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Sistem Pendukung Keputusan 
 

• Definisi 

• Keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dlm memecahkan masalah utk 
mengindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan 

• SPK adalah Salah satu aplikasi CBIS yang digunakan olh pemakai sbg “DUKUNGAN” 
keputusan 

• STRUKTUR MASALAH 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahap – tahap pengambilan ekputusan Simon digunakan untuk menentukan struktur masalah. 
Masalah terstruktur merupakan suatu masalah yang memiliki struktur pada tiga tahap pertama 
yaitu intelijen, rancangan dan pilihan. Jadi dapat dibuat algoritma, atau aturan keputusan, yang 
memungkinkan masalah diidentifikasi dan dimengerti, berbagai solusi alternatif diidentifikasi dan 
dievaluasi serta solusi dipilih. 
Masalah Tak terstruktur, sebaliknya merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki 
struktur pada tiga tahap simon diatas 
Masalah Semi terstruktur merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada satu atau dua 

tahap simon. 
 
Tujuan SPK 

1. Membantu manajemen membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur 
2. Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya 
3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manager  

 
Tujuan – tujuan ini berhubungan dengan tiga prinsip dasar dari konsep DSS, struktur masalah, 
dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. 
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Struktur masalah. Sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur atau tak 
terstruktur. Sebagai besar bersifat semi tersturktur. Ini berarti bahwa DSS diarahkan pada are 
tempat sebagian besar masalah yang berada. 
 
Dukungan Keputusan. DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Gambar diatas 
menggambarkan hubungan ini antara struktur masalah dengan tingkat dukungan yang disediakan 
oleh komputer. Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer 
bertanggung jawab atas bagian yang tak terstruktur, menerapkan penilaian atau intuisi, dan 
melakukan analisis. Manajer dan komputer bekerja sama sebagai tim pemecahan masalah dalam 
memecahkan masalah yang berada di area semi – tersturktur yang luas. 
 
Efektivitas Keputusan. Tujuan dari DSS bukanlah untuk membuat proses pengambilan keputusan 
seefisien mungkin. Waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang, tetapi manfaat utama 
menggunakan DSS adalah keputusan yang lebih baik. 

Ketika membuat keputusan, manajer tidak selalu mencoba yang terbaik. Sejumlah model 
matematika akan melakukannya untuk amnajer. Namun dalam banyak kasus manajerlah yang 
harus memutuskan alternatif mana yangterbaik. Manajer mungkin saja mengahsibkan waktu 
ekstra untuk memperhalus solusi sehingga mencapai optimum, tetapi ketelitian yang meningkat 
senilai dengan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan. Manjer menggunakan pertimbangan 
dalam menentukan kapan suatu keputusan akan berkintribusi pada solusi masalah. 
 
KONSEP SPK 
 
Konsep H.A Simon  
Jenis Keputusan 

1. Keputusan terprogram: bersifat “berulang dan rutin, sampai pada batas hingga suatu 
prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu 
diperlakukan de novo(sebagai sesuatu yang baru) tiap kali terjadi”. 

2. Keputusan tdk terprogram: bersifat “baru, tidak terstruktur, dan jarangn konsekuen. Tidak 
ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya, 
atau karena sifat dan struktur persisnya tidak terlihat atau rumit, atau karena begitu 
pentingnya sehingga memrlukan perlakuan yang sangat khusus. 

 
 
Tahapan Pengambilan Keputusan 

1. Kegiatan intelligen : mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu 
diperbaiki. 

2. Kegiatan merancang : menemukan, mengembangkan dan menganalisisi berbagai alternatif 
tindakan yang mungkin. 

3. Kegiatan memilih : memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. 
4. Kegiatan menelaah : menilai pilihan – pilihan yang lalu. 

