
SISTEM INFORMASI 

 

 

Menurut Burch dan Grudnitski (1989), kualitas informasi ditentukan oleh 3 faktor yaitu : 

Relevansi  : Informasi benar – benar berguna bagi suatu tindakan keputusan yang 

dilakukan oleh seseorang. 

Tepat Waktu : Informasi datang pada saat dibutuhkan sehingga bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan. 

Akurat/akurasi : Informasi bebas dari kesalahan.  

Menurut Alter (1992), system informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, 

orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah 

organisasi. 

 

 

Level Manajemen dan Arus Informasi. 

 

 

 

 

Informasi Dan Manajemen 

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang manajer adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen dari seorang manajer ini meliputi: 

a. Planning. 

b. Organizing. 

c. Staffing. 

d. Directing. 

e. Controlling. 



 

 

2. Peran Manajemen 

Peran manajerial ini maliputi beberapa aktifitas, diantaranya: 

a. Interpersonal.  

b. Informational. 

c. Decisional. 

 

3. Tingkatan Manajemen 

Tingkatan manajemen ini meliputi: 

a. Tingkat Perencanaan Strategis. 

b. Tingkat Pengendalian Manajemen.  

c. Tingkat Operasional. 

 

Sistem informasi dapat menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh seorang 

manajer dalam mengambil suatu keputusan. Tingkatan manajemen ini digunakan untuk 

mengadakan hubungan atau komunikasi antara atasan dengan bawahan, sehingga 

komunikasi tidak terputus.   

 

Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) merupakan sebuah alat 

bantu yang menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis komputer. DSS ini digunakan 

manajer untuk memecahkan masalah semi struktur, dimana manajer dan komputer harus 

bekerja sama sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan masalah yang berada diarea 

semi struktur. 

Tujuan dari DSS adalah sebagai berikut: 

1. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. 

2. Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. 

3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. 

 

 

Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengambil elemen-elemen informasi. 

2. Menaganalisis seluruh file. 



3. Menyiapkan laporan dari berbagai file. 

4. Memperkirakan dari akibat keputusan. 

5. Mengusulkan keputusan. 

6. Membuat keputusan.  

Adapun fokus utama konsep DSS adalah komputer harus digunakan untuk mendukung 

manajer tertentu membuat keputusan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu. Model 

DSS terdiri dari: 

1. Model matematika.  

2. Database. 

3. Perangkat lunak. 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang melukiskan beberapa 

komponen yang mendukung DSS, seperti: Hardware, Software, Data, Model, dan Interaktif  

para pemakainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSS digunakan untuk membantu para manajer untuk memecahkan masalah-masalah semi 

struktur. Laporan dari sistem informasi dirancang untuk mendukung secara langsung 

keputusan yang terstruktur. Dimana informasi ini meliputi teknik perencanaan dan 

pengawasan. DSS memiliki peran khusus dalam pengambilan suatu keputusan, disamping itu 

DSS dirancang untuk mendukung tiga tahap dalam pengambilan keputusan model Herbert 

Simon, yaitu: Intelijen, Merancang, serta memilih dan menelaah. 

  

Hardware Resources 

Pusat pelaksana ini saling berhubungan dengan komputer lain dengan menggunakan sistem 

jaringan, sehingga memudahkan dalam pengambilan data  didalam organisasi tersebut. 



Personal Computer (PC) ini dapat berdiri sendiri atau dapat juga dihubungkan dengan 

jaringan telekominikasi untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dari PC yang lainnya. 

 

Software Resources 

Perangkat lunak DSS sering disebut juga dengan DSS generator. DSS generator ini berisi 

modul-modul untuk database, model dan dialouge management. Modul database ini 

menyediakan beberapa hal, seperti: creation, interrogation dan maintenance untuk DSS 

database. DSS database memiliki kemampuan untuk menemukan sistem database yang telah 

disimpan. Sedangkan modul model digunakan untuk menyajikan kemampuan membuat, 

menjaga dan memanipulasi ke dalam bentuk model matematika. Model dasar ini 

menampilkan electronic spreadsheet. Model dialog digunakan untuk menarik perhatian para 

pengguna untuk berhubungan langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari 

solusi. 

