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Pemodelan dan Analisis

 Komponen Utama

 Basis Model dan Manajemen Model

 Fokus

– Memahami topik-topik penting

– Konsep dasar dan Definisi Pemodelan 

– Tool — Diagram Pengaruh

– Pemodelan secara langsung di spreadsheet



 Struktur Model dan Metodologi yang sukses
– Analisis Keputusan

– Pohon Keputusan– Pohon Keputusan

– Optimalisasi

– Pemrograman Heuristic 

– Simulasi

 Pengembangan Baru Alat-alat serta Teknik 
Pemodelan 

 Isu Penting dalam Manajemen Basis Model



Sketsa Pembukaan: Industri Siemens 
Solar menghemat Jutaan dengan 
Simulasi

 Ruang pencemaran yang bersih – Teknologi 
kendali

 Tidak ada pengalaman Tidak ada pengalaman

 Menggunakan Simulasi: Laboratorium Virtual

 Keuntungan Utama: Ilmu Pengetahuan dan 
Wawasan

 Meningkatkan hasil proses industri

SSI Menghemat lebih dari $75 Juta per tahun



Pemodelan untuk MMS

 Pemodelan 

 Kunci utama pada kebanyakan DSS

 Hal penting pada DSS ber-basis model

Perusahaan Frazee Paint (Appendix A) Perusahaan Frazee Paint (Appendix A)

 Tiga tipe model
1. Model Statistik (Analitik Regresi)

2. Model Keuangan

3. Model Optimasi

 Beberapa Model

 Model Standar

 Model yang disesuaikan (custom)



Isu Utama Dalam Pemodelan

 Identifikasi Masalah

 Analisis Lingkungan 

 Identifikasi Variabel Identifikasi Variabel

 Perkiraan

 Penggunaan Banyak Model

 Kategori Model (Pengelompokan) [Tabel 5.1]

 Manajemen Model

 Pemodelan Berbasis-Pengetahuan



Kategori  Proses dan Tujuan Teknik-teknik Representatif 

Optimalisasi masalah 
dengan sedikit alternatif. 
 

Menemukan solusi terbaik dari 
sejumlah kecil alternatif. 
 

Tabel Keputusan, pohon 
keputusan 

Optimalisasi melalui 
algoritma 

Menemukan solusi terbaik dari 
sejumlah besar alternatif dengan 
menggunakan proses pendekatan 
langkah demi langkah. 
 

Model pemrograman 
matematika linier dan lainnya, 
model jaringan. 

Optimalisasi melalui 
rumusan analitik  
 

Menemukan solusi terbaik dalam 
satu langkah dengan 
menggunakan satu rumus. 
 

Beberapa model inventori. 

TABEL 5.1 Kategori-kategori Model.

 
Simulasi Menemukan satu solusi yang 

cukup baik atau yang terbaik di 
antara berbagai alternatif yang 
dipilih dengan menggunakan 
eksprerimen 
 

Beberapa tipe simulasi 

Heuristik Menemukan satu solusi yang 
cukup baik dengan menggunakan 
aturan-aturan. 
 

Pemrograman heuristik, 
sistem pakar. 

Model-model lainnya Memecahkan kasus bagaimana 
jika dengan menggunakan sebuah 
rumus. 
 

Pemodelan keuangan, waiting 
lines 

Model-model prediktif 
(Situs Web) 

Memprediksi masa depan untuk 
skenario yang ditentukan. 
 

Model forecasting, analisis 
markov 

 



5.3 Model Statis dan Dinamis

 Analisis Statis
– Potret (snapshot) Tunggal

 Analisis Dinamis Analisis Dinamis
– Model Dinamis

– Mengevaluasi skenario yang berubah sepanjang waktu

– Tergantung pada waktu

– Sepanjang waktu menunjukkan tren dan pola-pola

– Pengembangan dari Model Statis



Menangani Kepastian, Ketidakpastian, 
dan Resiko

 Model Kepastian

 Ketidakpastian

 Resiko



Diagram Pengaruh

 Representasi grafis dari sebuah model 
yang digunakan untuk membantu 
mendesain, mengembangkan, dan mendesain, mengembangkan, dan 
memahami model.

 Menyediakan komunikasi visual bagi 
pembangun model atau tim pengembang. 

 Memberikan kerangka kerja untuk 
menunjukkan sifat nyata dari hubungan-
hubungan pada model MSS



Format Diagram Pengaruh

 Segi Empat   Variabel Keputusan

 Lingkaran  Variabel yang tidak dapat  Lingkaran  Variabel yang tidak dapat 
dikontrol atau lanjutan

 Oval  Variabel hasil (hasil akhir); 
lanjutan atau final

 Variabel-variabel dihubungkan dengan 
anak panah.



