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1. Ergonomi adalah ilmu yang memelajari mengenai sifat dan keterbatasan 

manusia yang digunakan untuk merancang sistem kerja, sehingga sistem 
tersebut dapat bekerja dengan baik. 

2. Karena dengan factor ergonomic system kerja dapat bekerja dengan baik. 

3. Interaksi Manusia dan Komputer atau HCI adalah Sebuah hubungan 
antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu 
dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka 
(interface). 

4. - Manusia bertindak sebagai pengguna sistem dan subjek manajemen  
sistem komputer yang menggunakan inderanya untuk mengopersikan 
komputer; 

- Komputer bertindak sebagai objek yang dimanajemenkan sekaligus 
membantu pekerjaan subjek yang melibatkan proses input-output; 

- Antarmuka atau Lingkungan Kerja ebagai penghubung antara manusia 
dengan komputer yang membantu terjadinya proses input-output. 

 

 



5.  - IMK terfokus kepada perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai  
(user interface).  

- User interface merupakan jembatan komunikasi yang menjembatani 
user dengan komputer.  

- Jadi perbedaannya IMK adalah perancangan sedangkan UI ialah 
antarmukanya 

6.  - Teknik elektronika & ilmu komputer memberikan kerangka kerja untuk  
dapat merancang sistem HCI; 

- Perancangan grafis dan tipografi sebuah gambar dapat bermakna sama 
dengan seribu kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog 
cukup efektif antara manusia & kompute; 

- Ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan 
lingkungan kerja yang nyaman, misal : bentuk meja & kursi kerja, layar 
tampilan, bentuk keyboard, posisi duduk, pengaturan lampu, 
kebersihan tempat kerja; 

- Antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia, memberi 
suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok yang masing – 
masing anggotanya dapat memberikan konstribusi sesuai dengan 
bidangny; 

- Linguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. 
Untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai 
berupa suatu bahasa khusus, misal bahasa grafis, bahasa alami, bahasa 
menu, bahasa perinta; 

- Sosiologi merupakan studi tentang pengaruh sistem manusia-komputer 
dalam struktur sosial, misal adanya PHK karena adanya otomasi kantor. 
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