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Materi
Materi yang akan dibahas, antara lain :

Jenis-jenis Keputusan1

Manajemen Pengetahuan2

Sistem Informasi Manajemen3

Sistem Pendukung Keputusan4



Jenis Keputusan
• Jenis Sistem Informasi yang digunakan dalam

pengambilan keputusan didalam perusahaan
berhubungan langsung dengan tingkat pengambilan
keputusan manajemen.

• Jenis Keputusan antara lain
– Keputusan Terstruktur
– Keputusan Semi Terstruktur
– Keputusan tak Terstruktur



Jenis Keputusan

Jenis-jenis
Keputusan

Keputusan Terstruktur
keputusan yang dilakukan rutin
dan berulang-ulang dan
bersifat rutin.

Keputusan Semi 
Terstruktur biasanya
sebagian ditangani oleh
sistem dan oleh pegawai.

Keputusan tidak
Terstruktur keputusan
yang penanganannya rumit
dan tidak selalu terjadi
secara rutin.

Terstruktur

Semi 
Terstruktur

Tidak
Terstruktur



Manajemen Pengetahuan
• Banyak perusahaan atau organisasi yang tutup karena

tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain.
• Perusahaan yang mampu bersaing dan bertahan adalah

perusahaan yang menghasilkan pengetahuan.
• Dengan pengetahuan dan inovasi baru mampu membuat

perusahaan atau organisasi dikenal dan bertahan.
• Dibutuhkan manajemen pengetahuan yang baik untuk

menambah nilai jual perusahaan/ organisasi.
• Manajemen yang baik juga dapat dibentuk dengan

sistem informasi yang baik dan sesuai kebutuhan.



Manajemen Pengetahuan

Struktur Keputusan dan Manajemen Pengetahuan serta
Sistem Informasi yang mendukung

Manajemen
Tingkat 

Atas
Manajemen

Tingkat 
Menengah

Manajemen Tingkat 
Menengah

SIM

SPK

SIE

Terstruktur

Semi Terstruktur

Tak Terstruktur



Sistem Informasi Manajemen

Laporan
Priodik

Laporan
Pengecualian

Laporan
Permintaan

dan
Tanggapan

Laporan
Dorongan

Produk
Laporan

SIM

Sistem Informasi
Manajemen merupakan
sebuah sistem berbasis
komputer yang 
menyediakan informasi
bagi beberapa
pengguna dengan
kebutuhan serupa.



Database

Model Base

Software Sistem

SPK
SPK dirancang untuk membantu

manajemen dalam proses
pengambilan keputusan

Jika dalam Pengambilan keputusan
Tradisional pendukugn diambil dari

perhitungan dan iterasi, dengan
SPK Informasi dan Perhitungan di
laporkan secara cepat dan akurat.

Sistem Pendukung Keputusan

Komponen SPK



SIM SPK Informasi
Eksternal

Sistem informasi eksekutif menyediakan informasi
kinerja keseluruhan semua fungsionalitas.

Sistem Informasi Eksekutif.

Sistem Informasi Eksekutif
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