi kondisi 

ekonomi adalah seperti berikut. 

Keputusan 

Kondisi Dasar 

Kondisi Ekonomi Baik Kondisi Ekonomi Buruk 



 

 

Apartemen 50 30 

Bangunan Kantor 100 -40 

Gudang 30 10 

 

1. Kriteria Maksimaks (maximax) 

Keputusan 

Kondisi Dasar 

Kondisi Ekonomi Baik Kondisi Ekonomi Buruk 

Apartemen 50 30 

Bangunan Kantor 100 -40 

Gudang 30 10 

 

Keuntungan maksimum masing-masing alternatif keputusan kebetulan ketiga-tiganya dalam kondisi 

ekonomi baik yaitu : 

Apartemen : Rp.50M 

Bangunan Kantor : Rp.100M <-- maksimaks  

Gudang : Rp.30M 

KEPUTUSAN : Membeli Kantor 

 

2. Kriteria Maksimin (maximin) 

Keputusan 

Kondisi Dasar 

Kondisi Ekonomi Baik Kondisi Ekonomi Buruk 

Apartemen 50 30 

Bangunan Kantor 100 -40 

Gudang 30 10 

 

Keuntungan minimum masing-masing alternatif keputusan kebetulan ketiga-tiganya dalam kondisi 

ekonomi buruk yaitu : 

Apartemen : Rp.30M <-- maksimin 

Bangunan Kantor : Rugi Rp.40M 

Gudang : Rp.10M 

KEPUTUSAN : Membeli Apartemen 
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3. Kriteria Minimax Regret 

Keputusan 

Kondisi Dasar 

Kondisi Ekonomi Baik Kondisi Ekonomi Buruk 

Apartemen 50 30 

Bangunan Kantor 100 -40 

Gudang 30 10 

 

Dari  payoff tables diatas, dicari Regret table seperti berikut. 

Keputusan 

Kondisi Dasar 

Kondisi Ekonomi Baik Kondisi Ekonomi Buruk 

Apartemen 50 0 

Bangunan Kantor 0 70 

Gudang 70 20 

 

Penyesalan (regret) adalah selisih antara keuntungan maksimum terhadap keuntungan pada kondisi 

dasar yang sama : 

 

Bangunan Kantor : Rp.70M 

Gudang : Rp.70M 

 

KEPUTUSAN : Membeli Apartemen. 

 

4. Kriteria Hurwicz 

Kompromi antara kriteria maksimaks dan maksimin dengan : Koefisien optimisme α , dimana 0 ≤ α ≤ 1 

Koefisien pesimisme = 1 - α 

Keputusan Nilai dengan koefisien optimisme α = 0,4 

Apartemen 50 x 0,4 + 30 x 0,6 = Rp. 36 M 

Bangunan Kantor 100 x 0,4 – 40 x 0,6 = Rp. 16 M 



 

 

Gudang 30 x 0,4 + 10 x 0,6 = Rp. 18 M  

 

KEPUTUSAN : Membeli Apartemen 

 

5. Kriteria Peluang Sama Besar (Equally Likelihood Criterion / Laplace) 

Bila kondisi ekonomi baik dan buruk berpeluang sama 50% - 50% : 

Keputusan Nilai 

Apartemen 50 x 0,5 + 30 x 0,5 = Rp. 40 M 

Bangunan Kantor 100 x 0,5 – 40 x 0,5 = Rp. 30 M 

Gudang 30 x 0,5 + 10 x 0,5 = Rp. 20 M  

KEPUTUSAN : Membeli Apartemen 

Kesimpulan Hasil Kriteria Keputusan 

Kriteria Keputusan 

Maximax Membeli Bangunan Kantor 

Maximin Membeli Apartemen 

Minimax Regret Membeli Apartemen 

Hurwicz, dengan α = 0,4 Membeli Apartemen 

Equally Likelihood Membeli Apartemen 

 

Hampir semua kriteria menyarankan membeli apartemen 

 

5.3.3 Probabilistic Decision Criteria  

 Expected Value (EV) / Nilai yang diperkirakan 

)()(
1





n

i

ii xPxxE

 

 

 Expected Opportunity Loss (EOL) / Peluang rugi yang diperkirakan 

 Expected Value of Perfect Information (EVPI) / Nilai yang diperkirakan atas informasi sempurna 

 Pohon Keputusan 
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Contoh kasus 

1. Expected Value Solution 

The expected value is the weighted average payoff, given specified probabilities for each state of 

nature 

 

 

Investment Choice 

(Alternatives) 

Profit in $1,000’s 

(States of Nature) 

Strong Economy 

(.3) 

Stable Economy 

(.5) 

Weak Economy 

(.2) 

Large factory 

Average factory 

Small factory 

200 

90 

40 

50 

120 

30 

-120 

-30 

20 

 

Perhitungan EV (Average factory) = 90(.3) + 120(.5) + (-30)(.2)   = 81 

 

 

2. Expected Opportunity Loss Solution (EOL) 

Contoh perhitungan   EOL (Large factory) = 0(.3) + 70(.5) + (140)(.2)       = 63 

 

 

3. Cost of Uncertainty 

Cost of Uncertainty (also called Expected Value of Perfect Information, or EVPI) 

Cost of Uncertainty = Expected Value Under Certainty (EVUC)– Expected Value without information 

(EV) 



 

 

EVPI = EVUC – EV 

Di mana Expected Value Under Certainty (EVUC): expected value of the best decision, given perfect 

information 

 

EVUC = 200(.3)+120(.5)+20(.2)      = 124 

EVPI  =  EVUC – EV 

          =  124 – 81 

          =  43 

 

 

4. Pohon Keputusan 

 Decision tree shows a decision problem, beginning with the initial decision and ending will all 

possible outcomes and payoffs. 

 Use a square to denote decision nodes 

 Use a circle to denote uncertain events 
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BAB 6 FORECASTING 
 

TUJUAN: 

- Menjelaskan metode Multi Criteria Decision Making 

- Menjelaskan tahapan simple additive weighting  

- Menjelaskan tahapan analytical hierarchy process 

 

6.1 Pengertian Peramalan (Forecasting)  

Peramalan (Bahasa Inggris = Forecasting) adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian dimasa depan 

dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan 

prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. 

 

 

Peramalan atau Forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi 

bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar 

bagi perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang suatu perusahaan. Di dalam 

sebuah peramalan (forecasting) dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan (error) di dalamnya. Agar 

dapat meminimalisir tingkat kesalahan tersebut, maka akan lebih baik jika peramalan tersebut 

dilakukan dalam satuan angka atau kuantitatif. 

https://4.bp.blogspot.com/-FJX77WTVfdc/Wgt09E9sKoI/AAAAAAAAGS8/OwTYG755x30bWDHK4wA0_oof-0PNbN7nwCLcBGAs/s1600/Peramalan+atau+Forecasting.jpg
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Berikut ini beberapa pengertian atau definisi peramalan atau forecasting dari beberapa sumber buku: 

 Menurut Nasution dan Prasetyawan (2008:29), peramalan adalah proses untuk 

memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran 

kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan 

barang ataupun jasa. 

 Menurut Sumayang (2003:24), peramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan 

menggunakan data-data masa lalu, untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang.  

 Menurut Supranto (2000), ramalan merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya 

suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan bisa bersifat kualitatif, 

artinya tidak berbentuk angka dan bisa bersifat kuantitatif, artinya berbentuk angka, 

dinyatakan dalam bilangan.  

 Menurut Heizer dan Render (2009:162), peramalan (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk 

memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan 

pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu 

bentuk model matematis. Selain itu, bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat 

subjektif. Atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan kombinasi model matematis yang 

disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer. 

