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PENGERTIAN DAYA GUNA

 Menurut ISO 1998, Daya guna adalah tingkat

produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh

user untuk mencapai tujuan secara efektif dan

tingkat kepuasan dalam menggunakannya.

 Daya guna merupakan salah satu faktor yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana

penerimaan pengguna terhadap sistem.



ATRIBUT DARI DAYA GUNA

 Efektivitas

Ketelitian dan kelengkapan dimana user mencapai
tujuan

 Learnabilitas

Mudah dipelajari oleh user baru

 Efisiensi

Sumber daya pembelajaran dalam hubungannya
dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user

 Memorabilitas

Mudah didalam menggunakan sistem dan perintah-
perintahnya mudah diingat

 Kesalahan

Tingkat kesalahan yang kecil

 Kepuasan subjektif

Bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam
menggunakan produk



MENGUKUR DAYA GUNA SUATU PRODUK

 Pembelajaran (learnabilitas)

 Keefisienan (efficiency)

 Kemampuan mengingat (memorability)

 Kadar kesalahan (errors)

 Kepuasan (satisfaction)

 Presentasi (presentation)

 Susunan layar (screen layout)

 Istilah yang digunakan dan perintah yang 

disediakan oleh sistem

 Kemampuan sistem (system capabilities)





LATAR BELAKANG DAYA GUNA

 Pembangunan sebuah sistem komputer biasanya

melibatkan dua proses pengumpulan data, yaitu

pembahasan dan pengujian.

 Pembahasan biasanya dilakukan pada awal fase

rekayasa bentuk sistem.

 Pengujian daya guna dilakukan untuk menilai

keputusan menilai keputusan rekayasa bentuk

yang telah dibuat.

 Dengan mengurangi masalah pada daya guna

rekayasa sistem, maka dapat meningkatkan

kepuasan user



DAYA GUNA DOMAIN PENERIMAAN 

SISTEM

 Penerimaan atas suatu sistem dibagi menjadi

dua, yaitu penerimaan dari aspek sosial dan

praktik.

 Penerimaan dari aspek sosial bergantung dari

kepercayaan dan kehidupan sosial user.

 Penerimaan pada segi praktik merangkum

aspek-aspek, seperti : usefulness, cost, reliability

dan compability.



FAKTOR USEFULNESS

 Usefulness merujuk pada sejauh mana suatu

sistem mencapai tujuannya

 Pada usefulness terdapat dua kategori yaitu

utilitas yang merujuk pada fungsi sistem dan

daya guna.



AKSEPTABILITAS SISTEM

System Acceptability

Sosial Acceptability

Practical Acceptability

Usefullness

Cost

Compability

Reliability

Utility

Usability

Effectiveness

Learnability

Efficiency

Memorability

Error

Satisfaction



DAYA GUNA HEURISTIK



DAYA GUNA HEURISTIK

 Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan
untuk merekayasa bentuk user interface, diantaranya
adalah :

1. Dialog yang sederhana dan alami (simple and natural
dialogue)

2. Berbicara dengan bahasa user (speak the user language)

3. Mengurangi beban ingatan user (minimize user memory
load)

4. Konsisten (consistency)

5. Sistem timbal balik (system feedback)

6. Jalan keluar yang jelas (clearly mark exit)

7. Jalan pintas (shortcut)

8. Pesan-pesan kesalahan yang baik (good error message)

9. Mencegah kesalahan (prevent errors)

10. Bantuan dan dokumentasi (help and documentation)



DIALOG YANG SEDERHANA DAN ALAMI

 User interface harus seringkas mungkin dan bersifat

natural. Setiap dialog seharusnya menghindari

perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada

hubungannya dengan interface, karena untuk setiap

ciri atau elemen baru yang ditambahkan berarti satu

masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna.

 Pendekatan yang harus digunakan adalah :

 Hanya menampilkan perintah yang diperlukan

 Bentuk elemen grafik dalam user interface modern

 Penggunaan warna yang baik dan tidak

berlebihan

 Desain layar dalam bentuk yang lebih ringkas

 Dialog yang natural



BERBICARA DENGAN BAHASA PENGGUNA

 Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang
dipahami oleh user. Perintah-perintah yang
berorientasi mesin mestinya tidak digunakan sama
sekali. Selain itu frasa-frasa yang digunakan harus
mudah dipahami kebanyakan user, bukan hanya
segelintir saja. Penggunaan singkatan dan bahasa
yang tidak jelas juga harus dihindari karena dapat
disalah tafsirkan sehingga membuat user keliru.

 Penggunaan metafora merupakan salah satu
pendekatan yang boleh digunakan. Objek yang
tampil di layar, jenis perintah, jenis interaksi
pengguna, cara sistem memberikan feedback dan
sebagainya adalah berdasarkan frasa yang biasa
digunakan, misalnya desktop, icon, menu, cut, copy
and paste.



