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2.1  Definisi Sistem 

Menurut McLeod (2004) sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang 

terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Terdiri dari 

sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang dan informasi. Sumber daya 

tersebut bekerja sama menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan 

oleh pemilik atau manajemen (Yakub, 2012). 

Menurut Romney dan Steinbart (2014:3), sistem adalah serangkaian 

komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Jogiyanto (2010:34), sistem dapat didefinisikan merupakan suatu 

pendekatan yang menggunakan prosedur dan komponen, sebuah sistem memiliki 

sepuluh karakteristik berikut (Risky, 2016):  

1.  Komponen yang merupakan bagian-bagian, yang dapat, berbentuk nyata 

atau abstrak, dan disebut subsistem.  

2.  Penghubung antar bagian merupakan sesuatu yang menghubungkansatu 

bagian dengan bagian lain, dan memungkinkan terjadinya 

interaksi/komunikasi antar bagian.  

3.  Batas merupakan sesuatu yang membedakan antara sistem dengan sistem 

atau sistem-sistem lain.  

4.  Lingkungan merupakan sesuatu yang berada diluar sistem dan bersifat 

menguntungkan atau merugikan sistem yang bersangkutan.  

5.  Masukan yang merupakan bahan untuk diolah atau diproses oleh sistem.  

6.  Mekanisme pengolahan merupakan perangkat dan prosedur untuk 

mengubah masukan menjadi keluaran dan menampilkannya.  

7.  Keluaran merupakan berbagai macam bentuk hasil atau produk yang 

dikeluarkan dari pengolahan.  

8.  Tujuan merupakan sesuatu atau keadaan yang ingin dicapai oleh sistem, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  
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9.  Sensor dan kendali merupakan sesuatu yang bertugas memantau dan 

menginformasikan perubahanperubahan didalam lingkungan dan dalam diri 

sistem kepada sistem.  

10. Umpan-balik merupakan informasi tentang perubahan lingkungan dan 

perubahan pada sistem. 

 

2.2  Klasifkasi Sistem 

 Suatu sistem dapat diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) 

lawan sistem fisik (physical system), sistem alamiah (natural system) lawan sistem 

buatan manusia (human made system), sistem pasti (deterministic system), lawan 

sistem probabilistik (probabilistic system), dan sistem tertutup (closed system) 

lawan sistem terbuka (open system) (Jogiyanto, 2005). 

 Sistem informasi masuk didalam klasifikasi sistem fisik, sistem buatan 

manusia sistem pasti dan sistem terbuka. Sebagai sistem fisik, sistem informasi 

mempunyai komponen-komponen fisik. Sebagai sistem buatan mansia, karena 

dirancang dan dibuat oleh analisis atau pemakai sistem. Sebagai sistem pasti, karena 

hasil dari sistem ini yang berupa informasi merupakan hasil yang sudah dirancang 

dan sudah ditentukan sesuai dengan pemakaiannya. Sebagai sistem yang terbuka, 

karena sistem ini berhubungan dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem 

informasi dapat berupa sesuatu diluar sistem informasi ini tetapi masih di 

lingkungan perusahaannya atau sesuatu diluar lingkungan perusahaannya 

(Jogiyanto, 2005). 

 

2.3 Karakteristik Sistem 

 Suara sistem mempunyai karakteristik. Karakteristik sistem adalah sebagai 

berikut ini (Jogiyanto, 2005): 

1. Suara sistem mempunyai komponen-komponen sistem (components) atau 

subsistem-subsistem. 

2.  Suatu sistem mempunyai batas sistem (boundary). 

3. Suatu sistem mempunyai lingkungan luar (environment). 
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4. Suatu sistem mempunyai penghubung (interface). 

5. Suatu sistem mempunyai tujuan (good). 
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Lingkungan Luar

Gambar 2.1 Karakteristik Suatu Sistem 
   

2.4 Definisi Informasi 

Menurut McLeod (2004) informasi (information) adalah data yang diolah 

menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi 

juga disebut data yang diproses atau data yang memiliki arti. Informasi merupakan 

data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan 

seseorang yang menggunakan. Sistem apapun tanpa ada informasi tidak akan 

berguna, karena sistem tersebut akan mengalami kemacetan dan akhirnya berhenti. 

