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Materi IMK Pert. 4
PRINSIP  DESIGN 

ANTARMUKA 
(INTERFACE)

Indah Purwandani, M.Kom

1. Merefleksi Model Mental Model

• Para pemakai mengembangkan suatu teori/konsep dari
sebuah sistem melalui belajar dan menggunakannya.

• Pengetahuan sering dideskripsikan sebagai sebuah model
mental:
– Bagaimana cara menggunakan sistem (what to do next)

– Harus berbuat apa dengan sistem yang tidak familiar atau situasi
yang tak terduga (how the system works)kannya.

• Model mental dapat dijabarkan sebagai konstruksi internal
dari beberapa aspek menyangkut dunia eksternal yang
memungkinkan prediksi yang akan dilakukan.

• Model mental melibatkan proses sadar dan tidak sadar,
dimana gambaran dan analogi diaktifkan.

Karakteristik Model Mental

• Tidak sempurna

• Secara konstan berkembang

• Bukan penyajian akurat (berisi ketidakpastian

dan kesalahan)

• Menyediakan suatu penyajian yang sederhana

dari suatu gejala/fenomena kompleks

• Dapat diwakili oleh satu set aturan if-then-else

Bagaimana Mendapatkan Model Mental

• Selama penggunaan sistem:

– Aktivitas pemakai mengarah kepada sebuah model mental

– Teori bersifat menjelaskan, yang dikembangkan oleh pemakai

• Sering digunakan untuk meramalkan masa depan perilaku yang 

berhubungan dengan sistem

• Pengamatan orang lain menggunakan sistem:

– Pengamatan sambil lalu atas orang lain yang bekerja

– Tanyakan pada orang lain “lakukan ini untuk-ku”

– Sesi pelatihan formal

• Pengamatan terhadap sistem:

– Dokumentasi, halaman bantuan, buku-buku “for Dummies”

• Hal ini dilakukan oleh pemakai (bukan perancang)

Model Mental VS Desain Konseptual

• Model mental:
– Bagaimana pemakai melihat sistem melalui model mental

– Bagaimana pemakai mengandalkan pada model mental selama
pemakaian

– Berbagai format model mental

– Bagaimana model mental dapat mendukung interaksi para
pemakai

• Desain konseptual:
– Mendefinisikan model mental yang diharapkan

• Menyembunyikan teknologi sistem

– Merancang system image yang cocok/sesuai
• Penerapan pedoman desain dengan tepat

– Analisis menggunakan Cognitive Walkthrough: contoh, 
prototipe
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2. Explicit and Implied Action

a. Explicit actions

Kondisi yang jelas dalam memberikan
petunjuk untuk manipulasi suatu obyek.

b. Implied actions 

Kondisi yang hanya memberikan kesan
visual untuk memanipulasi obyek. 

3. Direct Manipulation

User mendapatkan dampaknya dengan segera setelah
melakukan suatu aksi.

• User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai
media atau tools yang dapat digunakan untuk
melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. 

• User ingin sekali aplikasi yang dihadapannya bisa
disesuaikan dengan kebutuhan, sifat dan karakteristik
user tersebut. 

• Selain itu, sifat dari user yang suka merubah atau
mempunyai rasa bosan. 

• Contoh : tampilan warna sesuai keinginan (misal pink) 
pada window bisa dirubah melalui desktop properties, 
tampilan skin winamp bisa dirubah, Untuk
mempertebal huruf, cukup dengan ctrl+B.

4. User Control

• Mengijinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi.
• Prinsip control ini berkenaan dengan sifat user yang 

mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu
akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem.

• Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang 
biasa bagi seorang user. Akan tetapi hal itu akan dapat
mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena
salah memasukkan data 1 digit/1 karakter saja informasi
yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah.

• Oleh karena itu software engineer haruslan merancang
suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi
hal-hal seperti itu. 

• Contoh : “illegal command”, “can’t recognize input” sebagai
portal jika terjadi kesalahan. 

5. Feedback and Communication

• Selalu memberitahukan user apa yang terjadi

dari suatu aksi.

6. Consistency

• User dapat mentransfer pengetahuan dan
kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain

• Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata
serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. 

• Banyak perusahaan dalam menjalankan
sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang 
berbeda di setiap divisi dalam perusahaan
tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi
yang sama di divisi yang berbeda seringkali
keseragaman dalam menjalankan sistem tidak
diperhatikan
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�Oleh karena itu software engineer harus
memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat
merancang aplikasi khususnya antarmuka, contoh : 
penerapan warna, struktur menu, font, format desain
yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian, 
sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat
berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi
dalam menyelesaikan pekerjaan. 

