
X. SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 
 
 

 Pengambilan Keputusan 
Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan 
masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif, atau untuk 
memanfaatkan kesempatan. 
 
Jenis-jenis Keputusan Menurut Simon 
 Keputusan terprogram 

Bersifat berulang dan rutin , sedemikian hingga suatu prosedur pasti telah dibuat 
untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak diperlakukan de novo 
(sebagai sesuatu yang baru) tiap kali terjadi. 

 Keputusan tak terprogram 
Bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang 
pasti untuk menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya, atau 
karena sifat dan struktur persisnya tak terlihat atau rumit, atau karena begitu 
pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang sangat khusus. 

 
Tahap-tahap Pengambilan keputusan Menurut Simon 
 Kegiatan Intelijen 

Mengamati lingkungan mencari kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. 
 Kegiatan Merancang 

Menemukan, mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang 
mungkin. 

 Kegiatan Memilih 
Memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. 

 Kegiatan Menelaah 
Menilai pilihan-pilihan yang lalu. 

 
 Konsep DSS (Decision Support System) 

DSS  
adalah  sistem berdasarkan komputer yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas 
pembuat keputusan dalam menjalankan tugas semi terstruktur. 

 
Konsep DSS pertama kali dikemukakan pada awal 1970-an oleh Michael S. Scott 
Morton dengan istilah “management dicision system” (sistem keputusan Manajemen) 

 
 Tujuan DSS 

Pe t e r  G. W. K e en  dan Scott Morton mendefinisikan tiga tujuan yang harus 
dicapai oleh DSS, yaitu: 
1. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi 

terstruktur 
2.  Mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya 
3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan oleh manajer 
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Tujuan – tujuan ini berkaitan dengan tiga prinsip dasar dari konsep DSS, yaitu:  
- Struktur Masalah 

 Masalah terstruktur 
 Masalah tidak tersruktur 
 Masalah semi-terstruktur 

- Dukungan Keputusan 
- Efektivitas Keputusan 

 
 

 Model DSS 
Struktur model DSS serupa seperti yang disajikan oleh model SIM dan SIA, data dan 
informasi dimasukkan ke dalam database dari lingkungan perusahaan. Database juga 
berisi data yang disediakan oleh SIA, isi database digunakan oleh tiga subsistem 
perangkat lunak, yaitu : perangkat lunak penulisan laporan, model matematika dan 
perangkat lunak GDSS. 

 Model matematika 
Berbagai jenis model matematika yang digunakan untuk penunjang 
keputusan, yaitu : 

- Model Statis atau Dinamis 
Model statis tidak menyertakan waktu sebagai variabel. Model ini 
berkaitan dengan suatu situasi pada satu titik tertentu, contoh : foto. 
Model dinamis menyertakan waktu sebagai variabel. Model ini 
menggambarkan perilaku entitas dari waktu ke waktu, contoh : film. 

- Model Probabilistik atau Deterministik 
Model Probabilistik mencakup probabilita yaitu peluang terjadinya 
sesuatu sedang model deterministik adalah kebalikannya. 

- Model Optimisasi atau Suboptimisasi  
Model Optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari 
berbagai alternatif. 
Model Suboptimisasi memungkinkan manajer untuk memasukkan 
serangkaian keputusan dan model akan memproyeksikan hasilnya. 
 

 Penggunaan Grafik Komputer dalam Pengambilan Keputusan 
Disarankan menggunakan grafik dalam pengambilan keputusan, jika: 
 Mencari ikhtisar data secara cepat 
 Mendeteksi trend dari waktu ke waktu 
 Membandingkan berbagai titik dan pola dari berbagai variabel 
 Meramal (forecasting) kegiatan 
 Mencari gambaran yang relatif sederhana dari sejumlah besar informasi 

 
Grafik yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti misalnya 
bagan garis / batang  dipilih untuk mengikhtisarkan data. 

 
 Sistem Penunjang Keputusan Berkelompok 
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Sistem Penunjang Keputusan Berkelompok (Group Decision Support System / 
GDSS) merupakan “suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok – 
kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas / tujuan bersama dan yang 
menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama”. 
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