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DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi

SistemSistem pendukungpendukung keputusankeputusan ((InggrisInggris: decision: decisionSistemSistem pendukungpendukung keputusankeputusan ((InggrisInggris: decision : decision 
support systems support systems disingkatdisingkat DSS) DSS) adalahadalah bagianbagian
daridari sistemsistem informasiinformasi berbasisberbasis komputerkomputer
((termasuktermasuk sistemsistem berbasisberbasis pengetahuanpengetahuan
((manajemenmanajemen pengetahuanpengetahuan) yang ) yang dipakaidipakai untukuntuk

d kd k bilbil k tk t d ld lmendukungmendukung pengambilanpengambilan keputusankeputusan dalamdalam
suatusuatu organisasiorganisasi atauatau perusahaanperusahaan..
DapatDapat jugajuga dikatakandikatakan sebagaisebagai sistemsistem komputerkomputerDapatDapat jugajuga dikatakandikatakan sebagaisebagai sistemsistem komputerkomputer
yang yang mengolahmengolah data data menjadimenjadi informasiinformasi untukuntuk
mengambilmengambil keputusankeputusan daridari masalahmasalah semisemi--mengambilmengambil keputusankeputusan daridari masalahmasalah semisemi
terstrukturterstruktur yang yang spesifikspesifik..



DEFENISI / PENGERTIAN :DEFENISI / PENGERTIAN :

MenurutMenurut Moore and ChangMoore and Chang, SPK , SPK dapatdapat digambarkandigambarkan sebagaisebagai
sistemsistem yangyang berkemampuanberkemampuan mendukungmendukung analisisanalisis ad hoc data,ad hoc data, dandansistemsistem yang yang berkemampuanberkemampuan mendukungmendukung analisisanalisis ad hoc data, ad hoc data, dandan
pemodelanpemodelan keputusankeputusan, , berorientasiberorientasi keputusankeputusan, , orientasiorientasi
perencanaanperencanaan masamasa depandepan, , dandan digunakandigunakan padapada saatsaat--saatsaat yang yang 
tidaktidak biasabiasa..

MenurutMenurut MaryamMaryam AlaviAlavi dandan H.AlbertH.Albert NapierNapier, , SistemSistem PenunjangPenunjang
KeputusanKeputusan adalahadalah suatusuatu kumpulankumpulan prosedurprosedur pemprosesanpemprosesan data data dandan
informasiinformasi yang yang berorientasiberorientasi padapada penggunaanpenggunaan model model untukuntuk
menghasilkanmenghasilkan berbagaiberbagai jawabanjawaban yangyang dapatdapat membantumembantu manajemenmanajemenmenghasilkanmenghasilkan berbagaiberbagai jawabanjawaban yang yang dapatdapat membantumembantu manajemenmanajemen
dalamdalam pengambilanpengambilan keputusankeputusan..

MenurutMenurut LitleLitle, , SistemSistem PenunjangPenunjang KeputusanKeputusan adalahadalah suatusuatu sistemsistem
informasiinformasi berbasisberbasis komputerkomputer yangyang menghasilkanmenghasilkan berbagaiberbagai alternatifalternatifinformasiinformasi berbasisberbasis komputerkomputer yang yang menghasilkanmenghasilkan berbagaiberbagai alternatifalternatif
keputusankeputusan untukuntuk membantumembantu manajemenmanajemen dalamdalam menanganimenangani berbagaiberbagai
permasalahanpermasalahan yang yang terstrukturterstruktur atupunatupun tidaktidak terstrukturterstruktur dengandengan
menggunakanmenggunakan data data dandan model.model.



MenurutMenurut Raymond McLeodRaymond McLeod, , SistemSistem PenunjangPenunjang KeputusanKeputusan adalahadalah
sistemsistem penghasilpenghasil informasiinformasi spesifikspesifik yang yang ditujukanditujukan untukuntuk memecahkanmemecahkan
suatusuatu masalahmasalah tertentutertentu yangyang harusharus dipecahkandipecahkan oleholeh manajermanajer padapadasuatusuatu masalahmasalah tertentutertentu yang yang harusharus dipecahkandipecahkan oleholeh manajermanajer padapada
berbagaiberbagai tingkatantingkatan..

MenurutMenurut Mann Mann dandan WatsonWatson, , SistemSistem PenunjangPenunjang KeputusanKeputusan adalahadalah
Si tSi t i t ktifi t ktif b tb t bilbil k tk t l l il l iSistemSistem yang yang interaktifinteraktif, , membantumembantu pengambilanpengambilan keputusankeputusan melaluimelalui
penggunaanpenggunaan data data dandan modelmodel--model model keputusankeputusan untukuntuk memecahkanmemecahkan
masalahmasalah--masalahmasalah yang yang sifatnyasifatnya semi semi terstrukturterstruktur dandan tidaktidak terstrukturterstruktur..

SecaraSecara KhususKhusus, DSS , DSS adalahadalah SebuahSebuah sistemsistem yang yang mendukungmendukung kerjakerja
seorangseorang manajermanajer maupunmaupun sekelompoksekelompok manajermanajer dalamdalam memecahkanmemecahkan
masalahmasalah semisemi--terstrukturterstruktur dengandengan caracara memberikanmemberikan informasiinformasi ataupunataupun
usulanusulan menujumenuju padapada keputusankeputusan tertentutertentu..