Informasi dapat berupa data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran 

informasi dan sebagainya (Yakub, 2012). 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya informasi merupakan aset 

perusahaan yang harus dilindungi dari ancaman penyalahgunaan. Informasi dalam 

bentuk hardcopy atau softcopy yang dihasilkan oleh jerih payah perusahaan 
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merupakan investasi yang memakan biaya banyak demi menunjang dan memajukan 

perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Prabawati, 2011):  

1. Sangat Rahasia (Top Screet) 

 Apabila informasi ini disebarluaskan maka akan berdampak sangat parah 

terhadap keuntungan berkompetensi dan strategi bisnis berorganisasi. 

 Contoh informasi jenis Top Screet: rencana operasi bisnis, strategi 

marketing, rincian/ramuan bahan untuk menghasilkan material/bahan baku 

tertentu, strategi bisnis. 

2. Konfidensial (Confidential) 

 Apabila informasi ini disebarluaskan maka ia akan merugikan privasi 

perorangan, merusak reputasi organisasi. 

 Contoh informasi jenis Confidential: konsolidasi penerimaan, biaya, 

keuntungan beserta informasi lain yang dihasilkan unit kerja keuangan 

organisai, strategi marketing, teknologi, rencana produksi, gaji karyawan, 

informasi pribadi karyawan, promosi atau pemberhentian karyawan. 

3. Restricted 

 Informasi ini hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu untuk menopang 

bisnis organisasi. 

 Contoh Restriced: informasi mengenai bisnis organisasi, peraturan 

organisasi, strategi marketing yang akan diimplementasikan, strategi harga 

penjualan, strategi promosi. 

4. Internal Use 

 Informasi ini hanya boleh digunakan oleh pegawai perusahaan untuk 

melaksanakan tugasnya. 
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2.5  Jenis Informasi 

 Adapun jenis informasi yang dikategorikan sebagai informasi apabila kita 

kaitkan dengan komputer akan menjadi bahasa sehari-hari sebagai sistem informasi 

atau sistem komputer. Terminologi jenis informasi paling tidak atau paling sedikit 

akan menyangkut (Prabawati, 2011): 

1. Arsip Elektronik 

 - Software Files 

 - Data File atau Database 

2. Dokumen dalam bentuk kertas 

 - Dokumen yang dicetak diatas kertas 

 - Dokumen yang ditulis tangan 

 - Foto, gambar 

3. Rekaman 

 - Rekaman video 

 - Rekaman Audio (Suara) 

4. Komunikasi 

 - Percakapan melalui telepon 

 - Percakapan melalui telepon genggam 

 - Percakapan tatap muka 

 - Pesan melalui E-mail 

 - Pesan melalui fax 

 - Pesan video 

 - Pesan instan (SMS) 

 

 Untuk menentukan tingkat keamanan dan kontrol yang akan diterapkan dan 

berkaitan dengan sistem komputer, terlebih dahulu harus ditentukan tingkat 

resikonya (Business risk). Setiap sistem akan berhadapan dengan keamanan 

pengamanan dan akan ditimbang setaraf dengan risikonya. Proses penetuan kontrol 

untuk sistem yang (akan) dimiliki merupakan proses yang sangat kompleks karena 

akan menyangkut masalah biaya (Prabawati, 2011). 



II-6 

 

2.6 Sistem Informasi 

Menurut O’Brian (2005) sistem informasi (information system) merupakan 

kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, 

mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Orang tergantung 

pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan 

menggunakan berbagai jenis alat fisik, perintah dan prosedur pemrosesan 

informasi, saluran telekomunikasi atau jaringan, dan data yang disimpan atau 

sumber daya data (Yakub, 2012). 

Menurut Jogiyanto (1999) sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang 

dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk 

menyajikan informasi. Sistem informasi merupakan sistem pembangkit informasi, 

kemudian dengan integrasi yang dimiliki antarsubsistem, maka sistem informasi 

akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat 

sesuai dengan manajemen yang menbutuhkannya (Yakub, 2012). 

Sistem informasi juga merupakan suatu kumpulan dari komponen-

komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran 

informasi. Pada lingkungan berbasis komputer, sistem informasi menggunakan 

perangkat keras dan lunak komputer, jaringan telekomunikasi, manajemen basis 

data, dan berbagai bentuk teknologi informasi yang lain dengan tujuan untuk 

mengubah sumber data menjadi berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh 

pemakai (Yakub, 2012). 

