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Definisi IMK

 Sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan     dimana 
melaluinya pengguna memanfaatkan   dan 
berinteraksi dengan komputer

 Suatu disiplin ilmu yang menekankan pada    aspek 
desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem 
komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan 
mempertimbangkan fenomena-fenomena disekitar 
manusia itu sendiri 



Human Computer-Interface (HCI)

 Istilah lain: man-machine interaction (MMI), computer and 
human interaction (CHI), dan human-machine interaction 
(HMI)

 Tujuan: 
 User friendly (ramah dengan pengguna): kemampuan yang dimiliki 

oleh software atau program aplikasi yang mudah dioperasikan, dan 
mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa 
betah dalam mengoperasikan program tersebut, bahkan bagi seorang 
pengguna pemula

 WYSIWYG (what you see is what you get)

 Mengurangi frustasi, ketidakamanan, dan kebingungan pada 
pengguna

 Implikasi: meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat 
absensi pekerja

 Efektifitas dan efisiensi

 Usability : sistem yang mudah dipelajari dan digunakan



Aspek Usability 

 Aspek usability :

• Effectiveness : jumlah kesalahan

• Flexible : unjuk kerja pengguna

• Attitude : sikap positif pengguna

• Learnable : pembelajaran sistem



HCI (lanjutan)

 Permasalahan yang muncul:
 Programer tidak dapat memahami secara tepat 

penggunanya, mis: tentang keinginan dan 
lingkungan kerja pengguna

 Sistem komputer mengharuskan pengguna 
untuk mengingat terlalu banyak informasi

 Sistem komputer tidak memberikan ruang 
untuk toleransi kesalahan

 Para pengguna berbeda dari sebelumnya

 Para pengguna berbeda satu dengan lainnya

 Para pengguna berbeda dari kita

 Mulai diterapkannya GUI (Graphical User 
Interface)



Prinsip Kerja Sistem 
Komputer

Input:

Angka, karakter, 

gambar, dll

Output:

Angka, karakter,

gambar, suara, dll

Proses

Interaksi manusia dan komputer



Fokus IMK

 Fokus: perancangan dan evaluasi antarmuka 
pemakai (user interface).

 Antarmuka pemakai adalah bagian sistem 
komputer yang memungkinkan manusia 
berinteraksi dengan komputer.



Interaksi Manusia & Komputer



Tujuan Umum IMK



Apa Kepentingan IMK ?????



Sudut Pasaran

 Komputer seharusnya mudah untuk 
digunakan

 Sistem harus punya desain yang baik

 Latihan yang minimum

Jika suatu prosuk sulit untuk digunakan, 
maka pengguna akan beralih ke produk yang 
lain



Sudut Kemanusiaan 

 Manusia mempunyai  kelemahan

 Kelemahan dapat menyebabkan kehilangan 
waktu, uang, dll



Sudut Sosial

 Komputer memberikan sumbangan besar 
dalam kehidupan manusia

Contoh :

1. Pembelajaran anak-anak (multimedia)

2. Control lalu lintas dalam setiap medan

dll



Kriteria User Friendly

 Memiliki tampilan yang 
bagus

 Mudah dioperasikan

 Mudah dipelajari

 Pengguna selalu merasa 
senang setiap kali 
menggunakan software
tersebut



Aplikasi IMK

 Perkantoran

 Kendali proses

 Penerbangan

 Komunikasi

 Desain pekerjaan

 Pelatihan/seleksi

 dll



Bidang Studi yang Mempengaruhi 
Perkembangan IMK

HCI

Computational 

linguistics
Artificial 

intelligence

Cognitive 

science

Sociology

Ergonomics

Organizational 

psychology

Mathematics 

Cognitive 

psychology

Social 

psychology

Software 

engineering

Anthropology 



Piranti Bantu Pengembangan 
Sistem

 Pertama kali dikembangkan oleh MacApp 
oleh Apple pada pertengahan tahun 1980-an

 Contoh piranti bantu lainnya: Visual dBase, 
Visual BASIC, Visual J++, Visual C/C++, 
Borland Delphi, dll

 Keuntungan:
 Tampilan/antarmuka yang dihasilkan menjadi 

lebih baik
 Program antarmuka menjadi mudah ditulis dan 

lebih ekonomis untuk dipelihara



Kesalahan Mendasar Programmer

 Desain ini memuaskan saya, berarti juga akan memuaskan setiap 
orang

 Desain ini memuaskan rata-rata orang, berarti juga akan 
memuaskan setiap orang

 Manusia begitu amat beragam oleh karenanya tidak ada 
kemungkinan antar muka yang dapat memuaskan pengguna, 
tetapi karena sifat manusia yang adaptif sejak awalnya, maka itu 
tidak akan menjadi masalah

 Faktor ergonomi cukup mahal namun demikian produk-produk 
aplikasi komputer tetap terjual hanya dengan berdasarkan 
penampilan dan corak. Jadi pertimbangan ergonomi boleh 
diabaikan

 Ergonomi merupakan gagasan yang baik. Dalam mendesain 
sesuatu saya menggunakan pertimbangan ergonomi namun 
dilakukan berdasarkan intuisi dan menyandarkannya pada selera 
umum, jadi kita tidak memerlukan tabel data



Konteks IMK disebut UHCD



U= User

 U1 = Lingkungan kerja / organisasi

 U2= Pengguna Aplikasi Komputer

 U3= Proses adaptasi  manusia & komputer 
(adaptasi sistem, pengguna dan panduan 
pengguna)



H = Human (Manusia)

 H1=Pemrosesan Informasi  pada manusia 
(ingatan, perhatian, penyelesaian masalah, 
pembelajaran dll)

 H2= Penggunaan bahasa (cara komunikasi 
manusia & komputer)

 H3 = Faktor ergonomi  (kenyamanan, 
kesehatan manusia)



C = Computer 

 C1 = Piranti masukan & Keluaran

 C2= Teknik dialog komputer dengan manusia



D = Development Proses

 D1 = Pendekatan proses

 D2 = Teknik implementasi (Coding)

 D3 = Teknik Evalusi  (Siakad 1, siakad 2 beta)



Tugas Kelompok

 1 Kelompok terdiri dari 2-3 mahasiswa

 Cari referensi tentang “perkembangan IMK 
paling update ” . Referensi terdiri dari 1 
referensi internasional dan 1 referensi nasional

 Tentukan topik judul aplikasi IMK untuk final 
project (harus disertai referensi 1 jurnal 
internasional dan 1 jurnal nasional, minimal 
tahun 2005-2012)



 Masing-masing kelompok tidak boleh sama

 Dikirim ke E-Mail : muhamadalif90@gmail.com

 Subyek : tugas1_imk_kelas_a_08041_08042

 Paling lambat Selasa, 18 Sept 2012 jam 12 siang

 Output tugas: Format RAR dengan nama file 
sesuai subyek E-Mail. Isi dari RAR :

a) Satu judul aplikasi IMK beserta nama anggota 
kelompok & nrp, ditulis di notepad

b) Dua file referensi perkembangan IMK

c) Dua file referensi pendukung judul aplikasi IMK
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Kuliah = Mencari iLmu

Jadikan Kuliah Sebagai 
Ladang Tabungan Ilmu Untuk 
Kemudian Hari Yang Hasilnya 

Kita Akan Dapatkan



TERIMA KASIH