 Menurut Murahartawaty (2009:41), peramalan adalah penggunaan data masa lalu dari 

sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan 

datang. Jika kita dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan maka kita dapat 

mengubah kebiasaan kita saat ini menjadi lebih baik dan akan jauh lebih berbeda di masa 

yang akan datang. Hal ini disebabkan kinerja di masa lalu akan terus berulang setidaknya 

dalam masa mendatang yang relatif dekat. 

 

6.2 Tujuan dan Fungsi Peramalan (Forecasting)  

Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik 

adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan 

itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga 

merupakan masalah yang selalu kita hadapi (Ginting, 2007). 

 

Menurut Heizer dan Render (2009:47), peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut: 



 

 

1. Untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan dan di masa lalu serta 

melihat sejauh mana pengaruh di masa datang.  

2. Peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan 

perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi.  

3. Peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. 

6.3 Jenis-jenis Peramalan (Forecasting)  

Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 

(Herjanto, 2008:78): 

1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, 

peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas 

dan perencanaan untuk kegiatan litbang. 

2. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, 

peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi dan perencanaan tenaga 

kerja tidak tetap. 

3. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, 

peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja 

dan penugasan karyawan. 

Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau forecasting dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu (Heizer dan Render, 2009:47): 

1. Peramalan ekonomi (economic forecast), peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan 

memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun 

perumahan dan indikator perencanaan lainnya.  

2. Peramalan teknologi (technological forecast), peramalan ini memperhatikan tingkat 

kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan 

pabrik dan peralatan yang baru.  

3. Peramalan permintaan (demand forecast), adalah proyeksi permintaan untuk produk atau 

layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. 

Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, 

serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan 

sumber daya manusia. 
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Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Saputro dan 

Asri, 2000:148): 

1. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. 

Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting 

karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, 

dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif 

ini didasarkan atas hasil penyelidikan, seperti pendapat salesman, pendapat sales manajer 

pendapat para ahli dan survey konsumen.  

2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. 

Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam 

peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda 

pula. 

Berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Ginting, 2007) 

1. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang 

yang menyusunnya.  

2. Peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu, 

dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. 

 

Untuk meramalkan data time series dibutuhkan teknik peramalan yang baik. Teknik peramalan dapat 

bermacam-macam tergantung pada pola data yang ada.  Menurut Hanke dan Wichern (2005:58), ada 

empat macam tipe pola data yaitu:. 

1.   Pola Data Horizontal 

Pola data horizontal terjadi saat data observasi berfluktuasi di sekitaran suatu nilai konstan atau 

meanyang membentuk garis horizontal. Data ini disebut juga dengan data stasioner. Contoh plot data 

horizontal adalah pada gambar 2.1 yaitu berupa plot data penjualan. Jumlah penjualan selalu 

meningkat atau menurun pada suatu nilai konstan secara konsisten dari waktu ke waktu. 

2.   Pola Data Trend 

Pola data trend terjadi bilamana data pengamatan mengalami kenaikan atau penurunan selama 

periode jangka panjang. Suatu data pengamatan yang mempunyaitrend disebut data nonstasioner. 

Plot data trend dicontohkan pada gambar 2.2 yaitu berupa data harga suatu produk yang meningkat 

dari tahun ke tahun. 



 

 

 

3.   Pola Data Musiman 

Pola data musiman terjadi  bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Pola data 

musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang dari periode ke periode berikutnya. Misalnya 

pola yang berulang setiap bulantertentu, tahun tertentu  atau pada minggu tertentu. Contoh dari 

data musiman ada pada gambar 2.3 yaitu plot suplai bahan makanan tiap bulan. Dari plot tersebut 

terlihat bahwa terjadi pola yang berulang setiap periode dua belas bulan, sehingga bisa disimpulkan 

bahwa data tersebut merupakan pola data musiman. 

4.   Pola Data Siklis 

Pola data siklis terjadi bilamana deret data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti 

yang berhubungan dengan siklus bisnis. Di bawah ini adalah contoh plot pola data siklis. 

 

6.4 Teknik Time Series 

Teknik Time series merupakan data history yang digunakan untuk meramalkan data berikutnya. 

Hampir sama dengan regresi, Y merupakan data history dan X adalah data periode atau time itu 

sendiri, bisa bernilai 1 untuk data yang paling awal, dan bernilai 2 untuk data berikutnya dan 

seterusnya. Model yang dihasilkan akan digunakan untuk meramalkan nilai Y berikutnya. Lalu apakah 

menggunakan r-squared? Jawabnnya bisa, meskipun time series dalam pengukuran akurasinya tidak 

menggunakan R-squared, namun karena time series juga termasuk model persamaan, seharusnya R-

squared juga bisa digunakan untuk menilai apakah persamaan yang dihasilkan baik atau tidak. 

Berbagai macam teknik time series adalah sebagai berikut: 

1. Naïve 

Tehnik naïve merupakan tehnik time series yang paling sederhana. Deskripsi singkat tentang tehnik 

naïve ini adalah kita memprediksi dengan data satu periode sebelumnya. Misalnya penjualan bulan 

maret adalah 20 unit, maka kita memprediksi penjualan april juga sebesar 20 unit. Atau dalam 

hitungan tahun, jika penjualan tahun 2010 sebesar 200 unit, maka kita memprediksi penjualan tahun 

2011 juga sebanyak 200 unit. 

Dalam persamaan dapat ditulis sebagai berikut: 

Y prediksi = Y t-1 

2. Moving average 

Tehnik moving average (MA) merupakan pengembangan dari tehnik naïve. Jika naïve hanya 

menggunakan data 1 periode sebelumnya untuk menentukan atau meramalkan data kedepan, maka 
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MA menggunakan beberapa data periode kedepan dan kemudian dirata-ratakan untuk menentukan 

data berikutnya. Jumlah data yang digunakan biasanya disebut ordo. Dikatakan moving average atau 

rataan yang bergerak karena average yang digunakan seolah bergerak tergantung data yang ingin 

diprediksi. Bingung? Perhatikan contoh ilustrasi berikut: 

Data       1              = A 

                2              = B 

                3              = C 

                4              = D 

                5              = E 

Untuk menentukan data ke 6, misal kita menggunakan MA (2), atau disebut MA ordo 2, maka 

Ypred4 = average(B,C) 

Ypred5 = average(C,D) 

Ypred6 = average(D,E) 

Ypred7 =average(E,F) 

Perhatikan bahwa rataannya bergerak mengikuti Y prediksi. Jika ordo yang digunakan 3, maka jumlah 

data yang dirata-rata adalah 3 data sebelum Y prediksi.  

Teknik MA selanjutnya dapat dikembangkan menjadi teknik double MA. Yakni hasil MA dari rataan 

bergerak nilai aktualnya dilakukan MA kembali atau melakukan rataan bergerak sebanyak dua kali. 

 

Teknik Trend 

Teknik trend merupakan teknik yang umum digunakan pada analisis peramalan data kuantitatif. Pada 

dasarnya kita mencari pola trend pada data yang kita miliki; misalnya linear, kuadratic, S kurve, atau 

exponential; yang selanjutnya kita gunakan model tersebut untuk memperkirakan data selanjutnya. 

Model linear : Ypred = a + bT + e, Model kuadratic: Ypred = a + bT2 + cT + e, Model S kurve : Ypred = 

L/(1+exp(a+b(T) + e), Model exponential: Ypred = a + eb.T 

Model peramalan paling baik jika model tersebut memiliki kriteria error yang paling kecil. Jadi, model 

mendapatkan Ypred, yang kemudian dibandingkan dengan Yact, kemudian dihitung nilai errornya. 