 

2.7 Tujuan Sistem Informasi 

 Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi informasi 

(information) adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

pemakaianya. Misalkan seorang asing dari luar negeri membutuhkan informasi 
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tentang temperatur dari suatu ruangan dan menanyakannya kepada anda. Dari 

termostat yang ada menunjukkan bahwa temperatur ruangannya adalah sebesar 

200C. anda mengatakan kepadanya bahhwa temperaturnya adalah 20 derajat 

Celcius. akan tetapi dia mengatakan itu bukan sebagai informasi untuknya, karena 

dia tidak tahu berapa 200C tersebut. Nilai 200C ini masih merupakan data bagi dia 

dan perlu diolah terlebih dahulu untuk menjadi informasi. Dengan menggunakan 

model matematis, yaitu F = 1,8 x C + 32, maka besarnya temperatur ruangan 

tersebut dalam fahrenheit adalah sebesar 1,8 x 20 + 32 = 680F. Nilai 680F ini 

sekarang sudah merupakan informasi bagi dia. Karena nilai ini merupakan nilai 

yang dipahaminya dan berguna untuknya (Jogiyanto, 2005). 

 Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. 

Misal kemudian, teman anda menanyakan kembali temperatur ruangan tersebut. 

Anda menjawab bahwa temperaturnya adalah 680F. Dia  mengatakan bahwa itu 

bukan informasi bagi dia karena dia tidak mengerti satuan fahrenheit. Anda 

mendesak bahwa itu sudah merupakan suatu informasi. Karena anda 

berargumentasi bahwa niai itu merupakan data, yatu 200C, yang telah diolah 

sebelumnya dengan menggunakan model matematis F=1,8 x C + 32. Walaupun 

nilai 680F merupakan hasil dari pengolahan data, tetapi tidak berguna bagi teman 

anda yang hanya paham dengan satuan celcius. nilai dalam fahrenheit tersebut 

haruus diolah kembali menjadi nilai celcius. oleh karena itu, data yang diolah saja 

bekum tentu cukup menjadi suatu informasi. Untuk menjadi suatu informasi, maka 

data yang diolah tersebut harus berguna bagi pemakainya (Jogiyanto, 2005). 

 Untuk dapat berguna, maka informasi harus di dukung oeh tiga pilar sebagai 

berikut : tepat kepada orangnya atau relevan (relevance), tepat waktu (timeliness) 

dan tepat nilainya atau akurat (accurate) keluaran yang tidak didukung oleh ketiga 

pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan 

sampah (garbage) (Jogiyanto, 2005). 

 

2.8 Komponen – komponen Sistem Informasi 

 Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data 

ini. Untuk melakukan sistem ini, maka sebagai suatu sistem diperlukan komponen-
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komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan 

informasi yang bergunan lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus 

pengolahan data (data processing life cycle) atau disebut juga dengan nama siklus 

informasi (information life cycle) (Jogiyanto, 2005). 

 

INPUT OUTPUTMODEL

Data Diolah Informasi

 
Gambar 2.2 Siklus Pengolahan Data 

 

 Dari gambar diatas terlihat, bahwa untuk melakukan siklus pengolahan data 

diperlukan tiga buah kompone yaitu komponen input, komponen model dan 

komponen output. Dengan demikian, sistem informasi yang juga melakukan proses 

pengolahan data juga akan membutuhkan tiga komponen ini (Jogiyanto, 2005). 

 Data yang masih belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih 

lanjut, karena tidak semua data yang diperoleh disimpan terlebih dahulu yang 

nantinnya setiap saat dapat diambil untuk diolah menjadi informasi. Data ini 

disimpan disimpanan (storage) dalam bentuk basis data (database). Data yang ada 

dibasis data ini yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. 

Siklus pengolahan data yang dikembangkan ini disebut dengan extended data 

processing life cycle (Jogiyanto, 2005). 

 

INPUT OUTPUTMODEL

Data Diolah Informasi

BASIS DATA

Storage
 

Gambar 2.3 Siklus pengolahan data yang dikembangkan 
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 Dari siklus data yang dikembangkan, terlihat bahwa untuk melakukan 

pengolahan data, maka diperlukan tambahan sebuah komponen lagi, yaitu 

komponen basis data. Dengan demikian, komponen-komponen sistem informasi 

yaitu komponen input, komponen model dan komponen output sekarang bertambah 

sebuah komponen lagi, yaitu komponen basis data (Jogiyanto, 2005). 

