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Bagian Desain Antar Muka
1. Bagian Input

• langkah-langkah:

Menentukan kebutuhan input dari
sistem

Menentukan parameter dari
input

bentuk input dokumen dasar
bentuk isian
input (dialog 

layar terminal), 
sumber, 

alat yang 
digunakan,

volume periode. 





Bagian Desain Antar Muka
2. Bagian Output

• langkah-langkah:

1
. Kebutuhan 

output dari
sistem

2
. Parameter output 

yang meliputi
tipe dari output, 
formatnya, media 
dan alat yang 
digunakan, dan
periode output.





Desain layout.  

• Format standar sama

• Fleksibilitas dan konsistensi

• User bisa berpindah
bagian/tugas

• Data harus tetap tersimpan
sampai pengguna
menginginkannya.  

• Satu kunci/perintah = satu
fungsi

Struktur data entry.  

• Struktur data entry harus
diperhatikan dengan baik

• mengatisipasi kesalahan
pengguna, mampu
mendeteksi kesalahan dan
membenarkannya bila
perlu.



Penyediaan feedback.  

• Feedback berharga bagi
pengguna.  

• Feedback 
menginformasikan apa
yang sedang terjadi di
dalam system.  

• Format dalam feedback 
konsisten

• bahasa atau istilah yang 
mudah dimengerti

Desain help (bantuan).  

• tidak boleh ditinggalkan

• Pengguna merasa
terbantu

• simple, terorganisir
dengan baik dan bersifat
demonstratif.



Form & Report

Form

• dokumen-dokumen dalam
suatu organisasi yang berisi
data yang telah ditetapkan
sebelumnya dan bagian lain 
yang berisi data yang harus
dilengkapi.  

• Biasanya form berhubungan
dengan satu record pada
suatu table pada database.  

Report (laporan)

• dokumen-dokumen dalam
suatu organisasi yang hanya
berisi data / informasi yang 
telah ditetapkan
sebelumnya.  

• Report adalah dokumen
pasif yang hanya bisa dibaca
dan tidak untuk diisi.  

• Biasanya sebuah report 
adalah hasil dari pembacaan
pada lebih dari satu record 
atau transaksi. 







Proses Desain Form & Report dengan 
Prototyping

1. Analisis system membuat
prototype awal dari form dan
report

2. Pengguna menilai desain
prototype dan menentukan
keputusan desain

3. Jika ada perubahan yang diminta
maka prototype diperbaiki