Beberapa tehnik perhitungan nilai errornya adalah 



 

 

Mean Absolut Error (MAE) atau Mean Absolut Deviation (MAD) 

Berdasarkan namanya, merupakan nilai rata-rata dari nilai absolut error. Atau dapat ditulis dengan 

persamaan 

Mean Average Error (MAE) 

 

Mean Squared Error (MSE) atau Mean Squared Deviation (MSD) 

Merupakan nilai rata-rata dari kuadrat errornya, atau dapat ditulis dengan persamaan: 

 

Mean Percentage error (MAPE) 

Merupakan rata-rata dari persentase error terhadap nilai aktual 
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BAB 7 MULTI CRITERIA DECISION MAKING 
 

TUJUAN: 

- Menjelaskan metode Multi Criteria Decision Making 

- Menjelaskan tahapan simple additive weighting  

- Menjelaskan tahapan analytical hierarchy process 

 

 

7.1 Multi Criteria Decision Making 

Multi Criteria Decision Making adalah salah satu metode yang membantu proses pengambilan 

keputusan yang memiliki banyak kriteria. Menurut Mulliner, Malys, dan Maliene (2016), Multi Criteria 

Decision Making adalah seperangkat metode yang berhubungan dengan evaluasi serangkaian 

alternatif yang banyak, sering bertentangan, dan berbagai kriteria. Tujuan dari Multi Criteria Decision 

Making adalah untuk memberikan pilihan, peringkat, deskripsi, klasifikasi, pengelompokan, dan untuk 

mengurutkan alternatif dari yang paling disukai hingga opsi yang paling tidak disukai. Terdapat tiga 

tahap yang diikuti oleh semua metode Multi Criteria Decision Making yaitu: 

Terdapat empat langkah pengambilan keputusan dalam MCDM meliputi:  

1. Identifikasi masalah.  

2. Menyusun preferensi.  

3. Mengevaluasi alternatif.  

4. Menentukan alternatif terbaik. 

 

     Menurut Asadabadi (2018) metode-metode Multi-Criteria Decision-Making pada saat ini sudah 

banyak dikembangkan untuk memfasilitasi penyeleksian terhadap alternatif yang memiliki banyak 

kriteria. Di antaranya terdapat beberapa metode MCDM yang telah banyak digunakan seperti berikut: 

1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2. Analytical Network Process (ANP) 

3. Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluations (PROMETHEE) 

4. Elemination and Choise Expressing Reality or ELECTRE 

5. Best Worst Method (BWM) 



 

 

6. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

7. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL). 

 

7.2 Metode Simple Additive Weighting SAW 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja 

pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang 

ada. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah: 

 

rij = nilai rating kinerja ternormalisasi 

xij = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

Max xij = nilai terbesar dari setiap kriteria ᵢ  

Min xij = nilai terkecil dari setiap kriteria ᵢ  

benefit = jika nilai terbesar adalah terbaik 

cost = jika nilai terkecil adalah terbaik dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai 

pada atribut Cj; i=1,2,…,m dan j=1,2,…,n. 

 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai: 

 

Keterangan : 

Vi = rangking untuk setiap alternatif 

wj = nilai bobot dari setiap kriteria 

rij = nilai rating kinerja ternormalisasi 

 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 
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Metode ini sendiri sebenarnya masih termasuk dalam metode MADM atau Multiple Attribute 

Decision Making. Ini merupakan salah satu metode MADM klasik untuk menentukan penjumlahan 

terbobot pada setiap atribut. Dengan sistem perankingan seperti ini diharapkan penilaian akan lebih 

akurat karena berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga 

nantinya akan diperoleh hasil yang lebih akurat misalnya untuk karyawan yang akan menerima 

promosi jabatan. 

Untuk mengatasi masalah dalam penilaian kinerja karyawan serta memberikan gambaran informasi 

yang tepat untuk si pengambil kebijakan dalam melakukan pengambilan keputusan, misalnya untuk 

promosi jabatan, maka perlu diadakannya suatu sistem pendukung keputusan. Metode SAW sangat 

banyak memiliki kegunaan dalam implementasi di kehidupan masyarakat seperti melakukan penilaian 

suatu karyawan di perusahaan, pemilihan siswa berprestasi, rekomendasi pencari kerja terbaik, dsb. 

 

Dengan adanya SPK (Sistem Pendukung Keputusan) dan Metode SAW (Simple Additive 

Weghting) diharapkan mampu memberi sebuah keputusan yang mempunyai hasil yang efisien. 

Dengan penerapan sistem pendukung keputusan ini, diharapkan akan sedikit mengurangi 

subyektifitas dalam pengambilan keputusan. 

 

7.3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) Adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang komplek 

tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai 

subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang 

memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221797001471
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221797001471


 

 

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik. Seperti 

melakukan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif-alternatif, penenetapan nilai kemungkinan 

untuk variabel aleatori, penetap nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas 

resiko. Betapapun melebarnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun terperincinya penjajagan 

nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar pembandingan berbentuk suatu 

kriteria yang tunggal. 

  

Peralatan utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah memiliki sebuah hirarki fungsional dengan 

input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur 

dipecahkan ke dalam kelomok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki. 

Kelebihan Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Kelebihan AHP dibandingkan dengan lainnya adalah: 

 Struktur yang berhirarki, sebagai konsekwensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria 

yang paling dalam 

 Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkosistensi berbagai kriteria dan 

alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan 

 Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan. 

Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi obyektif dan multi-

kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi, model 

ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif 

Kekurangan AHP 

 Metode AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya 

Input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi atau penafsiran seorang ahli sehingga dalam hal 

ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut 

memberikan penilaian yang salah. 

 Metode AHP ini hanya metode matematis 

Tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi 

sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari 

kebenaran model yang terbentuk. 

 
Prinsip AHP 
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1. Decomposition yaitu membuat hirarki. Jadi sistem yang kompleks dipecah menjadi sederhana. 

2. Comparative judgment yaitu penilaian kriteria dan alternatif. 

Kriteria dan alternatif sering ditunjukkan dengan matrik berpasangan. Menurut Saaty (1988) 

digunakan skala perbandingan sebagai ukuran seperti pada skala di bawah ini yang menyatakan 

intensitas kepentingan. 

1 : sama penting (equal) 

3 : lebih penting sedikit (slightly) 

5 : lebih penting secara kuat (strongly) 

7 : lebih penting secara sangat kuat (very strong) 

9 : lebih penting secara ekstrim (extreme) 

1. Synthesis of priority, menentukan priorotas dari elemen kriteria. Hal ini sering kali dipadang 

sebagai bobot atau kontribusi terhadap tujuan pengambilan kuputusan. 

2. Logical Consistency 

Langkah-langkah AHP 

Langkah – langkah dan proses Analisis Hierarki Proses (AHP) adalah sebagai berikut: 

 

1. Mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih 

alternatif atau menyusun prioriras alternatif, pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. 

2. Menyusun masalah kedalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari 

sisi yang detail dan terukur. 

3. Penyusunan prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Proses ini menghasilkan bobot 

atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan sehingga elemen dengan bobot tertinggi 

memiliki prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matriks perbandinagan 

berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. 



 

 

4. Melakukan pengujian konsitensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap 

tingkat hierarki. 
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BAB 8 INTELLIGENT DSS  
 

TUJUAN: 

- Menjelaskan Intelligent Decision Support System  

- Menjelaskan konsep Information Retrieval 

- Menjelaskan konsep Data Mining 

- Menjelaskan teknik/algoritma yang digunakan dalam IDSS 

 

8.1. IDSS Overview  

Sistem pendukung keputusan cerdas (IDSS) adalah sistem pendukung keputusan yang menggunakan 

teknik kecerdasan buatan (AI) secara ekstensif. Penggunaan teknik AI dalam sistem informasi 

manajemen memiliki sejarah panjang - memang istilah seperti "Sistem berbasis pengetahuan" (KBS) 

dan "sistem cerdas" telah digunakan sejak awal 1980-an untuk menggambarkan komponen sistem 

manajemen, tetapi istilah "Cerdas sistem pendukung keputusan "diperkirakan berasal dari Clyde 

Holsapple dan Andrew Whinston pada akhir 1970-an.  