 Pertanyaannya sekarang adalah apakan keempat komponen ini telah cukup 

membentuk suatu sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Untuk menjawab 

pertanyaan ini, maka perlu diuji apakah tujuan dari sistem informasi, yaitu 

menghasilkan informasi yang berguna dapat dicapai. Informasi yang relevan 

(relevance) dapat dicapai dengan komponen tersebut (Jogiyanto, 2005). 

 Informasi yang tepat waktu (timeliness) dapat dicapai dengan komponen 

teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan 

data dan komponen teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data, 

sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat waktunya (Jogiyanto, 2005). 

 Informasi yang akurat (accurate) dapat dicapai dengan komponen kontrol. 

Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari 

kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Komponen kontrol 

membuat sistem informasi menghasilkan informasi yang akurat. Dengan demikian, 

sistem informasi mempunyai enam buah komponen yaitu (Jogiyanto, 2005): 

1. Komponen Input atau Komponen Masukan 

2. Komponen Model 

3.  Komponen Output atau Komponen Keluaran 

4. Komponen Teknologi 

5. Komponen Basis Data 

6. Komponen Kontrol atau Komponen Pengendalian. 

  

Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk satu 

kesatuan. Jika satu atau lebih komponen terebut tidak ada, maka sistem informasi 

tidak akan dapat melakukan fungsinya, yaitu pengolahan data dan tidak dapat 

mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu dan 
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akurat. Komponen-kompone dari sistem ini dapat digambarkan sebagai berikut ini 

(Jogiyanto, 2005): 

Pengolahan data 

Masukan
Proses

Pengolahan data 

Masukan

PENGENDALIAN SECARA UMUM

Pengendalian Organisasi

Pengendalian Perangkat Keras

Pengendalian Keamanan Data

Pengendalian Dokumentasi

Pengendalian Keamanan Fisik

Pengendalian Komunikasi

Gambar 2.4 Komponen Pengendalian 

 

2.9 Langkah-langkah Pembuatan Sistem Informasi 

 Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan Sistem Informasi:  

 

2.9.1 Deskripsi Alur Sistem  

 Langkah awal dalam tahap analisis sistem adalah dengan melakukan 

identifikasi masalah. Idenfitikasi masalah dilakukan dengan pengidentifikasian 

kendala atau permasalahan yang ada. Deskripsi alur sistem ini dapat dibuat seperti 

flowmap  (Isa, 2016). 

 Flowmap atau juga disebut Block Cart berfungsi untuk memodelkan 

masukkan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol 

tertentu. Pembuatan block chart harus memudahkan bagi pemakai dalam 

memahami alur dari sistem atau transaksi (Kusumawati dkk, 2013) 

 

2.9.2 Deskripsi Alur Sistem Usulan 

 Tujuan utama dari perancangan sistem secara umum adalah memberikan 

gambaran tentang sistem yang akan dibangun serta memahami alur informasi dan 
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proses yang ada dalam sistem. Deskripsi alur sistem ditunjukan dalam perancangan 

arsitektur yang dapat dibuat seperti flowmap Untuk menggambarkan perpindahan 

data dalam proses-proses suatu apliksi, baik berupa data yang masuk maupun data 

yang keluar dari sistem (Cahyana dkk, 2013). 

 

2.9.3 Data Flow Diagram 

 Data Flow Diagram (DFD) adalah sebuah alat yang menggambarkan aliran 

data sampai sebuah sistem selesai dan kerja atau proses dilakukan dalam sistem 

tersebut. Istilah dalam bahasa  Indonesianya adalah Diagram Aliran Data (Indrajani, 

2011 dikutip oleh Samodera 2014). 

 Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat 

lebih mendetail dibanding diagram konteks yang diperbolehkan, bisa dicapai 

dengan mengembangkan diagram. Sisa diagram asli dikembangkan ke dalam 

gambaran yang lebih terperinci yang melibatkan tiga sampai sembilan proses dan 

menunjukkan penyimpanan data dan aliran data baru pada level yang lebih rendah 

(Kendall and Kendall, 2003 dikutip oleh Kusumawati dkk, 2013). 