 

Sumber Data 

Database DSS berisi data dan informasi yang diambil dari data organisasi, data eksternal, dan 

data para manajer secara individu. Itu semua merupakan ringkasan data yang akan 

dibutuhkan para manajer dalam mengambil sebuah keputusan. 

 

Sumber Model 

Model ini berisi kumpulan model matematika, dan teknik analisis yang disimpan kedalam 

program dan file yang berbeda-beda. Komponen dari model ini dapat dikombinasikan atau 

dipadukan dengan software tertentu guna mendukung sebuah keputusan yang akan diambil.  

 

Sumber Daya Manusia 

DSS dapat digunakan oleh para manajer atau staff khusus untuk membuat keputusan 

alternatif. DSS ini juga dapat dikembangkan oleh penggunanya sesuai dengan kebutuhan para 

pengguna tersebut. 

 

Pengetahuan Tambahan mengenai DSS 

Model DSS 

Model merupakan komponen yang sangat penting dalam DSS. Model memiliki pengertian 

seperti secara sederhana berarti memisahkan dari dunia nyata dengan melukiskan komponen 

utama dan menghubungkannya dengan sistem atau dengan kejadian lainnya.  



Model dapat berupa fisik dan verbal. Model yang berupa fisik seperti model pesawat, 

sedangkan model yang bersifat verbal adalah melukiskan suatu sistem tertentu, model grafik 

seperti flowchart dari sistem informasi, dan model matematika. 

Para engineer dan scientist telah lama menggunakan model matematik untuk menganalisa 

sistem fisik.  

 

Perangkat Lunak DSS 

DSS generator merupakan sebutan umum untuk software utama yang dibutuhkan oleh DSS. 

DSS generator memadukan dan menggunakan model base, database dan dialogue untuk 

melakukan komunikasi dengan DSS. 

 

 

 

Electronic Spreadsheet 

Lembar kerja elektronik membolehkan pengguna untuk membuat model dengan mengisi 

data dan menghubungkannya sesuai dengan format yang telah disediakan. User juga dapat 

melakukan beberapa perubahan dan mengevaluasi secara visual hasil yang telah didapat, 

seperti mengganti tampilan grafik. 

Program ini menyediakan beberapa perintah untuk memanipulasi lembar kerja dan juga 

berisi beberapa fungsi, seperti statistik dan perhitungan finansial.  

 

Sistem Pendukung Keputusan Kelompok  

Sistem Pendukung Keputusan Kelompok atau Group Decision Support System (GDSS) 

merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang 

yang terlibat dalam suatu tugas atau tujuan bersama dan yang menyediakan interface bagi 

suatu lingkungan yang digunakan bersama.  

 

Alternatif Model Analisa 

Penggunaan DSS melibatkan empat dasar dari kegiatan model analisa, seperti: 

1. What if 

Disini pengguna dapat mengubah variabel atau berusaha menghubungkan diantara 

beberapa varibel dan mengamati hasil dari pergantian tersebut. 

2. Sensitifitas  

Sensitifitas merupakan kejadian khusus dari what if, sebenarnya hanya satu nilai 

variabel yang dapat dirubah dan mengamati hasil dari pergantian tersebut. 



3. Goal Seeking 

Goal Seeking ini merupakan kebalikan dari what if dan sensitifitas. Dimana kejadian ini 

hanya berusaha  mengamati bagaimana terjadi perubahan dan mencari apa yang 

mempengaruhi perubahan tersebut terhadap varibel lain sehingga target yang 

ditentukan dapat tercapai. 

4. Optimation 

Optimation ini lebih kompleks dan luas daripada goal seeking. Ditahap ini nilai target 

berusaha dirubah hingga mencapai nilai yang optimum. 

 