Idealnya, sistem pendukung keputusan yang cerdas harus berperilaku seperti konsultan manusia: 

mendukung pengambil keputusan dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti, mengidentifikasi 

dan mendiagnosis masalah, mengusulkan kemungkinan tindakan dan mengevaluasi tindakan yang 

diusulkan tersebut. Tujuan dari teknik AI yang tertanam dalam sistem pendukung keputusan cerdas 

adalah untuk memungkinkan tugas-tugas ini dilakukan oleh komputer, sambil meniru kemampuan 

manusia sedekat mungkin. 

Banyak implementasi IDSS didasarkan pada sistem pakar, jenis KBS mapan yang menyandikan 

pengetahuan dan meniru perilaku kognitif pakar manusia menggunakan aturan logika predikat, dan 

telah terbukti berkinerja lebih baik daripada pakar manusia asli dalam beberapa keadaan. Sistem 

pakar muncul sebagai aplikasi praktis pada 1980-an berdasarkan penelitian dalam kecerdasan buatan 

yang dilakukan selama akhir 1960-an dan awal 1970-an. Mereka biasanya menggabungkan 

pengetahuan dari domain aplikasi tertentu dengan kemampuan inferensi untuk memungkinkan 

sistem mengajukan keputusan atau diagnosis. Akurasi dan konsistensi dapat dibandingkan dengan 

(atau bahkan melebihi) pakar manusia ketika parameter keputusan diketahui dengan baik (misalnya 

jika penyakit umum sedang didiagnosis), tetapi kinerja dapat menjadi buruk ketika muncul keadaan 

baru atau tidak pasti. 



 

 

8.2 Data Mining 

Bagian dan pengenalan pola (pattern recognition) yang merupakan metodologi yang mengekstraksi 

pengetahuan dan seperangkat informasi.  

Beberapa hal penting dalam Data Mining:  

• Denormalisasi.  

• Membolehkan redundansi.  

• Segera mendapatkan data dengan cepat dalam hal waktu dan cepat dalam hal 

pendapatan/pengembalian nilai (value).  

• Untuk masalah yang semi terstruktur dan yang tak terstruktur (kalau yang terstruktur menggunakan 

OLAP).  

• Query-nya bebas, jadi tak ada pembatasan dalam hal query untuk mendapatkan informasi yang 

diinginkan.  

• Evaluasi. 

• Signifikasi hasil terhadap cost/biaya yang dikeluarkan.  

• Asosiasi.  

• Sequence analysis.  

• Classification.  

• Clustering.  

• Forecasting.  

• Digunakan pada bidang Matematika, Cybernetics, Algoritma Genetika, dan Customer Relationship 

Management (CRM).  

 

Eksploitasi data, langkahnya:  

1. Data selection.  

2. Cleaning.  

3. Mining.  

4. Evaluation.  

• How To, bagaimana memperlakukan data agar memuaskan customer.  

• Pola 4 relasi 4 model 4 keputusan. Dimana pola juga berasal dan data.  

• Prediksi eksplisit.  
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8.3 Information Retrieval (IR).  

Bagian dan Data Mining yang fokusnya pada dokumen teks atau hypertext dengan pelbagai macam 

formatnya. Dokumen text bisa multiformat: Excell, Web, PDF, PS, Word, DBF, MDB, dan lain-lain. 

Tindakan: text indexing, analisis masalah, analisis relevansi. Proses pada data: identifikasi teks, 

memisahkan bagian-bagian dan teks. Punya kaitan dengan Search. Mempelajari cara mencari data 

dan teks.  

 

8.4 Teknik-Teknik yang mendukung IDSS 

1. K-Nearest Neigbor 

Algoritma k-Nearest Neighbor adalah algoritma supervised learning dimana hasil dari instance yang 

baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori k-tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma 

ini adalah untuk mengklasifikasikan obyek baru berdasarkan atribut dan sample-sample dari training 

data. Algoritma k-Nearest Neighbor menggunakan Neighborhood Classification sebagai nilai prediksi 

dari nilai instance yang baru. 

 
Contoh Kasus 

Misalnya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan 

Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut 

termasuk kedalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. 

Kita bisa menentukannya dengan menggunakan Algoritma k-NN, yaitu dengan melibatkan jarak 

antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada disekitarnya (tetangganya). 

Pertama, kita harus menentukan jumlah tetangga yg akan kita perhitungkan (k), misalnya kita 

tentukan 3 tetangga terdekat (k = 3). 

Kedua, hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut, lalu urutkan hasilnya berdasarkan 

jarak, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. 

Ketiga, ambil 3 (k) tetangga yg paling dekat, lalu kita lihat masing-masing dari tetangga tersebut 

apakah termasuk kedalam wilayah Kota atau Kabupaten. Ada 2 kemungkinan: 
 Bila dari 3 tetangga tersebut terdapat ada 2 rumah yg termasuk kedalam wilayah Kota 

Bandung, maka rumah tersebut termasuk kedalam wilayah Kota Bandung. 

 Sebaliknya, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yg termasuk kedalam wilayah 

Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut termasuk kedalam wilayah Kabupaten Bandung. 



 

 

Dalam menentukan nilai k, bila jumlah klasifikasi kita genap maka sebaiknya kita gunakan nilai k 

ganjil, dan begitu pula sebaliknya bila jumlah klasifikasi kita ganjil maka sebaiknya gunakan nilai k 

genap, karena jika tidak begitu, ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan jawaban. 
Pada kasus diatas, kita menghitung jarak suatu rumah terhadap tetangga-tetangganya, itu berarti kita 

harus mengetahui posisi dari setiap rumah. Kita bisa menggunakan latitude dan longitude (atau garis 

lintang dan garis bujur) sebagai posisi. 

Untuk mempermudah pemahaman, saya akan coba menggunakan data yang nilainya sederhana. Data 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Dari data diatas, kita mendapatkan beberapa informasi, diantaranya: 

 Independent Variables, yaitu variable yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variable lain. Pada 

contoh data diatas, yang termasuk independent variable adalah Lat, dan Long. 

 Dependent Variables, yaitu variable yang nilainya dipengaruhi oleh variable lain. Pada 

contoh data diatas, yang termasuk dependent variable adalah Lokasi. 

 Rumah A-E adalah rumah yang masuk ke dalam wilayah Kota. 

 Rumah F-J adalah rumah yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten. 

 Rumah X adalah rumah yang akan kita prediksi menggunakan algoritma kNN apakah termasuk 

ke dalam wilayah Kota atau Kabupaten. 

Selanjutnya hitung jarak antara rumah X terhadap rumah A-G dengan menggunakan 

rumus Euclidean Distance: 
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Diketahui, dimana x adalah Lat, y adalah Long, sedangkan (x1,y1) adalah lat dan long dari  

rumah X, dan (x2, y2) adalah lat dan long dari masing-masing tetangganya. Setelah dihitung, 

selanjutnya adalah urutkan jarak tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar, 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Dapat dilihat dari hasil perhitungan diatas, bahwa ternyata 3 tetangga terdekat dari 

rumah X adalah: 

 Rumah H (Kabupaten) yang memiliki jarak 2.24, 

 Rumah C (Kota) yang memiliki jarak 3, dan 

 Rumah E (Kota) yang memiliki jarak 3.16. 

Dari ke-3 tetangga terdekat, terdapat 2 rumah yang termasuk kedalam 

wilayah Kota dan 1 rumah yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten. Sehingga 

dapat disimpulkan, bahwa Rumah X adalah rumah yang termasuk kedalam wilayah Kota 

Bandung. 