Gambar 5.1 Diagram Pengaruh untuk 
Model Laba

~

Unit  
Harga

Pendapatan

~
Jumlah yang 
digunakan dalam 
iklan

Laba

PengeluaranBiaya Unit

Biaya 
Tetap

Unit terjual



Pemodelan MSS dengan Spreadsheet

 (Elektronik) Spreadsheet: Alat pemodelan 
pengguna-akhir yang paling populer.

 Fungsi Powerful: keuangan, statistik,  Fungsi Powerful: keuangan, statistik, 
matematika, logika, tanggal/jam, string.

 Fungsi Add-in dan Solvers

 Penting bagi analisis, Perencanaan, 
Pemodelan

 Programabilitas (makro)



 Analisa bagaimana-jika

 Penetapan tujuan

 Kemudahan integrasi Kemudahan integrasi

 Microsoft Excel

 Lotus 1-2-3

 Gambar 5.2: Contoh model statis untuk kalkulasi 
hutang

 Gambar 5.3: Contoh model Dinamis untuk 
kalkulasi hutang



Analisis Keputusan 
dengan Sedikit Alternatif 
(Tabel Keputusan dan Pohon Keputusan)

 Situasi Tujuan Tunggal

– Tabel Keputusan 

Pohon Keputusan– Pohon Keputusan



Tabel Keputusan

 Contoh : Investasi

 Satu Tujuan : Memaksimalkan hasil 
investasi setelah satu tahun.investasi setelah satu tahun.

 Hasil tergantung pada keadaan ekonomi

 Kondisi Alamiah
– Pertumbuhan ekonomi kuat

– Stagnan

– Inflasi



 Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan 
memberi hasil 12 persen, saham 15 persen, dan 
deposito berjangka 6,5 persen.deposito berjangka 6,5 persen.

 Jika kondisi ekonomi stagnan, obligasi akan 
memberi hasil 6 persen, saham 3 persen, dan 
deposito berjangka 6,5 persen.

 Jika terjadi inflasi, obligasi akan memberi hasil 3 
persen, saham akan rugi 2 persen, dan deposito 
berjangka 6,5 persen.



Melihat masalah sebagai permainan 
dua orang

 Tabel Keputusan 5.2

– Variabel Keputusan (alternatif)

Variabel tidak terkontrol (kondisi ekonomi)– Variabel tidak terkontrol (kondisi ekonomi)

– Variabel Hasil (hasil terproyeksi)



Kondisi Alamiah (Variabel Tidak Dapat Dikontrol) 

Alternatif Pertumbuhan Kuat Stagnasi Inflasi 

Obligasi 12.0% 6.0% 3.0% 

Saham 15.0% 3.0% - 2.0% 

CD 6.5% 6.5% 6.5% 

TABEL 5.2 Model Tabel Keputusan Masalah Investasi . 

CD 6.5% 6.5% 6.5% 

 



Menangani Ketidakpastian

 Pendekatan Optimistik

 Pendekatan Pesimistik



Menangani Risiko

 Menggunakan Probabilitas yang diketahui 
(Tabel 5.3)

Analisis Risiko: Menghitung nilai  Analisis Risiko: Menghitung nilai 
ekspektasi

 Dapat mengalami kerugian



 

Alternatif 

Pertumbuhan Solid 

0.50% 

Stagnasi 

0.30% 

Inflasi 

0.20% 

Nilai yang 

diharapkan 

Obligasi 12.0% 6.0% 3.0% 8.4% (Maksimum) 

Saham 15.0% 3.0% - 2.0% 8.0%  

CD 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%  

 

TABEL 5.3 Keputusan di Bawah Resiko dan Solusinya. 



Pohon Keputusan

 Pohon Keputusan

 Metode lain untuk menangani Risiko

- Simulasi

- Faktor-faktor Kepastian

- Fuzzy Logik

 Multi tujuan

 Tabel 5.3: Hasil, Keamanan, Likuiditas



Alternatif Hasil Keamanan Likuiditas 

Obligasi 8.4% Tinggi Tinggi 

Saham 8.0% Rendah Tinggi 

CD 6.5% Sangat Tinggi Tinggi 

 

TABEL 5.3 Multitujuan. 



Optimalisasi Pemrograman Matematis

 LP (linier Programming) Sering digunakan dalam 
DSS

 Pemrograman Matematis Pemrograman Matematis
- Keluarga dari alat-alat yang didesain untuk membantu 

memecahkan masalah manajerial dimana pengambil 
keputusan harus mengalokasikan sumber daya langka 
(tenaga kerja, modal, organisasi, dan air) di antara 
aktifitas yang bersaing, untuk mengoptimalkan sebuah 
tujuan yang dapat diukur.



Karakteristik Masalah Alokasi PL

 Terbatasnya jumlah sumber daya ekonomi yang tersedia 
untuk dialokasikan.

 Sumber daya digunakan untuk memproduksi produk atau 
jasa.jasa.

 Ada dua atau lebih cara dimana sumber daya dapat 
digunakan. Masing-masing disebut solusi atau program.

