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(Decision Support System) 
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1. Buat 1 kelas menjadi 6 Kelompok (1 Kelompok dengan kelompok lainnya 
harus adil dalam jumalh 1 team kelompok) 

2. Membuat Pengembangan aplikasi DSS di lingkungan Perguruan Tinggi, 
Pemerintahan, Industri, Perdagangan, Rumah Sakit, dsb  

3. Bahasa Pemrograman bebas (diutamakan WEB)  
Output:  
 Program Aplikasi DSS & Laporan  
 Penyerahan Proposal (Minggu ke-5)  
 Penyerahan Rancangan & Design SPK/pemodelan (Minggu ke-8)  
 Presentasi Kelas/ Demo Program (Minggu ke-11,12,13)  
 Noted :   

o Seluruh dokumen + installer dikumpulkan dalam CD  
o Aplikasi diupload kedalam internet dan bisa diakses oleh 

rekan-rekan mahasiswa yang lain (bisa domain/ web 
gratis) 

 
MEMBUAT  MAKALAH TENTANG MATERI KULIAH SEPERTI DI BAWAH, 
LALU SIAPKAN PULA UTK PRESENTASINYA :  
 
COVER Berisi mengenai : 

 Tulisan “TUGAS KELOMPOK ........ 
 Tulisan “ (nama judul, contoh : “IMPLEMENTASI DECISION SUPPRT 

SYSTEM PADA PT. XYZ “ 
 Logo STMIK insan Pembangunan 
 Nama Kelompok (ditentukan o/ ketua kelas) 
 Nama2 anggota kelompok 
 

 
BAB I   : PENDAHULUAN : 

 Latar belakang permasalahan  
(Memuat alasan judul, penekanannya pada pentingnya proyek ini 
dikerjakan. Bisa dimulai dari mengungkapkan fakta. Tidak boleh berupa 
asumsi atau pendapat pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah, dan harus relevan dengan perumusan masalah.) 

 Rumusan Masalah 
(Merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan yang 
ingin dicari jawabannya, Dapat dituliskan dalam bentuk kalimat tanya,   
diakhiri dengan tanda tanya.  



 
 

 Batasan Masalah  
(Menjelaskan ruang lingkup, Memuat hal-hal yang diperhatikan dan yang 
tidak diperhatikan (sebagai pembatas yang diberikan).  
 

 
BAB II   : LANDASAN TEORI 

 (Memuat teori yang terkait dengan program aplikas i (pemodelan/ 
algoritma) yang digunakan, Sedapat-dapatnya bukan sekedar kumpulan 
definisi Bisa memuat lebih dari satu teori. ) 

 
BAB III   : PEMBAHASAN 

 (Memuat mengenai penerapan dari Teori yang digunakan), Menggunakan 
minimal 1 diagram UML (Use Case, Activity Diagram, Sequence) 

 
 
BAB IV  : KESIMPULAN  

 (Memuat mengenai Kesimpulan dari Penulisan )  
 (Daftar Pustaka (jk dr buku/ internet sebutkan dalam buku/ alamat internet 

tsb) 
 
 
 
NOTE : (dikumpulkan via email plg lambat pertemuan 10) 
 
KELOMPOK 1 : Decision Support System (DSS)   beris i mengenai product/ 
software aplikas i yg berhubungan dengan DSS serta implementasinya disuatu 
perusahaan   
KELOMPOK 2 : Decision Support System (DSS))    
KELOMPOK 3 : Decision Support System (DSS)    
KELOMPOK 4 : Decision Support System (DSS)    
KELOMPOK 5 :  Decision Support System (DSS)     
KELOMPOK 6  :  Decision Support System (DSS)      
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ATURAN : 
Tugas ini dibuat dalam digital-Paper ( format .doc & .ppt (u/ presentasi) ) 
yang dikirimkan ke alamat email : bambang_suhartono@yahoo.com 
dengan ketentuan : 
 Subject : <SI><angkatan>_<shift>_SIM<judul>, Misalnya subject : 

SI2010_A_SIM Decision Support System 
 Attachment : dalam bentuk ZIP (format .doc & .ppt di atas di kompresi lagi, 

HARUS!!) 
 Message : Nama Kelompok, judul paper, nama mahasiswa dan NPM 
 Pada saat presentasi serahkan juga dalam bentuk hardcopy  
 Buat makalah sejelas-2nya mengenai product/ perusahaan tersebut, shg 

mahasiswa lain bisa mengerti mengerti mengenai penjelasan tsb 
 Penilaian dikategorikan :  (penilaian kelompok & penilaian perorangan) 
 Masing-2 orang/ auidence bisa langsung bertanya langsung kepada org 

dengan cara menunjuk langsung (boleh memilih) 
 
 

 

 

 

CONTOH COVER U/ PENULISAN FORMAT .DOC 

 

TUGAS KELOMPOK - 1 

IMPLEMENTASI DECISION SUPPORT SYSTEM 

PADA PT. XYZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KELOMPOK 1 
 

NAMA ANGGOTA : 
 

1. JOJON (20040509) 
2. CAHYONO (20040510) 

3. U’U (20040511) 
 
 
Catatan : 

1. Per orangan yg tdk bisa ikut presentasi  akan didemerit point 
30% dr nilai awal). 

 
 