 



 

 

BAB 9 SPATIAL DSS 

 

TUJUAN: 

- Menjelaskan konsep spatial Decision Support System  

- Menjelaskan konsep Information Retrieval 

- Menjelaskan konsep Data Mining 

- Menjelaskan teknik/algoritma yang digunakan dalam IDSS 

 

9.1 Data spasial 

Data spasial adalah data yang berhubungan dengan suatu lokasi, suatu tempat di bumi. 

Pengambilan keputusan spasial memanfaatkan hubungan geografis di dalam data ini untuk membuat 

keputusan. Sistem Pendukung Keputusan Spasial (SDSS) menggabungkan data spasial dan non-spasial, 

fungsi analisis dan visualisasi Sistem Informasi Geografis (GIS), dan model keputusan dalam domain 

tertentu, untuk menghitung karakteristik solusi masalah, dan memfasilitasi evaluasi alternatif solusi. 

Masalah keputusan dalam SDSS biasanya dicirikan oleh kombinasi karakteristik spasial dan non-

spasial, dengan pencatatan koordinat geografis dan hubungan spasial suatu lokasi. Jenis-jenis 

masalah keputusan meliputi; pemilihan situs, alokasi sumber daya, perutean jaringan, alokasi lokasi, 

dan jangkauan layanan.  

Dibandingkan dengan DSS tradisional, data dari luar organisasi yang menggunakan DSS 

memainkan peran yang jauh lebih besar dalam aplikasi SDSS karena pemodelan keputusan yang lebih 

kaya dimungkinkan dengan penyertaan data eksternal yang relevan. Misalnya, sebuah organisasi 

mungkin melakukan analisis lokasi untuk tokonya menggunakan data lokasi pelanggannya. Namun, 

penyertaan jaringan jalan yang rinci akan sangat meningkatkan kualitas pemodelan transportasi, data 

demografis akan memungkinkan pemodelan calon pelanggan serta pelanggan saat ini dan data 

utilitas dapat mengidentifikasi lokasi yang layak. Akibatnya, ketersediaan data spasial eksternal telah 

memungkinkan representasi yang lebih kaya dari masalah spasial yang sangat bernilai bagi para 

pembuat keputusan. Sementara jenis aplikasi DSS lain telah memanfaatkan data eksternal, data ini 

biasanya terkait erat dengan domain pembuat keputusan dan integrasinya seringkali terbukti 

menantang. Aplikasi spasial umumnya menggabungkan data khusus organisasi dengan data tentang 

properti geografis dan hubungan kawasan yang mencakup masalah keputusan; data terakhir biasanya 

bersumber dari luar organisasi dan tidak spesifik untuk organisasi atau masalah keputusan. Kemajuan 

pendekatan algoritmik, komputasi, dan komunikasi baik secara langsung membuat SDSS layak secara 
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teknis dan secara tidak langsung menyediakan ketersediaan data spasial pihak ketiga, yang membuat 

aplikasi SDSS layak secara ekonomi. Ini adalah proses yang berkelanjutan, dan data yang dibutuhkan 

untuk berbagai bentuk keputusan telah tersedia pada waktu yang berbeda, sehingga SDSS telah 

berkembang lebih cepat di beberapa bidang daripada bidang lainnya. Data spasial eksternal biasanya 

awalnya berasal dari badan pemerintah khusus, dan kemudian datang dari penyedia komersial. 

Namun, perkembangan terbaru yang penting adalah kontribusi dari informasi geospasial sukarela 

(VGI) dalam analisis spasial melalui inisiatif crowdsourcing ad-hoc dan oleh masyarakat umum melalui 

upaya yang lebih sistematis seperti Open Street Map. 

 

9.2 Tipe Keputusan yang berkaitan dengan data spasial 

Ada berbagai macam keputusan yang bergantung secara spasial untuk berbagai organisasi. Namun, 

ini dapat diatur ke dalam kategori umum tergantung pada perspektif. Misalnya, Committee on the 

Geographic Foundation (Jensen et al. 2002) mendaftar tiga kategori keputusan spasial dalam 

kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan: 

(1) keputusan alokasi sumber daya,  

(2) keputusan status sumber daya,  

(3) keputusan kebijakan.  

 

Keputusan alokasi sumber daya membutuhkan pertimbangan nilai serta pertimbangan logistik dan 

teknis. Contoh dari keputusan alokasi sumber daya adalah di mana menempatkan peralatan 

pemantauan kualitas udara yang terbatas untuk mengumpulkan data secara efisien untuk memahami 

risiko paparan terhadap penduduk kota. Keputusan status sumber daya seringkali membutuhkan 

informasi spasial yang tepat waktu. Contoh keputusan status sumber daya dapat mencakup 

keputusan yang dibuat terkait dengan kondisi tanaman, pemanenan kayu, atau populasi vektor 

penyakit yang potensial. Penggunaan data dinamis, seperti yang dikumpulkan dari sistem 

penginderaan jarak jauh yang nyata atau hampir real-time, atau data lapangan yang dikumpulkan 

GPS, penting dalam kaitannya dengan keputusan status sumber daya. 

Dalam studi lain, Kemp (2008) mengatur jenis keputusan spasial menjadi empat kategori:  

(1) pemilihan lokasi,  

(2) alokasi lokasi,  

(3) pemilihan penggunaan lahan, dan 

(4) alokasi penggunaan lahan.  



 

 

Pemilihan lokasi adalah aktivitas yang sangat umum untuk bisnis, pemerintah, dan individu 

dan memerlukan pertimbangan banyak faktor spasial. Sebuah kota yang mencari taman baru 

mungkin menginginkan sebidang tanah dapat diakses oleh anak-anak dan orang dewasa, dari wilayah 

tertentu. 

 

Keputusan alokasi lokasi adalah keputusan di mana tujuan utama dari keputusan tersebut 

adalah untuk menempatkan sesuatu agar memiliki alokasi yang optimal. Misalnya, akan ideal untuk 

mencari klinik medis untuk meminimalkan waktu perjalanan untuk sebanyak mungkin pasien.  

Pemilihan penggunaan lahan adalah kebalikan dari pemilihan lokasi, karena untuk sebidang 

tanah tertentu, penggunaan apa yang ideal. Hal ini dapat bergantung pada penetapan zonasi persil, 

potensi basis pelanggan di sekitar bisnis, atau parameter fisik dan batasan lahan untuk jenis 

pengembangan tertentu.  

Kategori terakhir Kemp, alokasi penggunaan lahan, adalah ketika ada berbagai bidang tanah 

yang paling baik digunakan untuk tujuan tertentu. Contoh yang baik dari hal ini adalah kegiatan 

perencanaan dan zonasi di mana lahan mungkin perlu dialokasikan untuk berbagai tujuan, termasuk 

pengembangan bisnis atau perumahan, ruang terbuka, atau koridor transportasi. 

 

9.3 Definisi 

Penggunaan SDSS telah berkembang secara dramatis selama beberapa dekade terakhir tetapi 

masih belum ada definisi yang diterima secara universal. Malczewski (1999, p. 281) mendefinisikan 

SDSS sebagai "sistem berbasis komputer interaktif yang dirancang untuk mendukung pengguna atau 

sekelompok pengguna dalam mencapai efektivitas yang lebih tinggi dari pengambilan keputusan 

sambil memecahkan masalah keputusan spasial semi-terstruktur." Dalam definisi sebelumnya, 

Densham (1991, p. 405) menyatakan bahwa SDSS "secara eksplisit dirancang untuk menyediakan 

lingkungan pengambilan keputusan kepada pengguna yang memungkinkan analisis informasi 

geografis dilakukan dengan cara yang fleksibel. ” Leipnik dkk. (1993, p.1) mendefinisikan SDSS 

sebagai "lingkungan terintegrasi, yang memanfaatkan database yang merupakan model spasial dan 

non-spasial, alat pendukung keputusan seperti sistem pakar, paket statistik, paket optimisasi, dan 

grafik yang ditingkatkan untuk menawarkan keputusan membuat paradigma baru untuk analisis dan 

pemecahan masalah. "  

SDSS adalah sistem komputer terintegrasi yang mendukung pengambil keputusan dalam 

mengatasi masalah spasial semistruktur atau tidak terstruktur dengan cara yang interaktif dan 

berulang dengan fungsionalitas untuk menangani database spasial dan non-spasial, kapabilitas 
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pemodelan analitis, utilitas pendukung keputusan seperti analisis skenario, dan utilitas penyajian data 

dan informasi yang efektif.  