�Hal itu didasarkan pada karakteristik manusia yang 
mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi
serta kemampuan manusia dalam hal memprediksi. 

�Contoh : keseragaman tampilan toolbar pada Word, 
Excell, PowerPoint, Access hampir sama. 

7.WYSIWYG (What You See Is What 

You Get)
• Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar

dengan hasil outputnya.
• Hal ini juga perlu menjadi perhatian software 

engineer pada saat membangun antarmuka. 
• Informasi yang dicari/diinginkan harus sesuai

dengan usaha dari user pada saat mencari data 
dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada
aplikasi sistem (software). 

• Contoh : apa yang tercetak di printer merupakan
informasi yang terkumpul dari data-data yang 
terlihat di layar monitor pada saat mencari data. 

8. Aesthetic Integrity : Estetika

terintegrasi

• Informasi diorganisasikan dengan baik dan

konsisten dengan prinsip desain visual yang 

baik

Mengembangkan Software Yang Baik

� High Performance

� Mudah digunakan

� Penampilan yang baik

� Reliability/ Handal

� Mampu beradaptasi

� Interoperability/Interoperabilitas adalah kapabilitas dari

suatu produk atau sistem -- yang antar mukanya diungkapkan

sepenuhnya -- untuk berinteraksi dan berfungsi dengan

produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa

batasan akses atau implementasi.

� Mobility

Mengambil Keputusan Dalam Desain

� Aplikasi semakin membesar, dan menjadi semakin lambat.

� User Interface pada aplikasi semakin kompleks.

� Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru
menjadi lebih lama.

� Dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar.

� Resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada.

� Meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi
aplikasi
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Mendesain Layout

Model Aplikasi

Ada 3 Model Aplikasi:

1. Berbasis Dokumen

2. Berbasis Non Dokumen

3. Utilitas

1. Layout Berbasis Dokumen

Microsoft Word 2003

Header

Menubar

Toolbar

pane

Lembar kerja

Macromedia Flash MX 2004 2. Layout Berbasis Non Dokumen

Microsoft Outlook 2003

My SQL M.Y.O.B
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3. Layout Utilitas

Power DVD XP

Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula 

pada style disamping fitur aplikasi

Kaspersky Anti Virus

Control Center Pada Linux

1. Kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk 
manipulasi suatu obyek pada prinsip desain interface 
disebut :

a.Implied actions d. Aesthetic Integrity 

b .Explicit actions      e. Consistency   

c. User Control 

2. Mengijinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi pada 
prinsip desain interface disebut :

a. Implied actions                 d. Aesthetic Integrity

b. Explicit actions                 e. Consistency 

c. User Control  

Latihan Soal IMK

2. Mengijinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi pada
prinsip desain interface disebut :
a. Implied actions d. Aesthetic Integrity    
b. Explicit actions e. Consistency 
c. User Control  

3. User dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari
suatu aplikasi ke aplikasi lain   pada prinsip desain interface 
disebut :
a. Implied actions d. Aesthetic Integrity 
b. Explicit actions e.Consistency
c. User Control 

3. User dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari
suatu aplikasi ke aplikasi lain   pada prinsip desain interface 
disebut :

a. Implied actions d. Aesthetic Integrity 

b. Explicit actions e.Consistency

c. User Control 

4. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil
outputnya pada prinsip desain interface disebut :

a. Direct Manipulation d. Explicit actions

b. WYSIWYG e. Implied actions 

c. Aesthetic Integrity
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4. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil
outputnya pada prinsip desain interface disebut :

a. Direct Manipulation d. Explicit actions

b. WYSIWYG e. Implied actions 

c. Aesthetic Integrity

5. Model yang digunakan dalam mendisain layout adalah, 
kecuali :                                                                           a. Berbasis
Dokumen d. Non utilitas

b. Berbasis Non Dokumen e. Benar Semua

c. Utilitas

5. Model yang digunakan dalam mendisain layout adalah, kecuali
:                                                                           a. Berbasis
Dokumen d. Non utilitas

b. Berbasis Non Dokumen e. Benar Semua

c. Utilitas

1. Kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk
manipulasi suatu obyek pada prinsip desain interface disebut
:

a.Implied actions d. Aesthetic Integrity

b .Explicit actions      e. Consistency   

c. User Control 


