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Sistem Informasi
Manajemen

Bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi

pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur

manajemen untuk memecahkan masalah bisnis







Sistem Pendukung Manajemen





Ménagement (Perancis kuno)

Yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur



Proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan

sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efesien dan optimal

-Ricky W. Griffin-



Resources

Informasi



Fungsi Manajemen



memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki



Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara 

keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu

Manajer mengevaluasi berbagai rencana 

alternatif sebelum mengambil tindakan



membagi suatu kegiatan besar menjadi

kegiatan-kegiatan yang lebih kecil



Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan 

tugas apa dan siapa yang harus mengerjakannya



mengatur orang-orang yang 

ada dalam organisasi

Staffing



Directing

mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat

mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan



pengamatan terhadap kegiatan yang 

dilakukan, serta menilai apakah

kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana atau tidak

Controlling



Tingkatan Manajemen



Pengelola
Informasi



Manajemen Operasi

Para kepala bagian di tingkat operasi yang 
menyusun perencanaan jangka pendek, 
jadwal produksi mingguan; mengatur 
penggunaan sumberdaya dan tingkat 
performansi pekerjaan sesuai prosedur, biaya, 
dan jadwal yang telah ditetapkan.

Contoh : 

supervisor, manajer shift, manajer area, 

manajer kantor, manajer departemen, 

atau mandor (foreman)



Manajemen Taktis

Para manajer unit bisnis yang 

mengembangkan perencanaan jangka 

pendek dan jangka menengah, jadwal-

jadwal, dan anggaran; penentuan kebijakan, 

prosedur, dan tujuan-tujuan bisnis bagi sub 

unitnya masing-masing.

Contoh : 

kepala bagian, pemimpin proyek, 

manajer pabrik, atau manajer divisi



Manajemen Strategis

‘Board of directors’, komite eksekutif (CEO), 

serta top executives yang terlibat dalam 

pengembangan garis besar sasaran 

organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan-

tujuan sebagai bagian dari proses 

perencanaan strategis.

Contoh : 

CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief 

Information Officer), dan CFO (Chief 

Financial Officer)



1. Terstruktur

2. Tidak Terstruktur

3. Semi Terstruktur





Tahapan Pengambilan Keputusan



Intelligence

• kegiatan untuk mengenali masalah, 
kebutuhan atau kesempatan

Design

• cara-cara untuk memecahkan masalah/ 
memenuhi kebutuhan

Choice

• memilih alternatif keputusan yang terbaik 

Implementasi

• yang disertai dengan pengawasan dan 
koreksi yang diperlukan





Sistem untuk mendukung dan membantu pihak

manajemen melakukan pengambilan keputusan

pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur.

Decision Support System



WHY DSS?



1. Perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tak stabil. 

2. Perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri 

yang meningkat. 

3. Perusahaan menghadapi peningkatan

kesulitan dalam hal melacak jumlah

operasi-operasi bisnis. 

4. Sistem komputer perusahaan tak 

mendukung peningkatan tujuan 

perusahaan dalam hal efisiensi, 

profitabilitas, dan mencari jalan masuk 

di pasar yang benar-benar 

menguntungkan. 



 DSS memperluas kemampuan

pengambil keputusan dalam

memproses data / informasi bagi

pemakainya.

 DSS membantu pengambil keputusan

untuk menyelesaikan masalah terutama

berbagai masalah yang sangat

kompleks dan tidak terstruktur.

 DSS dapat menghasilkan solusi dengan

lebih cepat serta hasilnya dapat

diandalkan.

 Walaupun suatu DSS, mungkin saja tidak

mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh pengambil keputusan, 

namun DSS dapat menjadi stimulan bagi

pengambil keputusan dalam memahami

persoalannya, karena mampu

menyajikan berbagai alternatif

pemecahan

Manfaat DSS



Tujuan DSS

 Membantu manajer membuat keputusan

untuk memecahkan masalah semi struktur

 Mendukung penilaian manajer bukan

mencoba menggantikannya

 Meningkatkan efektifitas pengambilan

keputusan seorang manajer dari pada

efisiensinya.



DSS tidak memiliki kemampuan intuisi seperti

yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang

hanyalah untuk membantu pengambil

keputusan dalam melaksanakan tugasnya.

Kemampuan suatu DSS terbatas pada

perbendaharaan pengetahuan yang 

dimilikinya (pengetahuan dasar serta model 

dasar).

Keterbatasan DSS

Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat

manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga

model yang ada dalam sistem tidak semuanya

mencerminkan persoalan sebenarnya.

Proses-proses yang dapat dilakukan DSS 

biasanya juga tergantung pada perangkat

lunak yang digunakan.



1. Basis data

2. Model/algoritma

3. Interface

Komponen Utama DSS





Karakterisik
& 

Kemampuan
DSS



Model Konseptual DSS





MIS

• 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

DSS

• 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





Bidang Judul

Finance Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Biaya Perawatan Mesin Produksi

Makanan Dengan Menggunakan Fuzzy Inference System

Produksi Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Jumlah Produksi Menggunakan Metode

Fuzzy Associative Memory (FAM)

Product Design Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Alternatif Pengembangan Produk

Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP)

Sales and 

Marketing

Sistem Pendukung Keputusan Pada Situs Pencari Restoran Menggunakan Fuzzy 

Metode MCDM Berbasis PHP

Human Resource

Management

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemimpin Tingkat Menengah Dengan

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process ) Berbasis Web

Procurement Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Reorder Point Stok Obat Pada Instalasi

Farmasi Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Menggunakan Metode Economic Order 

Quantity (EOQ) Dan Atau Metode Service Level

Distribution Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Industri Di Kabupaten Kebumen

Berbasis SIG