 

9.4 Karakteristik SDSS 

SDSS harus dibangun agar fleksibel untuk mengakomodasi berbagai preferensi dan batasan 

pemangku kepentingan dan memungkinkan interaksi pengguna yang efektif dalam lingkungan 

pemecahan masalah yang berulang. Untuk memenuhi persyaratan ini, perangkat lunak kustom sering 

dikembangkan dengan antarmuka pengguna grafis yang mudah digunakan dan fungsionalitas untuk 

manajemen dan analisis basis data spasial, evaluasi skenario, pemodelan, visualisasi melalui peta, 

grafik, tabel, dan pembuatan laporan. 

 

 

 

9.5 Komponen SDSS 

Komponen DSS dan GIS 

 



 

 

 

 

Komponen SDSS 

 

 

 

 



 

 92 

BAB 10 MEMBANGUN DSS 
 

TUJUAN: 

- Menjelaskan strategi pengembangan SPK 

- Menjelaskan proses pengembangan 

- Menjelaskan perbedaan metode SDLC dengan prototyping 

 

 
10.1. Pendahuluan 

 Membangun sebuah DSS, apalagi yang besar, merupakan proses yang rumit.  

 Melibatkan hal-hal: teknis (hardware, jaringan) dan perilaku (interaksi manusia-mesin, 

dampak DSS pada individu).  

 Agar lebih mudah membangun DSS bisa digunakan bahasa khusus (misal CASE TOOLS).  

10.2. Strategi Pengembangan.  

1. Tulis DSS dengan bahasa pemrograman umum: Pascal, Delphi, C, C++, C#, Java, dan lainnya. 

2. Menggunakan 4GL: data-oriented language, spreadsheets, dan financial-oriented language.  

3. Menggunakan DSS Generator: Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, Express. Generator lebih efisien 

dan ‘IGL tapi mi tergantung juga pada batasannya.  

4. Menggunakan DSS Generator khusus (domain specific): Commander FDC untuk budgeting & 

financial analysis, EFPM untuk kalangan perguruan tinggi.  

5. Mengembangkan DSS dengan metodologi CASE. Memiliki jaminan kualitas yang memadai.  

6. Untuk DSS yang kompleks, bisa mengintegrasikan pendekatan-pendekatan di atas. 

10.3. Proses Pengembangan DSS  

Pengembangan suatu DSS terkait juga dengan struktur permasalahan: tak terstruktur, semi 

terstruktur, ataupun terstruktur. Berturut-turut ES/DSS, DSS, MIS bisa digunakan untuk ini.  

 Di bawah ini disajikan bagan fase-fase pengembangan suatu DSS:  



 

 

 

 

• Untuk lebih memahami proses desain lebih lanjut, haruslah dikuasai beberapa konsep dasar seperti: 

strategi pengembangan, pelbagai pendekatan konstruksi DSS, sifat berulang dan suatu proses, dan 

pengembangan DSS berbasis tim vs pengembangan berbasis user.  

10.4. Proses Pengembangan: Life Cycle vs Prototyping. 

Pembangunan DSS dilakukan dalam berbagai cara. Dibedakan antara pendekatan life cycle (daur 

hidup) dan iterative process (proses berulang).  

Pendekatan SDLC (System Development Life Cycle).  

 Asumsi dasarnya adalah kebutuhan informasi dan suatu sistem dapat ditentukan sebelumnya.  

 IRD (Information Requirements Definition) adalah pendekatan formal yang digunakan oleh 

sistem analis.  
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 IRD secara tradisional merupakan kombinasi analisis lojik dengan pengamatan perilaku 

pemrosesan informasi.  

 IRD bisa juga melibatkan CSF (Critical Success Factors).  

 DSS didesain untuk membantu pengambilan keputusan para manajer pada masalah yang 

jelek strukturnya. Di satu sisi memahami kebutuhan user adalah hal yang sulit. Sehingga perlu 

diterapkan adanya bagian pembelajaran dalam desain atau proses kita. Dari situ, diharapkan 

user belajar mengenai masalah atau lingkungannya sehingga dapat mengidentifikasi 

kebutuhan informasi baru dan yang tak diantisipasi sebelumnya.  

Pendekatan Prototyping Evolusioner.  

 Pendekatan prototyping disebut juga proses evolusioner (evolutionary process), proses berulang 

(iterative process), atau cukup disebut prototyping saja. Nama lainnya adalah middle- out process 

(proses sementara), adaptive design (desain adaptif) dan incremental design (desain 

berkelanjutan).  

 Proses desain berulang mi mengkombinasikan 4 fase utama SDLC tradisional (analisis, desain, 

konstruksi, dan implementasi) ke dalam 1 langkah yang diulang-ulang.  

 Proses berulang terdiri dan 4 tugas, seperti di bawah mi:  

1. Memilih submasalah penting yang akan dibangun pertama kali.  

2. Mengembangkan sistem yang kecil, tapi berguna, dalam membantu pengambil keputusan. 

3. Mengevaluasi sistem terus menerus.  

4. Menghaluskan, mengembangkan, dan memodifikasi sistem secara berulang.  

Keuntungan Proses Berulang dalam membangun DSS:  

 Waktu pengembangannya singkat.  

 Waktu terjadinya umpan balik dan user singkat.  

 Meningkatkan pemahaman user terhadap sistem, informasi yang dibutuhkan, dan 

kemampuannya.  

 Biayanya rendah.  

10.5 Pengembangan DSS Berbasis Tim dan Berbasis User.  

 Pengembangan DSS pada tahun 1970 dan 1980-an melibatkan skala yang besar, sistemnya 

kompleks, dan didesain utama untuk mendukung organisasi. Sistem mi didesain oleh tim yang 

terdiri dan user, penghubung (intermediaries), DSS builder, tenaga ahli, dan pelbagai tool. 

Pelbagai individu dalam setiap kategori tadi, sehingga ukuran tim menjadi besar dan 



 

 

komposisinya sering berubah seiring berjalannya waktu. Intinya dengan berbasis tim, maka 

pembangunan DSS menjadi kompleks, lama, dan prosesnya memakan biaya.  

 Pendekatan lainnya adalah membangun DSS berbasiskan user. Dimulai mulai tahun 1980-an, 

seiring pesatnya perkembangan di bidang PC (Personal Computer), jaringan komunikasi 

komputer, berkurangnya biaya hardware maupun software.  

 Enterprise-wide computing serta kemudahan akses data dan pemodelan berarsitektur 

client/server juga mendukung pengembangan DSS berbasis user.  

 Tentu saja kedua pendekatan mi bisa dikombinasikan, untuk mendapat kinerja yang 

diinginkan.  

10.6 Pengembangan DSS Berbasis Tim.  

Menentukan DSS Group.  

Secara organisasi penempatan DSS Group bisa dimana-mana, umumnya pada lokasi:  

1. Dalam departemen IS (Information Services).  

2. Executive Staff Group.  

3. Dalam wilayah keuangan atau fungsi lainnya.  

4. Dalam departemen rekayasa industri.  

5. Dalam kelompok manajemen pengetahuan (Management Science Group).  

6. Dalam kelompok pusat informasi (Information Center Group).  

Perencanaan DSS Generator.  