 Masing-masing aktifitas (produk atau jasa) di mana sumber 
daya digunakan, menghasilkan tujuan yang dinyatakan.

 Alokasi biasanya dibatasi oleh beberapa batasan dan 
persyaratan yang disebut konstrain (batasan).



Model Alokasi PL

 Hasil dari alokasi yang berbeda dapat 
diperbandingkan; hasil itu dapat diukur 
berdasarkan unit biasa (Misal dolar atau utilitas).

 Hasil dari sembarang alokasi tergantung pada 
alokasi lain.

 Hasil total adalah jumlah dari hasil-hasil yang 
didapatkan dari aktivitas yang berbeda-beda.

 Semua data diketahui dengan pasti.

 Sumber daya digunakan dengan cara yang 
paling ekonomis.



Pemrograman Linier

 Variabel Keputusan

 Fungsi Objektif

 Koefisien Fungsi Objektif

 Batasan / Persyaratan

 Kapasitas

 Koefisien Input-Output (teknologi)



Pemrograman Heuristik

 Mempersingkat Pencarian

 Mendapatkan solusi yang memuaskan dengan lebih cepat 
dan tidak begitu mahal

 Menemukan berbagai aturan untuk membantu  Menemukan berbagai aturan untuk membantu 
memecahkan masalah-masalah rumit.

 Pemrograman heuristik merupakan pendekatan untuk 
sampai pada solusi yang “cukup baik“ dan dapat 
dikerjakan dengan mudah terhadap masalah tertentu yang 
kompleks.

 Heuristik dapat berupa :
- Kuantitatif

- Kualitatif



Kapan Menggunakan Heuristik

1. Data input tidak pasti atau terbatas.
2. Realitas terlalu kompleks sehingga model optimalisasi 

tidak dapat digunakan.
3. Algoritma eksak yang reliabel tidak tersedia.3. Algoritma eksak yang reliabel tidak tersedia.
4. Masalah-masalah kompleks tidak ekonomis untuk 

optimalisasi atau simulasi atau memerlukan waktu 
komputasi yang berlebihan.

5. Adalah mungkin untuk meningkatkan efisiensi proses 
optimalisasi.

6. Penyelesaian masalah yang komplek.
7. Pemrosesan simbolik daripada numerik dilibatkan 

(sebagaimana dalam sistem pakar).
8. Keputusan harus dibuat dengan cepat dan komputerisasi 

tidak layak (beberapa heuristik tidak membutuhkan 
komputer).



Keuntungan Heuristik

1. Mudah dipahami dan karena itu lebih mudah 
untuk diimplementasikan dan dijelaskan.

2. Membantu orang-orang untuk kreatif dan 2. Membantu orang-orang untuk kreatif dan 
mengembangkan heuristik untuk masalah-
masalah lain.

3. Menghemat waktu formulasi.

4. Menghemat persyaratan pemrograman komputer 
dan persyaratan penyimpanan.



Keuntungan Heuristik

5. Menghemat waktu komputasi dan karena itu real time 
dalam pengambilan keputusan. 

6. Sering menghasilkan banyak solusi yang dapat diterima.

7. Biasanya mungkin untuk menyatakan suatu ukuran teoritis 
atau empiris mengenai kualitas solusi.

8. Dapat menggabungkan inteligensi untuk memandu 
pencarian.

9. Adalah mungkin untuk menerapkan heuristik pada model-
model yang dapat dipecahkan dengan pemrograman 
matematika.



Keterbatasan Heuristik

1. Tidak dapat menjamin solusi optimal. Kadang-kadang 
batasan mengenai nilai objektif sangat buruk.

2. Mungkin terlalu banyak perkecualian pada aturan-
aturan yang tersedia.aturan yang tersedia.

3. Pilihan keputusan sekuensial dapat gagal 
mengantisipasi konsekuensi setiap pilihan di masa 
yang akan datang.

4. Kesalingtergantungan dari suatu bagian sebuah 
sistem kadang-kadang dapat berpengaruh besar pada 
sistem keseluruhan.



Simulasi

 Sebuah teknik untuk melakukan eksperimen 
dengan sebuah komputer pada sebuah 
model dari sebuah sistem manajemen.model dari sebuah sistem manajemen.

 Sering digunakan dalam alat DSS.



Simulasi

 Karakteristik utama 
– Simulasi meniru realitas dan mengakomodasi 

keanekaragaman dari realitas. keanekaragaman dari realitas. 

– Simulasi merupakan sebuah teknik untuk 
melakukan eksperimen.

– Simulasi merupakan suatu metode deskriptif 
ketimbang metode normatif

– Simulasi biasa digunakan untuk memecahkan 
suatu masalah yang terlalu komplek dan berisiko.



Keuntungan Simulasi

1. Teori cukup jelas
2. kompresi waktu
3. Simulasi merupakan metode deskriptif ketimbang 

metode normatif. 
Simulasi merupakan metode deskriptif ketimbang 
metode normatif. 