SecaraSecara UmumUmum, , DSS DSS adalahadalah SebuahSebuah sistemsistem yang yang mampumampu memberikanmemberikan
kemampuankemampuan baikbaik kemampuankemampuan pemecahanpemecahan masalahmasalah maupunmaupun
kemampuankemampuan pengkomunikasianpengkomunikasian untukuntuk masalahmasalah semi semi terstrukturterstruktur. . pp p gp g



TahapanTahapan SPK :SPK :
DefinisiDefinisi masalahmasalahDefinisiDefinisi masalahmasalah
PengumpulanPengumpulan data data atauatau elemenelemen informasiinformasi yang yang 
relevanrelevanrelevanrelevan
PengolahanPengolahan data data menjadimenjadi informasiinformasi baikbaik dalamdalam
bentukbentuk laporanlaporan grafikgrafik maupunmaupun tulisantulisanpp gg pp
MenentukanMenentukan alternatifalternatif--alternatifalternatif solusisolusi ((bisabisa
dalamdalam persentasepersentase))))



T j d i SPKT j d i SPKTujuan dari SPK:Tujuan dari SPK:

11 M b t l ik l h iM b t l ik l h i1.1. Membantu menyelesaikan masalah semiMembantu menyelesaikan masalah semi--
terstruktur terstruktur 

22 Mendukung manajer dalam mengambilMendukung manajer dalam mengambil2.2. Mendukung manajer dalam mengambil Mendukung manajer dalam mengambil 
keputusan keputusan 

3.3. Meningkatkan efektifitas bukan efisiensi Meningkatkan efektifitas bukan efisiensi gg
pengambilan keputusan pengambilan keputusan 

4.4. Dalam pemrosesannya, SPK dapat Dalam pemrosesannya, SPK dapat 
k b t d i i t l i tik b t d i i t l i timenggunakan bantuan dari sistem lain seperti menggunakan bantuan dari sistem lain seperti 

Artificial Intelligence, Expert Systems, Fuzzy Artificial Intelligence, Expert Systems, Fuzzy 
Logic, dll.Logic, dll.g ,g ,



Prinsip Dasar DSSPrinsip Dasar DSSPrinsip Dasar DSSPrinsip Dasar DSS

1.1. Struktur MasalahStruktur Masalah
Sulit utk menemukan masalah yg sepenuhnya terstruktur atau Sulit utk menemukan masalah yg sepenuhnya terstruktur atau 
tak terstruktur tak terstruktur –– area kelabu Simon. Ini berarti DSS diarahkan area kelabu Simon. Ini berarti DSS diarahkan 
pada area tempat sebagai besar masalah berada.pada area tempat sebagai besar masalah berada.

2.2. Dukungan KeputusanDukungan Keputusan
DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. 
Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah ygKomputer dapat diterapkan pada bagian masalah ygKomputer dapat diterapkan pada bagian masalah yg Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yg 
terstruktur, tetapi manajer bertanggung ajwab atas bagian terstruktur, tetapi manajer bertanggung ajwab atas bagian 
yang tidak terstruktur.yang tidak terstruktur.

3.3. Efektivitas KeputusanEfektivitas Keputusan
waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang, tetapi waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang, tetapi 
manfaat utama menggunakan DSS adalah keputusan yg baik.manfaat utama menggunakan DSS adalah keputusan yg baik.



Ciri dan Keuntungan DSSCiri dan Keuntungan DSSCiri dan Keuntungan DSSCiri dan Keuntungan DSS
1.1. Dapat menyelesaikan problem yang kompleks.Dapat menyelesaikan problem yang kompleks.
2.2. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya.Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya.
3.3. Lebih cepat dengan hasil yang lebih baik (terutama Lebih cepat dengan hasil yang lebih baik (terutama 

dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara g g p g pg g p g p
intuisi).intuisi).

4.4. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang 

SSSSberpengalaman.Untuk masalah yang berulang, DSS berpengalaman.Untuk masalah yang berulang, DSS 
dapat memberi keputusan yang lebih efektif.dapat memberi keputusan yang lebih efektif.

5.5. Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan     Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan     
k t b i b b j t kk t b i b b j t kkesempatan bagi beberapa manajer untuk     kesempatan bagi beberapa manajer untuk     
berkomunikasi dengan lebih baik.berkomunikasi dengan lebih baik.

6.6. Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer.Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer.



EkpansiEkpansi dalamdalam SISIEkpansiEkpansi dalamdalam SI SI 



TopikTopik--topiktopik SSetelahetelah MIDMIDTopikTopik topiktopik SSetelahetelah MIDMID

11 Foundations DSSFoundations DSS1.1. Foundations DSSFoundations DSS
2.2. DSS FundamentalsDSS Fundamentals

M lti ti i tM lti ti i t DSSDSS3.3. MultiparticipantMultiparticipant DSSDSS
4.4. Intelligent DSSIntelligent DSS
5.5. Effect of ComputerEffect of Computer--based DSSbased DSS