 
Empat tahapan simon ini berhubungan langsung dengan langkah – langkah dari penedekatan 
sistem. Kegiatan intelijennya berkaitan dengan langkah kita bergerak dari tingkat sistem ke 
sub sistem dan menganalisis bagian – bagian sistem secara berurutan. Kegiatan merancang 
berhubungan dengan langkah kita mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif, serta 
kegiatan memilihnya berkaitan dengan langkah kita memilih solusi terbaik. Akhirnya kegiatan 
menelaahnya berkaitan dengan langkah kita menerapkan solusi tersebut dan membuat tindak 
lanjut. 
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MODEL SPK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  Data 
  Komunikasi 
  Informasi 
 

 Perangkat lunak penulis laporan menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Laporan 
periodik disiapkan sesuai jadwal dan biasanya dihasilkan oleh perangkat  lunak yang 
dikodekan dalam suatu bahasa prosedural seperti COBOL atau PL/I. Laporan khusus 
disiapkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi yang tak terduga dan berbentuk database 
query oleh pemakai yang menggunakan  query Language dari DBMS atau bahasa komputer 
generasi keempat. 

 Model matematika menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi yang melibatkan satu 
atau beberapa komponen dari sistem fisik perusahaan, atau berbagai aspek operasinya. 
Model matematika dapat ditulis dalam bahasa pemrograman prosedural apapun. Namun, 
bahasa khusus pembuatan model memudahkan tugas dan memiliki potensi untuk bekerja 
lebih baik. 

 Groupware memungkinkan bebrapa pemecah masalah, bekerja sama sebagai satu kelompok 
mencapai solusi. Dalam situasi tertentu ini, istilah GDSS, atau sistem pendukug keputusan 
kelompok(Group decision support system) digunakan. Mungkin pemecah masalah itu 
mewakili suatu komite atau tim proyek. Para anggota kelompok salig berkomunikasi baik 
secara langsung maupun melalui groupware. 
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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELOMPOK 
 
KONSEP GDSS(Group Decision Support System) 

 GDSS adalah suatu system berbasis komputer yg mendukung kelompok - kelompok orang 
yg terlibat dlm suatu tugas ( tujuan) bersama dan yg menyediakan interface bagi suatu lingkungan 
yg menyediakan interface bagi suatu lingkungan yg digunakan bersama.  
GDSS disebut juga : 

1. Group Support System ( GSS) 
2. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 
3. Computerized Collaborative Work Support  
4. Elektronik Meeting System 

Perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan diatas disebut Groupware 
 
Asumsi yg mendasari GDSS adalah komunikasi yg baik memungkinkan keputusan yang lebih 
baik. 
 
Pengaturan GDSS adalah : 

1. Ruang keputusan: ruang keutusan merupakan pengaturan untuk rapat kelompok kecil 
secara tatap muka. Ruangan tersebut mendukung komunikasi melalui kombinasi perabot, 
peralatan dan  tata letak. 

2. Jaringan keputusan setempat : Jika kelompok kecil tidak mungkin bertemu secara tatap 
muka, para anggota dapat berinteraksi melalui jaringan setempat (local area network), atau 
LAN. Seorang anggota memasukkan pendapat ke dalam terminal keyboard dan melihat 
pendapat anggota- anggota lain di layar. 

3. Pertemuan legislatif : Jika kelompok terlalu besar untuk ruang keputusan, pertemuan 
legislatif(legislative session) diperlukan. Ukuran besar menimbulkan kendala-kendala 
tertentu pada komunikasi. Mungkin kesempatan tiap anggota untuk berpartisipasi secara 
sama hilang atau waktu yang tersedia kurang memadai. Pendekatan lain adalah fasilitator 
menentukan bahan apa yang ditampilkan pada layar untuk dilihat oleh kelompok.  

4. Konferensi bermedia komputer : Beberapa aplikasi kantor vitual memungkinkan 
komunikasi antara kelompok – kelompok besar dengan anggota yang tersebar secara 
geografis. Ini merupakan aplikasi yang dikenal bersama sebagai konferensi jarak 
jauh(teleconferencing), dan meliputi konferensi komputer, konferensi udio dan konferensi 
video.  
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