4. Memaksa pembangun MMS untuk terus menerus 
berinteraksi dengan manajer.

5. Model dibangun dari perspektif manajer.
6. Tidak perlu pemahaman secara umum oleh 

manajer. Setiap komponen model mewakili bagian-
bagian dari sistem riil.



Keuntungan Simulasi

7. Simulasi dapat menangani berbagai tipe masalah; 
penyederhanaan tidak diperlukan.

8. Dapat bereksperimen dengan variabel yang berbeda-beda.

9. Mampu mengikuti masalah komplek dalam kehidupan nyata.9. Mampu mengikuti masalah komplek dalam kehidupan nyata.

10. Simulasi secara otomatis menghasilkan banyak ukuran 
performa yang penting.

11. Simulasi sering merupakan satu-satunya metode pemodelan 
DSS yang dapat siap menangani masalah-masalah yang 
relatif tidak terstruktur.

12. Terdapat beberapa paket simulasi yang mudah digunakan 
(Monte Carlo), meliputi paket spreadsheet add-in @Risk, 
perangkat lunak diagram pengaruh, dan paket berbasis java.



Kelemahan Simulasi 

 Tidak dapat menjamin solusi optimal.

 Konstruksi model simulasi merupakan proses yang 
lambat dan menelan biaya besar.lambat dan menelan biaya besar.

 Solusi dan interferensi dari suatu studi simulasi tidak 
dapat ditransfer kepada masalah lain.

 Simulasi sangat mudah menjelaskan kepada para 
manajer bahwa metode analitik sering berlebihan.

 Perangkat lunak simulasi memerlukan ketrampilan 
khusus.



Metodologi Simulasi

 Setup sebuah model dari sebuah sistem riil 
dan melakukan eksperimen berulang :

1. Definisi Masalah1. Definisi Masalah

2. Konstruksi Model Simulasi

3. Testing dan Validasi Model

4. Mendesain Eksperimen

5. Melakukan Eksperimen

6. Mengevaluasi Hasil

7. Implementasi



Tipe Simulasi

 Simulasi Probabilistik
– Distribusi diskrit

– Distribusi kontinu– Distribusi kontinu

– Simulasi probablistik dilakukan dengan teknik Monte Carlo

– Simulasi tergantung waktu versus Simulasi tak tergantung 
waktu

– Perangkat lunak Simulasi

– Simulasi Visual

– Simulasi Berorientasi Objek



Pemodelan Multidemensional

 Dari perspektif spreadsheet dan analisis
 2-D ke 3-D ke multi-D
 Tool pemodelan multidemensional: 16-D +
 Pemodelan multidemensional: empat tinjauan dari data yang sama Pemodelan multidemensional: empat tinjauan dari data yang sama

 Pemodelan Multidimensional
– Dari sebuah spreadsheet dan sudut pandang analisa
– 2-D ke 3-D ke multiple-D
– Perkakas pemodelan multidimensional: 16-D +
– Pemodelan Multidimensional : empat gambaran atau penanganan 

dari data yang sama

 Tool dapat membandingkan, merotasikan, dan ”mengiris dan 
memotong” menjelaskan tentang data  perusahaan dari sudut 
pandang perbedaan manajemen



Spreadsheet Visual

 Pemakai dapat memvisualisasikan 
pengunaan model-model dan formula-
formula dengan diagram pengaruh.formula dengan diagram pengaruh.

 Bukan sel, tetapi elemen-elemen simbol.

 Pemodelan seperti penggunaan bahasa 
Enggris.



Pemodelan Perencanaan dan 
Keuangan

 Peralatan khusus untuk membangun DSS 
yang dapat didaur ulang secara cepat, 
efektif, dan efisien.efektif, dan efisien.

 Model-model diorientasikan secara aljabar



Definisi dan Latar Belakang dari 
Pemodelan Perencanaan

 Bahasa pemrograman generasi keempat.

 Model-model ditulis dalam sintak seperti bahasa 
Enggris.Enggris.

 Model-model otomatis terdokumentasi.

 Langkah-langkah model non prosedural

 Contoh:
– Visual IFPS/Plus

– ENCORE Plus!

– SORITEC

– Beberapa ter-gabung(embed) dalam EIS dan OLAP



 Perbedaan utama antara pemodelan 
berbasis keuangan dan berbasis DBMS 
(Tabel 5.6).(Tabel 5.6).

 Model Visual IFPS/Plus dari diagram 
pengaruh, gambar 5.1 (gambar 5.7)

 Daftar berbagai model dari pemodelan 
perencanaan (DSS dalam fokus 5.6)



 Keuntungan Utama 
(Point Penting) 

Kelemahan Utama 
(Point Rendah) 

Tool berbasis 
pemodelan keuangan. 