Di bawah ini disajikan bagan kriteria DSS Generator secara top-down:  
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Pendekatan ROMC (Representations, Operations, Memory Aids, and Control Mechanisms).  

 Kerangka kerja analisis dan desain sistem DSS mi bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik 

dan kemampuan yang diperlukan oleh suatu DSS.  

 Kesulitan utama dalam membangun DSS adalah tak terspesifikasinya kebutuhan informasi dengan 

baik, yang merupakan titik awal bagi desain sistem. Pendekatan ROMC membantu menyelesaikan 

kesulitan mi. Terbagi atas 4 entitas berorientasi user:  

1. Representasi.  

2. Operasi.  

3. Bantuan untuk mengingat sesuatu.  

4. Mekanisme kontrol.  

 Pendekatan ROMC, yang merupakan proses yang bebas, mendasarkan din pada 5 karakteristik 

yang dapat teramati yang berhubungan dengan pengambilan keputusan:  

1. Pengambil keputusan mengalami kesulitan dalam menjelaskan situasi. Grafis lebih disukai.  

2. Fase pengambilan keputusan: intelligence, desain, dan pemilihan dapat diterapkan pada 

analisis DSS.  

3. Bantuan untuk mengingat sesuatu (misal: laporan, tampilan “split screen”, file data, indeks, 

mental rules, dan analogi) sangat berguna dalam pengambilan keputusan dan harus 

disediakan oleh DSS.  

4. Pengambil keputusan berbeda dalam gaya, ketrampilan, dan knowledge. Maka DSS harus 

membantu pengambil keputusan menggunakan dan mengembangkan gaya, ketrampilan, dan 

knowledge mereka sendiri.  

5. Pengambil keputusan mengharapkan untuk dapat menggunakannya langsung, secara pribadi 

mengatur dukungan sistem. Pengamatan mi tidak menyarankan bahwa seorang user bekerja 

tanpa penghubung, akan tetapi mereka harus memahami kemampuan DSS dan mampu 

menganalisis input dan menerjemahkan output dan DSS.  

Di bawah ini disajikan kebutuhan yang diperlukan untuk suatu keputusan dibandingkan dengan 

kemampuan DSS:  

  

Decision Makers Use  DSS Provides  

1. Conceptualizations:  1. Represenations:  

A city map.  

Relationship between assets and liabilities.  

A map outline. 

A scatterplot of assets versus liabilities.  



 

 

2. Different decision-making processes and decision 

types, all invoking activities for intelligence, design, 

and choice.  

2. Operations for intelligence, design, and 

choice:  

  

Gather data on customers.  

Create alternative customer assignments for 

salespeople. 

Compare alternatives.  

  
Query the database. Update lists to show 

assignments.  

3.  A variety of memory aids:  3.  Automated memory aids:  

  

List of customers. 

Summary sheets on customers. 

 Table showing salespeople and their customer 

assignments.  

File drawers with old tables.  

Scratch paper.  

staff reminders.  

Rolodex. 

  

Extracted data on customers.  

Views of customer data.  

Workspace for developing assignment 

tables.  

Library for saving tables.  

Temporary storage.  

DSS Messages.  

Computerized addresses. 

4. 
A variety of styles, skills, and knowledge, 

applied via direct, personal control: 
4. 

Aid to direct personal control 

conventions for user-computer 

communication: 

 

Accepted conventions for interpersonal  

communication.  

Orders to staff.  

Standard operating procedures. 

Revise orders or procedures. 

 

Training and explanation in how to give 

orders  

to the DSS. 

Procedures formed from DSS operations.  

Ability to override DSS defaults or 

procedures. 

  

 

Fleksibelitas dalam DSS.  

Hal-hal yang menyebabkan kebutuhan akan fleksibelitas dalam DSS:  

 Tak seorang pun, baik user maupun pembangun DSS, yang mampu untuk menentukan kebutuhan 

fungsional seluruhnya.  
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 User tak tahu, atau tak dapat mengungkapkan, apa yang mereka mau dan butuhkan.  

 Konsep user mengenai tugas, dan persepsi dan sifat dasar masalah, berubah pada saat sistem 

dipakai.  

 Penggunaan DSS secara aktual hampir pasti berbeda dan yang diinginkan semula. 

 Solusi yang diturunkan melalui DSS bersifat subjektif.  

 Terdapat pelbagai variasi diantara orang-orang dalam hal bagaimana mereka menggunakan DSS.  

Ringkasnya ada 2 alasan utama adanya fleksibelitas dalam DSS:  

1. DSS harus berevolusi atau berkembang untuk mencapai desain operasional, sebab tak 

seorangpun yang bisa memperkirakan atau mengantisipasi apa yang dibutuhkan secara 

lengkap.  

2. Sistem jarang mencapai hasil final; ia harus sering diubah untuk mengantisipasi perubahan 

dalam hal: masalah, user dan lingkungan. Faktor-faktor mi memang sering berubah-ubah. 

Perubahan yang terjadi haruslah mudah untuk dilakukan.  

Jenis Fleksibelitas dalam DSS:  

1. Fleksibelitas menyelesaikan. Level pertama fleksibelitas mi memberikan kemampuan 

fleksibelitas dalam menampilkan aktivitas intelligence, design, dan choice dan dalam 

menjelajah pelbagai alternatif memandang atau menyelesaikan suatu masalah. Contoh: 

kemampuan ‘what-if”.  

2. Fleksibelitas memodifikasi. Level kedua mi dalam hal modifikasi konfigurasi DSS tertentu 

sehingga dapat menangani pelbagai masalah yang berbeda, atau pada perluasan masalah. 

Fleksibelitas mi diatur oleh user dan/atau pembangun DSS (DSS builder).  

3. Fleksibelitas mengadaptasi. Level ketiga dalam hal mengadaptasi perubahan yang harus 

dilakukan pada pelbagai DSS tertentu. mi diatur oleh pembangun DSS.  

4. Fleksibelitas berevolusi. Level keempat adalah kemampuan dan DSS dan DSS generator 

dalam berevolusi untuk merespon perubahan sifat dasar teknologi dimana DSS berbasis 

disitu. Level mi membutuhkan perubahan dalam tool dan generator untuk efisiensi yang lebih 

baik.  

10.7. Komputasi End-User dan Pengembangan DSS Berbasis User. Komputasi End-User.  

Pengembangan DSS berbasis user berelasi secara langsung kepada komputasi end-user. Definisinya 

adalah: pengembangan dan penggunaan sistem informasi berbasis komputer oleh orang-orang di luar 

wilayah sistem informasi formal. Definisi mi melibatkan juga manajer dan profesional yang 



 

 

menggunakan komputer pribadi, pengolah kata yang digunakan oleh sekretaris, e-mail yang 

digunakan oleh CEO, dan sistem time-sharing yang digunakan oleh ilmuwan dan peneliti.  

Pengembangan DSS Berbasis User: Keuntungan dan Resikonya.  

Pelbagai keuntungan yang bisa didapat user bila dia sendiri yang membangun DSS:  

1. Waktu penyelesaiannya singkat.  

2. Syarat-syarat spesifikasi kebutuhan sistem tak diperlukan.  

3. Masalah implementasi DSS dapat dikurangi.  

4. Biayanya sangat rendah.  

Resikonya adalah:  

1. Kualitasnya bisa tak terjaga.  

2. Resiko potensial kualitas dapat dikiasifikasikan dalam 3 kategori: (a) tool dan fasilitas di 

bawah standar, (b) resiko yang berhubungan dengan proses pengembangan (contoh: 

ketidakmampuan mengembangkan sistem yang bisa bekerja, pengembangan sistem yang 

menghasilkan hasil yang salah), dan (C) resiko manajemen data (misal: kehilangan data).  

