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Pertemuan  2

FAKTOR MANUSIA
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Sistem Komputer terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu :

a. Aspek Perangkat Keras (Hardware).
Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras
komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia
(Brainware ).

Contoh : CPU, Monitor, Keyboard, Harddisk, Disk drive,dll.

b. Aspek Perangkat Lunak (Software).
Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak
program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja
manusia ( Brainware ).

Contoh : Sistem Software, Application Software, Package Software.
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c. Aspek Manusia (Brainware).

Tenaga pelaksana yang menjalankan serta
mengawasi pengoperasian sistem unit komputer
didalam proses pengolahan data untuk
menghasilkan suatu informasi yang tepat waktu, 
tepat guna dan akurat.

contoh : Sistem Analis, Programmer, operator,
Technical Support.
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FAKTOR MANUSIA

• Panca Indra

• Permodelan Sistem Pengolah
• Pengendali Motorik

• Lingkungan Sekitar
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Faktor manusia (brainware) dalam merancang Antarmuka
adalah :
PANCA INDRA
1. Penglihatan

a. Luminansi
b. Kontras
c. Kecerahan
d. Sudut dan Ketajaman Penglihatan
e. Medan Penglihatan
f.  Warna
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d. Sudut dan Ketajaman Penglihatan
Sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat
melihat sebuah obyek dengan jelas

e. Medan Penglihatan
Sudut yang berhadapan oleh obyek pada mata

f.  Warna
Keselarasan penggunaan warna
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LUMINANSI

• Banyak nya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan 
objek. Besaran ini memiliki satuan lilin/meter persegi. 

• Semakin besar luminas dari sebuah objek, rincian objek 
yang dapat dilihat oleh mata juga semakin bertambah. 
Bertambahnya luminas sebuah objek / layar tampilan 
akan menyebabkan mata bertambah sensitive terhadap 
kedipan. 
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KONTRAS
• Hubungan antara cahaya yang dikeluarkan  oleh suatu 

objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. 
Kontras didefinisikan sebagai selisih antara luminas 
objek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminas 
latar belakang.

• Nilai Kontras positif : diperoleh jika cahaya yang 
dipancarkan oleh sebuah objek lebih besar 
dibandingkan dengan yang dipancarkan oleh latar 
belakangnya.

• Nilai Kontras Negatif : Dapat menyebabkan objek yang 
sesungguhnya “terserap” oleh latar belakangnya 
sehingga menjadi Nampak.
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• KECERAHAN
• Tanggapan Subjectif pada cahaya. Luminas yang tinggi 

akan berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. 
• Tidak ada arti khusus dari tingkat kecerahan seperti 

pada luminans, sehingga nilai kecerahan suatu obyek 
tidak dapat diukur (tidak mempunyai satuan), atau 
bersifat kualitatif subyektif.  

• Secara umum luminans yang tinggi berimplikasi pada 
kecerahan yang tinggi pula.
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• SUDUT DAN KETAJAMAN PENGLIHATAN
• Sudut penglihatan (Visual Angle) didefinisikan sebagai 

sudut yang berhadapan leh objek pada mata. Ketajaman 
penglihatan (Visual Acvity) adalah sudut penglihatan 
minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek 
dengan jelas.
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• MEDAN PENGLIHATAN
• Sudut yang dibentuk ketika mata bergerak kekiri terjauh, 

dan kekanan terjauh. 
Medan penglihatan dibagi menjadi 4 daerah:
• PENGLIHATAN BINAKULER: Tempat kedua mata 

mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang 
sama.

• PENGLIHATAN MONOKULER KIRI: Tempat terjauh 
yang dapat dilihat oleh mata kiri ketika mata kiri 
digerakkan ke sudut paling kiri

• PENGLIHATAN MONOKULER KANAN: Tempat terjauh 
yang dapat dilihat oleh mata kanan ketika mata kanan 
kita dapat digerakkan kesudut paling kanan.

• DAERAH BUTA (DIAM): Daerah yang sama sekali tidak 
dapat dilihat oleh kedua mata.
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• WARNA
• Warna Merupakan hasil dari cahaya dimana 

cahaya merupakan perwujudan dari spektrum 
elektromagnetik

• Banyaknya warna yang dapat dibedakan satu dengan 
yang lain bergantung pada tingkat sensitifitas mata 
seseorang.

• Dengan warna manusia mampu membedakan satu 
objek dengan objek yang lain. Dengan warna manusia 
mampu terbantukan dalam mengolah data menjadi 
informasi.

• Penggunaan warna yang sesuai dengan pengguna akan 
mempertinggi efektifitas tampilan grafis.
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2.Pendengaran
- Kebanyakan manusia mendeteksi suara

dalam frekuensi 20 Hertz – 20 KHertz

- Manusia juga mendengar suara antara
50 dB (decible) – 70 dB.

Telinga manusia akan rusak mendengar
lebih dari 140 dB.

Manusia tidak mendengar frekuensi kurang
dari 20 dB
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3.Sentuhan
- Sentuhan merupakan sarana manusia untuk

berinteraksi.

- Sebagai contoh dalam penggunaan papan
ketik (keyboard) atau tombol, maka
manusia akan lebih nyaman apabila
tombol atau keyboard tidak berat proses
penekanannya.
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4. Pemodelan Sistem Pengolahan

- Model sistem pengolahan manusia terdiri
dari pengolahan perseptual, pengolahan
intelektual dan pengendalian motorik yang
beinteraksi dengan memori manusia.

- Model sistem komputer terdiri dari
pengolah (processor) dan memori. Interaksi
keduanya melalui bus
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5. Pengendalian Motorik

Pengendalian motorik pada manusia dapat
dilatih untuk mencapai taraf tertentu seperti
mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf
permenit
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1. Dibawah ini adalah merupakan piranti (alat) output 
pada perangkat keras (hardware), yaitu  :
a. Keyboard d. Mouse 
b. Bar Code Reader e. Monitor
c. Scanner

2. Dibawah ini adalah merupakan piranti (alat) input 
pada perangkat keras (hardware), yaitu :
a. Monitor d. Printer
b. Speaker Audio e. LCD
c. Keyboard

Soal Latihan IMK
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2. Dibawah ini adalah merupakan piranti (alat) input pada 
perangkat keras (hardware), yaitu :
a. Monitor d. Printer
b. Speaker Audio e. LCD
c. Keyboard

3. Sistem komputer terdiri dari tiga aspek, yaitu :
a. Hardware, Software, Aplikasi
b. Brainware, Hardware, Software
c. Hardware, Brainware,Aplikasi
d. Aplikasi, Software, Brainware
e. Salah Semua
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3. Sistem komputer terdiri dari tiga aspek, yaitu :
a. Hardware, Software, Aplikasi
b. Brainware, Hardware, Software
c. Hardware, Brainware,Aplikasi
d. Aplikasi, Software, Brainware
e. Salah Semua

4. Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa 
perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk 
membantu proses kerja manusia ( Brainware ). disebut :
a. Hardware d. Software
b. Brainware e. Sistem
c. Komputer
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4. Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa 
perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk 
membantu proses kerja manusia ( Brainware ). disebut :
a. Hardware d. Software
b. Brainware e. Sistem
c. Komputer

5. Program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya
komputer seperti CPU dan hardware masukan/keluaran
adalah :
a. Ms-Windows d. Ms. Visual Basic
b. Ms-Excel e. Ms. Visual Foxpro
c. Ms-Access

4/20/2013

5. Program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya
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