Laporan keuangan 
 (dan penggabungan 
dengan sistem lain). 
Perkiraan. 
Analisis Sensitif.  
Biasanya mudah 
dipelajari oleh orang 
keuangan. 

Fungsi pengurutan 
terbatas dengan paket 
dua-dimensi lama. 
Pemasukan data 
terbatas. 
Penanganan teks dan 
data terbatas. 
Beberapa sistem 

Tabel 5.6 Perbandingan pemodelan berbasis keuangan 
dengan pemodelan berbasis DBMS. 

keuangan. 
Banyak fungsi-fungsi 
keuangan dan 
statistik yang 
terpasang. 
 

Beberapa sistem 
adalah dua dimensi 
dan membutuhkan 
DBMS untuk 
konsolidasi. 

Tool berbasis DBMS Berorientasi Data 
(rekord). 
Baik dalam 
menangani teks  
Pengurutan dan 
penggabungan sangat 
baik 
Integritas Data  
Kuat dalam maksud, 
query tidak terstuktur 
dan analisis 

Tidak praktis dalam 
masalah time-series. 
Tidak praktis dengan 
aplikasi multidemensi  
Tidak praktis pada 
aplikasi analisis 
sensitif 
 

 



 
COLUMNS 2000..2010 
\Model to show relationships among variables 
\ 
\ Annual Result Variable: 
PROFIT = INCOME - EXPENSE 
\ 
\ Decision Variable: 
AMOUNT USED IN ADVERTISEMENT = 10000, PREVIOUS * 1.1 
\ 
\ Intermediate Result Variables: 
INCOME = UNITS SOLD * UNIT PRICE 

Gambar 5.7 Model IFPS dan solusi untuk model Laba.

INCOME = UNITS SOLD * UNIT PRICE 
EXPENSE = UNITS COST * UNIT PRICE + FIXED COST 
 
\ 
UNITS SOLD = .5 * AMOUNT USED IN ADVERTISEMENT 
\ 
\ Initial Data: 
UNIT COST = 10, PREVIOUS * 1.05 
UNIT PRICE = 20, PREVIOUS * 1.07 
FIXED COST = 50000, PREVIOUS * .5, PREVIOUS * .9 
\ 
\ To Complete the Model, we normally would take a Net Present Value Calculation: 
DISCOUNT RATE = 8% 
NET PRESENT VALUE PROFIT = NPVC(INCOME, DISCOUNT RATE, EXPENSE) 
 

 
Ditampilkan di Diagram Pengaruh gambar 5.1. Model telah diperluas dengan menyertakan ekspresi 
untuk data awal yang tidak diketahui dan untuk variabel keputusan. 
 



Perkiraan Keuangan    Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Rekening Keuangan Pro forma  Perencanaan Keuntungan 

Anggaran Negara     Perkiraan penjualan 

Bursa Pembuat Keputusan   Analisa Investasi 

Analisa Penggabungan dan Penambahan Penjadwalan Pembangunan 

DSS Dalam Fokus 5.6: Aplikasi Model Perencanaan 
Khusus.

Analisa Penggabungan dan Penambahan Penjadwalan Pembangunan 

Keputusan Sewa versus Beli     Perencanaan Pajak 

Penjadwalan Produksi    Kebutuhan Energi 

Evaluasi Investasi Baru    Biaya Negosiasi Kontrak Buruh 

Analisis Matauang Asing 

 



Pemodelan Interaktif Visual dan 
Simulasi Interaktif Visual

 Pemodelan Visual dan Simulasi

 Pemodelan Interaktiv Visual (Visual interactive modeling/VIM 
(DSS in Action 5.8)

 Sering juga disebut ; Sering juga disebut ;
– Visual interactive problem solving

– Visual interactive modeling

– Visual interactive simulation

 Menggunakan grafik-grafik computer untuk menyajikan dampak 
dari keputusan manajemen yang berbeda.

 Pemakai menampilkan analisa sensitivitas.

 Sistem dinamik atau statis (contoh : gambar 5.8)



Simulasi Interaktif Visual

 Pembuat keputusan berinteraksi dengan 
model tersimulasi dan melihat hasil pada 
waktu akhir.waktu akhir.

 Model Interaktif Visual (VIS) dan DSS 

– VIM (Kasus Aplikasi W5.1 di buku pada 
website)

– Queuing



Paket Perangkat Lunak Kuantitatif 

 Pemrograman awal pada model-model dapat 
mempercepat waktu pemrograman dalam 
membangun DSSmembangun DSS

 Beberapa model membangun blok  dari 
model kwantitatif yang lain : 
– Paket- paket ilmu manajemen