10.8. DSS Generator.  

DSS Generator mengkombinasikan kemampuan pelbagai aplikasi umum dalam 1 program. Di bawah 

mi adalah program-program yang merupakan “bahan baku” bagi paket terintegrasi:  

 Spreadsheet.  

 Manajemen Data.  

 Pengolah kata.  

 Komunikasi.  

 Grafis bisnis.  

 Kalender (manajemen waktu).  



 

 100 

Proses Pembuatan.  

Bisa dilihat pada bagan di bawah  

 

 

 

 

 Desk management.  

 Manajemen projek.  

Contoh dan paket terintegrasi mi adalah: Lotus 1-2-3, Microsoft Excel.  



 

 

10.9. Pemilihan DSS Generator dan Tool Software Lainnya.  

Pelbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh suatu organisasi yang akan menggunakan DSS 

Generator: (1) generator seperti apa yang akan digunakan, (2) hardware seperti apakah yang dipakai 

untuk menjalankannya, (3) sistem operasi seperti apa yang akan digunakan, (4) jaringan seperti 

apakah yang akan dipakai untuk menjalankannya.  

Dengan kemampuan PC yang luar biasa sekarang mi, software DSS lebih banyak ditemui pada jenis 

komputer mikro. Kemudian dengan adanya program-program berbasis Windows, membuat DSS 

menjadi lebih disukai karena kemudahan penggunaannya.  

Pemilihan Software.  

Tool software dasar yang patut dipertimbangkan adalah:  

 Fasilitas database relasional dengan fasilitas pembuatan laporan yang baik dan fasilitas 

pemilihan data setiap saat.  

 Bahasa penghasil grafis.  

 Bahasa pemodelan.  

 Bahasa analisis data statistikal umum.  

 Bahasa khusus yang lain (misal: untuk membangun simulasi).  

 Bahasa pemrograman (generasi ketiga).  

 Tool pemrograman berorientasi objek.  

 Tool pembangun ES.  

 Jaringan.  

 CASE tools.  

Pemilihan tool dan/atau generator adalah merupakan proses yang rumit dengan alasan:  

1. Pada saat pemilihan, informasi DSS yang dibutuhkan dan outputnya tidak diketahui secara 

lengkap.  

2. Terdapat ratusan paket software di pasaran.  

3. Paket software selalu berganti dengan cepat.  

4. Harga seringkali berubah.  

5. Beberapa orang terlibat dalam tim evaluasi.  

6. Suatu bahasa digunakan dalam membangun pelbagai DSS. Dan sini kemampuan yang 

dibutuhkan dan tool berubah dan satu aplikasi ke aplikasi lain.  
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7. Pemilihan keputusan melibatkan banyak kriteria yang diterapkan pada bermacam-macam 

paket yang dibandingkan. Beberapa kriteria tak bisa diukur, yang lain memiliki konflik 

langsung dengan yang lain lagi.  

8. Semua masalah teknis, fungsional, end-user, dan manajerial harus dipertimbangkan 

masakmasak.  

9. Evaluasi komersial yang tersedia, misalnya oleh Data Decisions, Data Pro, dan Software 

Digest, Inc.; dan jurnal panduan user, misalnya PC Week dan Infosystems, semuanya bersifat 

subjektif dan seringkali dangkal ulasannya. Mereka hanyalah merupakan salah satu sumber 

informasi saja, yang setara dengan sumber-sumber informasi lain.  

Merangkai semuanya dalam satu sistem.  

Tool-tool pengembangan meningkatkan produktivitas builder dan membantu mereka menghasilkan 

DSS yang sesuai dengan kebutuhan user pada biaya yang moderat. Hal mendasar pada 

pengembangan tool dan generator mi adalah konsep: (1) penggunaan tool otomatis skala tinggi di 

keseluruhan proses pengembangan, dan (2) penggunaan bagian-bagian pra-fabrikasi dalam proses 

manufaktur keseluruhan sistem.  

Sistem pengembangan DSS bisa dibayangkan seperti bengkel dengan pelbagai tool dan komponen.  

Sistem mi melibatkan komponen-komponen utama seperti:  

 Penanganan permintaan/query (mendapatkan informasi dan database).  

 Fasilitas analisis dan desain sistem (pengeditan, penginterpretasian, dIl.).  

 Sistem manajemen dialog (antarmuka user).  

 Generator laporan (memformat laporan output).  

 Generator grafis.  

 Manajer kode sumber (menyimpan dan mengakses model built-in dan model yang 

dikembangkan user/user developed).  

 Sistem manajemen berbasis model.  

 Sistem manajemen knowledge.  

10.10. Kesimpulan.  

 DSS dikembangkan dengan proses pengembangan yang unik berdasarkan prototyping.  

 Langkah utamanya adalah: perencanaan, riset, analisis, desain, konstruksi,  

 implementasi, perawatan, dan adaptasi.  

 DSS generator (engine) adalah tool pengembangan terintegrasi yang digunakan dalam 

membangun kebanyakan DSS.  



 

 

 Terdapat pelbagai strategi pengembangan. Mulai dan penggunaan CASE tool sampai dengan 

pemrograman dengan DSS generator (engine).  

 Partisipan dalam proses konstruksi adalah: user, perantara, builder, tenaga pendukung, dan 

pemegang tool.  

 Pendekatan berulang (prototyping) paling umum digunakan dalam DSS, karena kebutuhan 

informasi tak dapat diketahui dengan tepat pada awal proses.  

 DSS dapat dibangun oleh tim maupun individu.  

 Pembangunan DSS dengan tim mengikuti proses terstruktur, termasuk perencanaan, 

pemilihan software yang sesuai (generator jika dibutuhkan), dan hardware.  

 Bagian utama dan komputasi end-user adalah pembangunan DSS untuk dukungan personal 

yang dilakukan oleh individu.  

 Keuntungan utama orang-orang yang membangun DSS-nya sendiri adalah: waktu 

penyelesaiannya singkat, familiar dengan kebutuhannya, biaya rendah, dan implementasinya 

lebih mudah.  

 Pengembangan DSS berbasis user bisa juga berkualitas rendah, karena itu kontrol yang cukup 

dapat memperbaiki situasi tersebut.  

 Kebanyakan DSS dibangun dengan generator pengembangan DSS atau dengan tool-tool 

pengembangan 4GL tak terintegrasi.  

 Terdapat banyak sekali tool dan generator di pasaran. Pemilihan yang sesuai untuk 

membangun DSS tertentu haruslah didesain dengan cermat.  

 Banyak DSS dibangun dalam lingkungan Windows. Windows membuatnya mungkin untuk 

membangun DSS dengan cepat dan murah.  
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Buku ini digunakan sebagai buku pegangan matakuliah Sistem Pendukung 

Keputusan. Buku ini berisi konsep Sistem Pendukung Keputusan (Decision 

Support System - DSS) serta penerapannya, model-model untuk kasus-kasus 

tertentu (dalam bidang bisnis) dengan menerapkan prinsip-prinsip Sistem 

Pendukung Keputusan diantaranya model matematika, forecasting, multi 

criteria decision making (MCDM).  

 

Pembahasan metode Moving Average dan Exponential Smoothing sebagai 

bagian dari forecasting, sedangkan Simple Additive Weighting dan Analytical 

Hierarchy Process (AHP) merupakan bagian dari MCDM. Selain itu, juga 

membahas mengenai Intelegent DSS serta karakteristik dan komponen 

spatial DSS. 

 

Di bagian akhir buku ini disertakan pula strategi pengembangan SPK, dan 

metode pengembangan SPK dengan Syatem Development Life Cycle dan 

Prototyping. 
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