
Sistem Informasi Pendukung Keputusan Manajerial 
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Pengertian 

 Tingkatan dalam pengambilan keputusan manajemen: 

 Manajemen strategis :mencakup ‘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. 

 Manajemen taktis: para manajer unit bisnis yang mengembangkan perencana-

an jangka pendek dan jangka menengah, jadwal-jadwal, dan anggaran; 

penentuan kebijakan, prosedur, dan tujuan-tujuan bisnis bagi sub unitnya 

masing-masing. 

 Manajemen operasi: terdiri dari para kepala bagian di tingkat operasi yang 

menyusun perencanaan jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan; 

mengatur penggunaan sumberdaya dan tingkat performansi pekerjaan sesuai 

prosedur, biaya, dan jadwal yang telah ditetapkan. 

 

Struktur Keputusan 

 Keputusan terstruktur: mencakup situasi dimana prosedur pengambilan 

keputusan yang harus diikuti dapat ditentukan sebelumnya.  Misal: inventory 

re-order. 

Online Analytical 
Processing/ 



 Keputusan tidak terstruktur: mencakup situasi keputusan dimana prosedur yang 

harus diikuti tidak bisa ditentukan sebelumnya.  Misal: reorganisasi dalam 

perusahaan. 

 

 Keputusan semi terstruktur: sebagian prosedur pengambilan keputusan dapat 

ditentukan namun tidak cukup untuk memastikan keputusan.  Misal: 

penjadwalan produksi. 

 Contoh- contoh keputusan menurut strukturnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus Sistem Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR 
KEPUTUSAN 
  

 MANAJEMEN 
OPERASI 

 MANAJEMEN 
TAKTIS 

 MANAJEMEN 
STRATEGIS 

 

TIDAK TERSTRUKTUR  PENGELOLAAN KAS  REKAYASA ULANG 
PROSES BISNIS 
  

 PERENCANAAN BISNIS 
BARU 

 

SEMI 
TERSTRUKTUR 
  

 MANAJEMEN KREDIT  CAPITAL 
BUDGETING 

 PERENCANAAN 
PRODUK 

 

TERSTRUKTUR  INVENTORY 
CONTROL 

 PROGRAM CONTROL     

 

Sistem Informasi  Fokus  

Sistem Pakar 
 Pengetahuan dari pakar  

Sistem Pendukung 
Keputusan 

 Keputusan - Interaktif 
 

Sistem Informasi Eksekutif 

(SIE) 

 Informasi - bagi Eksekutif  

Sistem Informasi Manajemen  Informasi - bagi Manajerial & end user  

Sistem Pengolahan Transaksi  Data - dari aktivitas bisnis  



 

 

Kebutuhan Informasi menurut Tingkatan Manajemen 

 Manajemen operasional 

 Manajemen taktis 

 Manajemen Strategis 

 

Kualitas Informasi 

 Dimensi waktu 

 Tepat waktu (timeliness) 

 Up to Date (currency) 

 Frekuensi (frequency) 

 Periode (period) 

 Dimensi Isi 

 Akurasi (accuracy) 

 Relevansi (relevance) 

 Lengkap (completeness) 

 Ringkas (conciseness) 

 Perfomansi (Performance) 

 Dimensi bentuk 

 Jelas (clarity) 

 Detil (detail) 

 Urutan (order) 

 Presentasi  

 Media 

 

Sistem Informasi Manajemen 

 Pengertian 



   Sistem Informasi Manajemen (SIM) atau Management Information System (MIS) 

adalah suatu sistem informasi pendukung manajemen yang menyediakan berbagai 

laporan, display, dan respon secara periodik, eksepsi, atau berdasarkan permintaan. 

 

Bentuk Laporan Manajemen 

 Laporan periodik terjadwal 

 Laporan eksepsi (exception reports) 

 Laporan atas permintaan 

 Queries/respon 

 Push Reporting 

 

 

Model SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Analytical Processing(OLAP) 

 OLAP adalah kemampuan dari sistem informasi manajemen, sistem pendukung 

keputusan dan sistem Informasi eksekutif yang memungkinkan manajer dan 

analis secara interaktif memeriksa dan memanipulasi sejumlah besar detil data 

gabungan melalui berbagai perspektif. 

Kemampuan OLAP : 

manajer

Workstation dalam

jaringan

Informasi
Aplikasi

DBMS

Basis data

organisasi



 Consolidation/penguatan/pengukuhan :melibatkan pengelompokan data. 

Sebagai contoh kantor-kantor cabang dapat dikelompokkan menurut kota atau 

bahkan propinsi. Transaksi penjualan dapat ditinjau menurut tahun, triwulan, 

bulan, dan sebagainya. Kadangkala istilah rollup digunakan untuk menyatakan 

konsolidasi. 

 Drill-down/kemampuan untuk melihat detail dari suatu informasi dan roll-up 

adalah kebalikannya 

 Slicing and Dicing 

 

Model OLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

 Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems = DSS) adalah suatu 

sistem informasi yang menggunakan model-model keputusan, basisdata, dan 

pemikiran manajer sendiri, proses modeling interaktif dengan komputer untuk 

mencapai pengambilan keputusan  oleh manajer tertentu  

 Menyediakan dukungan informasi interaktif bagi para manajer dalam proses 

pengambilan keputusan 

 SPK menggunakan : 

 Model-model analitik 

 Basis data khusus 

 Buah fikiran manajer sendiri 

Workstation

Front-end

 (End User)

- Spreadsheet

- Statistical Packages

- GUI

- EIS / DSS Packages

Basisdata

Multidimensi

Basisdata

Organisasi

Middle Servers

(OLAP Server) Back-End Server

 Basisdata 
operasional 

 Data Marts 

 Data Warehouse 

Data di-retrieve dari basisdata 

perusahaan, disimpan di dalam 

basisdata multidimensi OLAP 

untuk diakses user 



 Proses modelling interaktif 

 Contoh Aplikasi SPK (DSS) 

 Institutional DSS: Perencanaan strategis perusahaan  

 Ad hoc DSS: untuk masalah & situasi tertentu  

 Industrial DSS: Airline DSS, Real Estate DSS  

 GIS (Geographic Information Systems) adalah DSS yang mendukung 

keputusan menyangkup distribusi geografis dari sumberdaya.  

 Komponen SPK 

 Hardware dan network resources 

 Software resources 

 Data resources 

 Model resources 

 People resource 

 Contoh software SPK : PC/FOCUS, IFPS Personal, Hollos, Gentia, Decision-Web.  

 

 

 What-if-analysis: mengobservasi bagai-mana perubahan terhadap variabel-

variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel lain  

 Sensitivity analysis: mengobservasi bagaimana naik turunnya satu variabel 

berpengaruh terhadap variabel-variabel lain  

 Goal seeking Analysis: merubah nilai-nilai beberapa variabel sampai satu 

variabel yang diinginkan mencapai nilai tertentu  

 Optimization analysis: mencari nilai-nilai optimum dari variabel-variabel 

tertentu berdasarkan kendala-kendala yang ada  

 

 

 

 

 

 

 

 



SIM VS SPK 

 