– Paket Pemodelan finansial

– Aplikasi spesifik siap pakai DSS yang lain

– Termasuk spreadsheet add-in



Nama Paket Vendor Keterangan 
 

AutoMod, 
AutoSched 

AutoSimulations 
Bountiful, UT 
http://www.autosim.com 

3 D  walk-through animations for 
manufacturing and material handling; 
Manufacturing scheduling 
 

Budgeting & 
Reporting 

Helmsman Group, Inc. 
Plainsboro, NJ 
http://www.helmsmangroup.com 
 

Financial data warehousing 
 

Tabel 5.7 Aplikasi Siap Pakai Khusus DSS

FACTOR/AIM 
PACKAGING 

Pritsker Corp. 
Indianapolis, IN 
http://www.pritsker.com 
 

Manufacturing simulator with costing 
capabilities, 
High speed/high volume food and 
beverage industry simulator 
 

MedModel, 
ServiceModel 

ProModel Corp. 
Orem, UT 
http://www.promodel.com 
 

Healthcare simulation, 
Service industry simulation 
 

OIS Olsen & Associates Ltd. 
Zürich, Switzerland 
http://www.olsen.ch 
 

Directional forecasts, 
trading models, 
risk management 

 



Nama Paket Vendor Keterangan 
 

OptiPlan 
Professional, 
OptiCaps, 
OptiCalc 

Advanced Planning Systems, Inc. 
Alpharetta, GA 

Supply chain planning 

PLANNING 
WORKBENCH 

Proasis Ltd. 
Chislehurst, Kent, England 

Graphically-based planning system for 
the process industry WORKBENCH Chislehurst, Kent, England 

http://www.proasis.co.uk 
 

the process industry 

StatPac Gold Stat Pac Inc. 
Edina, MN 
 

Survey analysis package 

TRAPEZE Trapeze Software Group 
Mississauga, ON 
http://www.trapsoft.com 
 

Planning, scheduling and operations 
 

TruckStops, 
OptiSite, 
BUSTOPS 

MicroAnalytics, Inc. 
Arlington, VA 

Distribution management and 
transportation 

 



Manajemen Basis Model

 MBMS: kemampuan serupa dengan DBMS 

 Tetapi, ada beberapa tidak komprehensif 
dengan paket-paket manajemen basis model dengan paket-paket manajemen basis model 

 Masing-masing organisasi menggunakan  
model-model dengan metode berbeda-beda

 Ada banyak kelas-kelas model

 Beberapa kapabilitas  MBMS  memerlukan 
keahlian dan alasan



Kapabilitas-kapabilitas yang 
diperlukan oleh MBMS

 Kontrol 

 Fleksibilitas

 Umpan balik

 Interface

 Pengurangan redudansi

 Konsistensi yang terus meningkat



Desain MBMS harus membolehkan 
pengguna DSS untuk :

 Mengakseskan dan mendapatkan kembali 
model-model yang telah ada. 

 Menggunakan dan memanipulasi model  Menggunakan dan memanipulasi model 
model yang sudah ada. 

 Menyimpan model-model yang sudah ada

 Memelihara model yang sudah ada

 Mengonstruksi model-model baru dengan 
usaha yang masuk akal



 Bahasa Pemodelan
 Sistem Manajemen Basis Model (MBMS) 

Relasional
Basis Model Berorientasi-Objek dan  Basis Model Berorientasi-Objek dan 
Manajemennya

 Model untuk Database dan Desain MIS dan 
Manajemennya

 Proses Bisnis dan Enterprise
Reka-ulang Pemodelan dan Sistem Manajemen 
Model



Kesimpulan

 Model memainkan peran utama dalam DSS.

 Model dapat statis atau dinamis.

 Analisis dilakukan di bawah kepastian, risiko,  Analisis dilakukan di bawah kepastian, risiko, 
ketidakpastian yang telah diasumsikan :

– Diagram Pengaruh

– Elektronik Lembarkerja (spreadsheet)

– Tabel Keputusan dan Pohon Keputusan

 Metode optimalisasi: Pemrograman matematika



Tinjauan

 Pemrograman linier: Basis Ekonomi

 Pemrograman Heuristik

 Simulasi Simulasi

 Simulasi dapat berkaitan dengan masalah 
yang komplek

 Pilihan Pakar

 Metode Perkiraan

 Pemodelan Multidimensional



Tinjauan

 Kuantitatif Model Built-in (keuangan, statistik)

 Bahasa Pemodelan Khusus Keuangan

 Pemodelan Interaktif Visual Pemodelan Interaktif Visual

 Simulasi Interaktif Visual (VIS)

 Pemodelan Spreadsheet dan hasil di 
diagram pengaruh

 MBMS hampir sama dengan DBMS

 Teknik AI didalam MBMS



Pertanyaan-Pertanyaan untuk Sketsa 
Pembukaan

1. Jelaskan bagaimana simulasi digunakan untuk 
mengevaluasi suatu sistem hampa atau sistem yang 
kosong?

2. Apa yang telah dipelajari, dari penggunaan model 
simulasi, tentang menjalankan Clean room?
Apa yang telah dipelajari, dari penggunaan model 
simulasi, tentang menjalankan Clean room?

