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Peranan Sistem Penunjang Keputusan (DSS) dalam perusahaan 
 
Deskripsi perusahaan 
 
Morning Star Academy (MSA) adalah sebuah institusi pendidikan bertaraf internasional 
yang terletak di kawasan Kuningan Jakarta Pusat. MSA menyelenggarakan pendidikan 
mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan SMA. 
 
Pengelolaan di sekolah MSA dapat dibagi menjadi beberapa unit kerja/ departemen yaitu: 
- Departemen Principal. 

Departemen ini dikelola oleh kepala sekolah masing-masing dari TK, SD, SMP dan 
SMA dibantu oleh seorang sekertaris departemen. Fungsi umum departemen ini 
adalah memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan untuk 
masing-masing jenjang, menyusun dan mengembangkan strategi umum untuk seluruh 
aspek serta memberi persetujuan atas segala pengambilan keputusan dan kegiatan di 
sekolah, menentukan penerimaan guru dan siswa. 

- Departemen Administrasi dan Umum. 
Departemen ini dikelola oleh 3 orang staf dengan fungsi dan tugas masing-masing. 
Fungsi umum yang dilakukan antara lain: database guru, database siswa, pengaturan 
jadwal kelas dan kegiatan lain dalam sekolah, manajemen ATK dan kebutuhan-
kebutuhan lain untuk kegiatan mengajar-belajar, pengawasan dan perbaikan ruang 
kelas dan ruang lainnya, instalasi listrik dan lainnya serta keamanan. 

- Departemen hubungan orangtua siswa dan masyarakat. 
Departemen ini dikelola oleh 2 orang staf dengan fungsi dan tugas masing-masing. 
Fungsi umum yang dilakukan antara lain: wadah konsultasi orangtua siswa, 
manajemen penerimaan siswa baru, promosi dan kegiatan siswa diluar sekolah, pusat 
informasi untuk publik. 

 
Untuk fungsi lainnya seperti manajemen keuangan dan HRD serta perpustakaan ditangani 
langsung oleh pihak yayasan sekolah. 
 
Unit/ Departemen yang terkait DSS 
 
Pada dasarnya pengambilan keputusan terfokus pada satu departemen saja yaitu 
departemen principal dan beberapa pengambilan keputusan khusus perlu didiskusikan 
bersama pihak yayasan. 
 
Sekolah MSA belum lama memulai menggunakan sistem pengelolaan data dan penyajian 
informasi berbasis komputer. Ada dua aplikasi yang telah dikembangkan dan digunakan 
saat ini adalah Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Akademik (SIMA2) dan 
Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Perpustakaan (SIMP2). 
Kedua sistem ini telah digunakan dalam membantu pengambilan keputusan namun baru 
sampai tahap penyajian informasi sesuai yang dibutuhkan, belum sampai tahap 
pemberian alternatif dan pengambilan keputusan. 
 
 



Beberapa pengambilan keputusan yang memerlukan DSS 
 
Pengambilan keputusan yang sangat memerlukan sistem penunjang keputusan (DSS) 
pada sekolah MSA terkhusus pada departemen principal antara lain: 
- Menentukan biaya pendidikan, beberapa dasar informasi yang dibutuhkan adalah 

peningkatan/penurunan jumlah siswa per periode penerimaan (menilai peminat), 
peningkatan/penurunan biaya-biaya operasional, peningkatan status pendidikan guru-
guru yang ada, keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sekolah. 

- Menentukan penambahan/pengurangan guru, beberapa dasar informasi yang 
dibutuhkan adalah jumlah siswa yang aktif, jumlah matapelajaran yang disajikan. 

- Menentukan penambahan ruang kelas, beberapa dasar data yang diperlukan adalah 
jumlah siswa yang aktif perjenjang dan kapasitas tampung kelas yang telah ada. 

- Menentukan jadwal dan fokus area promosi, beberapa dasar informasi yang 
dibutuhkan adalah history jumlah pendaftar periode sebelumnya (melihat jumlah 
pendaftar perhari dengan pengamatan perbulan), melihat asal sekolah dan kota dari 
pendaftar. 

 
Kesimpulan 
 
Kesimpulan dari penjabaran yang telah dipaparkan adalah bahwa pengambilan keputusan 
bersifat strategis di sekolah MSA dilakukan pada departemen principal dan sangat 
memerlukan sistem penunjang keputusan (DSS) untuk membantu mempermudah dalam 
menentukan keputusan yang harus dipilih. 
 
 


