
FAKTOR MANUSIA 

 

Sistem Komputer terdiri atas 3(tiga) aspek yaitu : 

a.   Aspek Perangkat Keras (Hardware). 

b.   Aspek Perangkat Lunak (Software). 

c. Aspek Manusia (Brainware). 

 

 

Faktor manusia (brainware) dalam merancang Antarmuka adalah : 

1.  Penglihatan : Beberapa ahli berpendapat bahwa mata manusia terutama digunakan 

untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, 

posisi relatif, tekstur dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk 

melihat semua bentuk tiga dimensi. Dalam sistem komputer, yang menggunakan 

layar dua dimensi, mata kiri dipaksa untuk dapat mengerti bahwa obyek pada layar 

tampilan, yang sesungguhnya berupa obyek dua dimensi, harus dipahami sebagai 

obyek tiga dimensi dengan teknik-teknik tertentu.  

a.  Luminas : banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan obyek Besaran 

ini mempunyai satuan lilin/meter persegi. Semakin besar luminans dari sebuah 

obyek,rincian obyek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin 

bertambah. 

b.  Kontras : hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu obyek dan 

cahaya dari latar belakang obyek tersebut. Kontras didefinisikan sebagi selisih 

antara luminans obyek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminans latar 

belakang. 

c.  Kecerahan : tanggapan subyektif pada cahaya. Luminans yang tinggi akan 

berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula 

d.  Sudut dan Ketajaman Penglihatan : Sudut penglihatan (visual angle) 

didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Ketajaman 

penglihatan (visual acuity) adalah sudut penglihatan minimum ketika mata 

masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas 

e.  Medan Penglihatan : sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh 

dan ke kanan terjauh 



f.   Warna : Cahaya tampak merupakan sebagian kecil dari spektrum 

elektromagnetik 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

5.  Pengendalian Motorik 

    Pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu 

seperti mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf permenit 

 

 

 