3. Bagaimana simulasi dapat membantu kapabilitas 
kompresi waktu ?

4. Bagaimana hasil-hasil simulasi membantu SSI engineers 
belajar terhadap masalah pengambilan keputusan? 
Apakah mereka mampu fokus lebih baik pada struktur 
dari sistem riil?  Bagaimana cara ini bisa menghematkan 
biaya pengembangan dan biaya operasi pada real clean 
room ?



Debat

 Sebagian orang percaya bahwa para 
manajer tidak harus mengetahui struktur 
internal dari model dan aspek teknis internal dari model dan aspek teknis 
pemodelan. “Adalah seperti telepon atau 
elevator, Anda tinggal menggunakannya.” 
Orang lain mengklaim bahwa bukan ini 
kasusnya dan sebaliknya adalah benar. 
Debatkan isu ini.



Latihan Kelas

 3. Setiap orang didalam kelas harus menulis berat badan, 
tinggi, dan jenis kelamin mereka pada sepotong kertas (tak 
perlu  diberi nama).

 Buatlah model regresi (kausal) untuk tinggi versus berat  Buatlah model regresi (kausal) untuk tinggi versus berat 
badan untuk seluruh kelas, dan model regresi untuk jenis 
kelamin.

 Jika mungkin, gunakan sebuah paket statistik dan 
spreadsheet dan bandingkan kemudahan penggunaannya.

 Buatlah scatterpolt dari tiga kumpulan data tersebut.

 Apakah ada  hubungan linier?



 Seberapa akuratkah model-model tersebut (R²) ?
 Apakah berat menyebabkan tinggi, apakah tinggi 

menyebabkan berat atau tidak satupun dari 
keduanya yang menjadi penyebab dari yang keduanya yang menjadi penyebab dari yang 
lain? Jelaskan?

 Bagaimana model regresi seperti itu dapat 
digunakan dalam desain bangunan? Diet atau 
pemilihan nutrisi? Studi longitudinal (katakanlah 
lebih dari 50 tahun) untuk menentukan apakah 
mahasiswa  bertambah berat dan bukan 
bertambah tinggi, atau sebaliknya? 



 6. Generator-generator DSS adalah 
English-like dan mempunyai kapabilitas 
analisis yang bervariasi.analisis yang bervariasi.



 a. Identifikasikan tujuan dan kapabilitas analisis susunan program IFPS 
berikut ini:

– MODEL FIRST
COLUMNS 1-5
INVESTMENT = LAND + BUILDING
RETURN = SALES - COSTSRETURN = SALES - COSTS
PRESENT VALUE = NPVC(RETURN, DISCOUNT RATE, INVESTMENT)
INTERNAL RATE OF RETURN = IRR(RETURN, INVESTMENT)
\ INPUT DATA
LAND = 200, 0
BUILDING = 100, 150, 0
SALES = 500, PREVIOUS + 100
COSTS = SUM(MATERIALS THRU LABOR)
MATERIALS = 10 + 0.20 * SALES
OVERHEAD = .10 * SALES
LABOR = 20 + 0.40 * SALES
DISCOUNT RATE = 0.20, PREVIOUS



 Perubahan penjualan menjadi  dibawah 
resiko yang diasumsikan, yang  
menggantikan garis  penjualan dan menggantikan garis  penjualan dan 
memasukkan/menyisipkan kode kedalam 
susunan seperti berikut: 

– 9 SALES = NORRANDR(EXPECTED SALES, 
EXPECTED SALES/10)

– EXPECTED SALES = 500, PREVIOUS + 100



 Dan Gunakan
– MONTE CARLO 200

– COLUMNS 5– COLUMNS 5

– HIST PRESENT VALUE, INTERNAL RATE OF RETURN

– FREQ PRESENT VALUE, INTERNAL RATE OF RETURN

– NONE

 Apa yang dilakukan pernyataan-pernyataan ini 
terhadap model baru ?



 12.Gunakan perangkat lunak Expert Choice
untuk memilih mobil anda yang berikutnya. 
Cobalah mobil itu dalam performa ( dari Cobalah mobil itu dalam performa ( dari 
lambat sampai kencang, tampilan (menarik 
sampai tidak menarik)., dan kecepatan(  dari 
0 sampai 60 mph; 100kph). Perhatikan tiga 
mobil final pada daftar anda dan 
kembangkan item-item berikut :



a. Hierarki masalah

b. Perbandingan kepentingan kriteria versus 
tujuantujuan

c. Perbandingan mobil alternatif untuk masing-
masing kriteria 

d. Ranking keseluruhan (sintesis dari leaf 
node dengan memperhatikan tujuan)

e. Analisis sensitivitas 



 Menjaga rasio inkonsistensi lebih rendah dari 0.1. Jika anda 
pada awalnya memiliki indeks inkonsistensi lebih besar dari 
pada 0.1, apa yang menyebabkan angka setinggi itu? Apakah 
anda akan benar-benar membeli mobil pilihan anda? Mengapa anda akan benar-benar membeli mobil pilihan anda? Mengapa 
ya atau mengapa tidak?

