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SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 
Kita telah mendiskusikan 2 subsistem CBIS-SIA dan SIM. Kita telah melihat bahwa manajer 

dapat memperoleh sejumlah informasi dari SIA dan lebih banyak lagi informasi dari SIM. Namun, 

sistem-sistem ini disesuaikan untuk kebutuhan informasi dari sejumlah besar manajer. Mereka yang 

membentuk menejemen seluruh perusahaan atau suatu unit organisasi. Dalam banyak kasus informasi ini 

tidak memadai untuk membuat keputusan yang spesifik untuk memecahkan permasalahan yang spesifik. 

Sistem penunjang keputusan ( decision support sistem – DSS )dibuat sebagai suatu cara untuk memenuhi 

kebutuhan ini. 

DSS menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam 

memecahkan masalah semi-terstruktur. Informasi dihasilkan dalam bentuk laporan periodik dan khusus, 

dan output dari model matematika dan sistem pakar. Komunikasi digunakan saat berbagai kelompok 

manajer terlibat dalam pemecahan masalah. 

Penambahan terbaru pada konsep DSS adalah sistem penunjang keputusan kelompok ( group 

decision support sistem – GDSS ). GDSS berusaha memperbaiki komunikasi diantara para anggota 

kelompok dengan menyediakan lingkungan yang mendukung, dan mendukung proses pengambilan 

keputusan dengan menyediakan perangkat lunak GDSS yang disebut perangkat kelompok (groupware). 

Keputusan-keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan masalah, 

pemecahan masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan 

yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif, atau 

untuk memanfaatkan kesempatan. 

Jenis-jenis keputusan berdasarkan Herbert A. Simon ahli manajemen “keputusan berada pada 

suatu rangkaian kesatuan dengan keputusan terprogram ( bersifat berulang dan rutin sampai pada batas 

hingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu 

dilakukan tiap kali terjadi) pada satu ujungnya dan keputusan tidak terprogram ( bersifat baru. Tidak 

terstruktur, dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang 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 memerlukan perlakuan yang sangat khusus) pada ujung yang 

lain.  

KONSEP SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 

Konsep sistem penunjang keputusan dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan timesharing 

komputer. Untuk pertama kalinya seorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus 

melalui spesialis informasi. Baru pada tahun 1971 diciptakan oleh G. ANTHONY GORRY & MICHAEL S. 

SCOTT MORTON. Mereka merasa perlunya suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer 

kepada pengambil keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang telah dikenal sebagai gorry and 

scott morton grid berdasarkan nama kedua tokoh tersebut. 

 

Tahap-tahap pengambil keputusan simon yang digunakan untuk menentukan struktur masalah : 
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TAHAP-TAHAP PENGAMBIL KEPUTUSAN MENURUT SIMON 

 

Masalah 
TERSTRUKTUR 

 

Masalah 

SEMITERSTRUKTUR 
Masalah yang memiliki struktur hanya 

satu/dua tahapan simon dibawah ini 

Masalah 

TIDAK TERSTRUKTUR 
Masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada tahapan 

simon dibawah ini 
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JENIS-JENIS SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 
menurut Steven L. Alter di tahun 1976 

 

 

 

 

Sistem penujang keputusan yang memungkinkan manajer melihat dampak-dampak yang mungkin 

dari berbagai keputusan adalah model yang dapat memperkirakan akibat keputusan. Mungkin manajer 

memasukan suatu harga kedalam model penentuan harga untuk melihat dampaknya pada laba bersih. 

Model tersebut menjawab, misalkan anda menurunkan harga menjadi Rp25.000, maka laba bersih akan 

naik sebesar Rp 5.000.000. model tersebut tidak dapat menentukan apakah Rp 25.000 merupakan harga 

terbaik, hanya menentukan apa yang mungkin terjadi jika keputusan ini dibuat.  
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TUJUAN SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 
MENURUT Peter G.W Keen bersama Scott Morton 

 

 

 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN GROUP / KELOMPOK 

1. KONSEP GDSS (group decision 

suport sistem ) 

Bagaimana GDSS (group decision 

suport sistem ) berkontribusi pada 

pemecahan masalah 

Pengaturan lingkungan GDSS 

(group decision suport sistem ) 

GDSS merupakan “suatu sistem 
berbasis komputer yang 

mendukung kelompok-kelompok 
orang terlibat dalam suatu tugas 

bersama dan yang menyediakan 
interface bagi suatu lingkungan 

yang digunakan bersama”.  
Istilah lain yang menjelaskan 

aplikasi tehnologi informasi 
dilingkungan kelompok : 

a. GSS : Group Suport Sistem. 
b. CSCW : Computer Supported 

Cooperative Work. 
c. EMS : Electronic Meeting 

Sistem. 
perangkat lunak yang digunakan 

dalam lingkungan ini disebut 
grupware. 

Asumsi yang mendasari GDSS 

adalah komunikasi yag lebih 

baik memungkinkan keputusan 

yang lebih baik. Komunikasi 

yang lebih baik tercapai dengan 

menjaga diskusi terfokus pada 

masalah, akibatnya mengurangi 

waktu yang terbuang. Waktu 

yang dihemat dapat dicurahkan 

untuk diskusi yang lebih 

menyeluruh mengenai masalah 

tersebut, sehingga terkontribusi 

pada defini masalah yang lebih 

baik. Atau, waktu yang dihemat 

dapat digunakan dalam 

mengidentifikasi lebih banyak 

alternatif. 

GDSS berkontribusi pada 
pemecahan masalah dengan 

menyediakan suatu pengaturan 
yang mendukung komunikasi. 
Pada tiap keadaan, para anggota 

kelompok dapat bertemu pada 
waktu yang sama disebut 
synchronous exchange. 
Contoh : rapat komite 
Jika para anggota bertemu 
pada waktu berlainan disebut 
asynchronous exchange. 
Contoh : komunikasi melalui 
surat elektronik 

 