MENGURANGI BEBAN INGATAN PENGGUNA

 User seharusnya tidak dibebani untuk

mengingat atau menghafal pada saat

berinteraksi dengan sistem.

 Sebagai contoh penggunaan menu dapat

mengurangi beban user dibandingkan

penggunaan baris perintah.

 Aplikasi yang menggunakan menu lebih

memuaskan dan fleksibel. Dalam kasus-kasus

tertentu format perintah perlu disampaikan

dengan jelas, misalnya perintah untuk

menghapus dengan del dan membuat duplikasi

dengan perintah copy



KONSISTEN

 Ciri-ciri konsisten adalah dapat menghindarkan

user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat

menggunakan suatu perintah atau fungsi.

Disamping itu juga dapat mempercepat

interaksi, misalnya perintah cetak dari windows

dengan File > Print.



SISTEM TIMBAL BALIK

 Sistem seharusnya memberitahu pengguna

segala aktifitas yang sedang berlaku atau status

dari sistem.

 Status sistem menunggu input dari pengguna,

memproses input, menampilkan output, dan

sebagainya. Proses ini juga akan memberitahu

status suatu sistem jika terjadi suatu kerusakan,

misalnya status bar pada Microsoft word.



JALAN KELUAR YANG JELAS

 Sistem seharusnya dapat memberikan

penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk

menghaindari user terperangkap dalam

tampilan-tampilan yang tidak diinginkan,

aktivitas atau situasi dalam berinteraksi dengan

sistem.

 Apabila user melakukan kesalahan dalam

memilih perintah maka ia dapat keluar dari

kesalahan tanpa ada masalah, misalnya perintah

Undo.



JALAN PINTAS

 Demi kemudahan dan kecepatan interaksi di

dalam menggunakan suatu sistem maka sudah

seharusnya bila tersedia shortcut yang berguna

untuk membantu user agar dapat menggunakan

berbagai fungsi dengan mudah.



PESAN KESALAHAN YANG BAIK

 Menyediakan mekanisme pemberitahuan

kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user

berada dalam kondisi bermasalah serta

membantu user untuk lebih memahami sistem.



PESAN KESALAHAN YANG BAIK

 Terdapat empat peraturan yang harus diikuti

dalam penggunaan pesankesalahan, yaitu :

1. Pesan kesalahan yang digunakan harus jelas

dan mudah dipahami, disampaikan dalam

bentuk teks, frasa atau konsep yang mudah

dipahami

2. Pesan yang disampaikan bersifat khusus

3. Pesan kesalahan yang disampaikan sebaiknya

menyediakan cadangan penyelesaian atas

kesalahan

4. Penyampaian kesalahan dilakukan secara

sopan



PESAN KESALAHAN YANG BAIK



MENCEGAH KESALAHAN

 Rekayasa interface yang baik seharusnya

mampu membuat user menghindari kesalahan,

misalnya interaksi dengan menggunakan menu.



MENCEGAH KESALAHAN



BANTUAN DAN DOKUMENTASI

 Bantuan dan dokumentasi merupakan

kemudahan yang diberikan sistem untuk

menjelaskan cara penggunaan, ciri-ciri khusus

sistem dan membolehkan user untuk

mengendalikan sistem dengan lebih baik,

misalnya bantuan Help.



DAYA GUNA 

BENCHMARKING



DESAIN INTERAKSI BERORIENTASI 

TUJUAN

 Cara kerja komputer tidak sama dengan

manusia

PROGRAMMER USER

Ingin mengontrol dan mendapatkan akses

yang lengkap

Ingin sesuatu yang simpel dan menginginkan sedikit

kontrol

Ingin mengerti jika terdapat beberapa

kesalahan

Ingin berhasil dan ingin sedikit paham atas kesalahan

Berkaitan dengan berbagai kasus dan ingin

melakukan pengembangan

Berkaitan dengan permasalahan dan mengalami stress



TUGAS KELOMPOK

1. Buat basic design aplikasi yang sudah anda

tentukan kemaren. (Design harus sesuai

dengan materi pada pertemuan sebelumnya.)

2. Terapkan konsep daya guna heuristik

dalam mendesain tampilan aplikasi.

3. Output tugas:

 Print screen hasil tampilan

 Beri tanda pada hasil tampilanya

 Tulis penjelasan tentang sinkronisasi tampilan

dengan materi sebelumnya pada tanda tersebut



ATURAN PENGUMPULAN

 Dikirim ke E-Mail dalam bentuk .rar yang berisi 

tugas2_imk_kelas_a_08041_08042.doc

 Maksimal : Rabu, 3 Oktober 2012 jam 12 siang

 Dikirim ke E-Mail : muhamadalif90@gmail.com

 Subyek : tugas2_imk_kelas_a_08041_08042

mailto:muhamadalif90@gmail.com