 Buat sebuah model spreadsheet dengan menggunakan berat 
terestimasi dan perkirakanlah item-item yang tidak kelihatan, 
masing-masing pada skala dari 1 sampai 10 untuk setiap mobil.

 Bandingkan konklusi yang didapatkan dengan menggunakan  
model Expert Choice. Konklusi mana yang lebih akurat 
menangkap penilaian anda dan mengapa? 



 14.Seleksi kerja menggunakan Expert 
Choice. Anda berada dipasar kerja (gunakan 
imajinasi anda jika perlu). Daftarkan nama-imajinasi anda jika perlu). Daftarkan nama-
nama empat atau lima perusahaan yang 
menawarkan pekerjaan kepada anda  (atau 
darimana anda berharap mendapatkan 
sebuah pekerjaan). (Sebagai alternatif, 
dosen anda mungkin menugaskan memilih 
program jurusan kuliah). 



 Tuliskan semua faktor yang dapat mempengaruhi 
keputusan anda terhadap tawaran kerja yang akan 
anda terima. Faktor-faktor tersebut mungkin meliputi anda terima. Faktor-faktor tersebut mungkin meliputi 
lokasi geografis, gaji, manfaat, pajak, sistem sekolah 
(jika anda punya anak), dan potensi untuk kemajuan 
karier. Beberapa faktor tersebut (kriteria, atribut) 
mungkin memilki subkriteria. Sebagai contoh, lokasi 
dapat dibagi menjadi iklim, konsentrasi pendatang, 
biaya hidup, dan seterusnya



 Jika  anda belum punya gambaran tentang 
gaji berkaitan dengan pekerjaan yang 
ditawarkan, perkiraan saja angka yang ditawarkan, perkiraan saja angka yang 
masuk akal. Mungkin teman kelas anda 
dapat membantu anda menentukan angka 
yang realistik.



a. Modelkan masalah tersebut dalam sebuah spreadsheet 
(Excel) dengan menggunakan metodologi rata-rata terbobot 
[dengan terlebih dulu menentukan bobot kriteria]. Lihat Rand-
McNally Places Rated Almanac untuk contohMcNally Places Rated Almanac untuk contoh

b. Buat sebuah model Expert choice untuk masalah keputusan 
anda dan gunakan perbandingan pasangan terbaik untuk 
medapatkan peluang kerja yang terbaik.

c. Bandingkan dua pendekatan. Apakah keduanya memberikan 
hasil yang sama? Mengapa ya atau mengapa tidak? 



d. Tulislah sebuah laporan singkat (satu atau dua halalman ) 
yang menjelaskan hasil-hasil, meliputi hasil metodologi rata-
rata terbobot, dan untuk Expert choice, jelaskan masing-
masing kriteria, subkriteria (jika ada), dan alternatif. Jelaskan masing kriteria, subkriteria (jika ada), dan alternatif. Jelaskan 
dengan singkat pilihan dan kaplibilitas yang mana dari Expert  
choice yang anda gunakan dalam analisis anda dan 
tunjukkan hasil-hasil numerik dari analisis anda. Untuk hal 
tersebut anda mungkin perlu memasukkan printout pohon 
AHP anda, namun pastikan lingkaran anda dan jelaskan item-
item, minat pada item tersebut. Diskusikan sifat timbal balik 
yang anda hadapi selama proses evaluasi Anda mungkin 
perlu memasukkan sebuah analisis sensitivitas yang benar-
benar berguna dan hasil-hasil yang anda dapatkan (opsional).



 Pikirkan : Apakah analisis Expert choice 
membantu menstruktur preferensi anda? 
Apakah anda pikir ia akan menjadi alat yang Apakah anda pikir ia akan menjadi alat yang 
berguna dalam proses pengambilan 
keputusan aktual anda? Berikan komentar 
anda untuk semua isu tersebut, tuliskan 
pada laporan anda?



Karya Tulis Ilmiah 

 Pilih sebuah teknologi atau metodologi DSS terkini. Carilah 
pendapat instruktur anda. Tulislah sebuah laporan detail 
mengenai keaslian teknologi tersebut, kebutuhan apa yang 
mendorong teknologi itu dikembangkan, dan masa depan mendorong teknologi itu dikembangkan, dan masa depan 
seperti apa yang ditawarkan oleh teknologi itu dalam dua, lima  
atau 10 tahun mendatang. Gunakan sumber-sumber elektronik, 
jika mungkin, untuk mengidentifikasikan perusahaan-
perusahaan yang menyediakan teknologi. Jika perangkat lunak 
demo tersedia, dapatkan perangkat lunak tersebut dan 
masukkan (dalam karya tulis anda) hasil contoh yang bisa 
berjalan dengan baik. 


