
SISTEM PENDUKUNG 

MANAJEMEN 

http://www.brigidaarie.com 



Manajemen 

 Ménagement (Perancis kuno) 

Yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur 

 Menurut Ricky W. Griffin 

 Proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efesien dan optimal 

 



Managerial Decision Making 

 Manajemen : proses pencapaian tujuan organisasi 

melalui penggunaan resources (manusia, uang, 

energi, material, ruang, dan waktu).  



Fungsi-Fungsi Manajemen 

 Planning 

 memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber 

yang dimiliki 

 Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua 

fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-

fungsi lainnya tak dapat berjalan 



 Organizing 

 dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan 

besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil 

 Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara 

menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa 

yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas 

tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung 

jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana 

keputusan harus diambil 

 



 Directing 

 adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai 

sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan 

usaha 



Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan 



Kerangka Kerja Decision Support (DS) 



Proses Pengambilan Keputusan 

 Intelligence  

 Design  

 Choice  

 



Proses-proses yang terjadi pada 

kerangka kerja DS  

 Terstruktur  

 Tak terstruktur  

 Semi terstruktur  

 



Pendekatan Management Science 

pada Managerial Decision Making 

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

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 dari 
masalah. Proses ini dipusatkan pada masalah 
modeling/pemodelan.  

 



Decision Support System (DSS) 

 Sistem berbasis komputer yang interaktif, yang 

membantu pengambil keputusan memanfaatkan 

data dan model untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang tak terstruktur.  

 



Mengapa menggunakan DSS? 

 Sistem komputer perusahaan tak mendukung 

peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, 

profitabilitas, dan mencari jalan masuk di pasar 

yang benar-benar menguntungkan  

 



Evolusi dari Alat Pengambil Keputusan 

Terkomputerisasi  

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 (EIS).  

7. Artificial Neural Network (ANN).  

 



MIS VS DSS 

 Kajiannya ada pada tugas-
tugasnya yang terstruktur. 

 Hasil utamanya adalah 
meningkatkan efisiensi 
dengan mengurangi biaya, 
waktu tunggu, dll.  

 Relevansinya untuk manajer 
pengambil keputusan 
biasanya tak langsung 
didapatkan; misalnya dengan 
penyediaan laporan dan 
akses ke data.  

 

 Kajiannya ada pada 

keputusan-keputusan, tetapi 

pertimbangan manajer tetap 

memiliki esensi utama.  

 Hasil utamanya adalah 

peningkatan kemampuan 

proses pengambilan 

keputusan para manajer. 

 Relevansinya untuk manajer 

adalah dalam pembuatan 

tool pendukung. 

 

MIS DSS 



  



DSS VS ES 

 



  



 Tujuan dari 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 dari 

manajemen permasalahan, dan bukannya tool atau 

teknik yang digunakan dalam proses  

 

 