 

2.9.4 Pembuatan E-R Diagram 

 Entity relationship Model merupakan suatu model data yang dikembangkan 

berdasarkan objek. ER_M digunakan uuntuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data kepada pemakai secara logik. ER_M didasarkan pada suatu 

presepsi bahwa real word terdiri atas obyek-obyek dasar yang mempunyai 

hubungan/kerelasian antar obyek-obyek dasar tersebut. ER_M digambarkan dalam 

bentuk diagram yang disebut diagram ER(ER_Diagram/ER_D) dengan 

menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Model ini juga membantu perancang 

basis data dalam melakukan analisis dan perancangan basis data karena model ini 

dapat menunjukan macam data yang dibutuhkan dan kerelasian antar data 

didalamanya (Edhy Sutanta, 2004 dikutip oleh Kusumawati dkk, 2013). 

Sebuah diagaram ER/ER_D tersusun ada tiga komponen, yaitu entitas, 

atribut dan  keselerasian  antar entitas. Secara garis besar entitas merupakan objek 

dasar yang terlibat dalam sistem. Atribut berperan sebagai penjelas entitas, dan 
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keselerasian menunjukan hubungan yang terjadi diantara dua entitas. (Edhy 

Sutanta, 2004 dikutip oleh Kusumawati dkk, 2013) 

 

2.9.5 Pembuatan Relasi Database 

 Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan 

(punya relasi). Relasi biasanya ditunjukkan dengan kunci (key) dari tiap file yang 

ada. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, 

yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari field-

field yang saling berhubungan dan menunjukkan dalam satu pengertian yang 

lengkap dalam satu record (Samodera 2014). 

 

2.9.6 Perancangan Aplikasi Antar Muka 

Antar-muka adalah suatu sistem bagi kebanyakan pengguna. Bagaimanapun 

bagus atau buruknya rancangannya, antar-muka tersebut menjadi gambaran dari 

sistem dan sebagai bayangan dari kompetensi anda sebagai seorang penganalisis 

sistem. Tujuan anda haruslah untuk merancang antar-muka yang membantu 

pengguna dan bisnis mendapatkan informasi yang mereka butukan keluar dan 

masuk sistem dengan mengacu pada tujuan-tujuan berikut (Kendal, 2002): 

1. Menyesuaikan antar-muka pengguna dengan tugas. 

2. Mengefisienkan antar-muka pengguna. 

3. Memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. 

4. Membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. 

5. Memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. 

 

Tipe-tipe antar muka (Kendal, 2002): 

1.  Antar muka berbahasa alamiah 

Antara-muka berbahasa alamiah mungkin adalah impian dan harapan ideal 

bagi pengguna yang tidak berpengalaman, karena antar-muka tersebut 

memperbolehkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dalam 

bahasa sehari-hari atau bahasa “natural” mereka. Tidak diperlukan 
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keterampilan khusus dari pengguna, yang melakukan antar-muka dengan 

komputer dengan menggunakan bahasa alamiah. 

2. Antar muka dari pertanyaan dan jawaban  

Dalam antar muka pertanyaan dan jawaban, komputer akan menampilkan 

sebuah pertanyaan kepada pengguna pada layar. Untuk melakukan 

interaksi, pengguna memasukkan sebuah jawaban melalui tekanan 

keyboard atau klik mouse, dan kemudian komputer mengambil tindakan 

pada informasi yang telah dimasukkan dalam cara yang telah diprogram. 

 

2.9.7 Pembuatan Aplikasi Web 

 Pada pembuatan aplikasi ini proses yang akan dilakukan adalah Membuat 

dan  menjalankan  aplikasi  pada server  localhost  sampai ke tahap menghosting 

melalui webhosting (Putra, 2012). 

 

2.10 Pemograman Web 

Web Programmer bertugas dalam melakukan pengcodingan atau 

pemograman sebuah website agar dinamis. dimana agar sebuah web tersebut dapat 

telihat mudah bagi seorang web admin. Jika situs yang akan dibuat mempunya 

fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs misalnya menyangkut dengan 

transaksi, input output data dan database maka seorang Web Programmer yang akan 

mengerjakannya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang berkerja diatas situs 

(web). Penguasaan yang biasanya harus dikuasai pada umumnya oleh Web 

Programmer (Purnomo, 2013): 

1. CGI Perl, PHP, MySQL (Unix base) 

2. ASP (NT base) 

3. Java Script dan Applet 

 

2.11 Pemograman PHP 

 PHP merupakan script yang menyatu dengan HTML dan berada pada 

server. Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs web akan 

menjadi lebih mudah, proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan 
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aplikasi yang dibuat dengan scrip PHP dan dengan PHP dapat membuat beragam 

aplikasi berbabis web, mulai dari halaman web yang sederhana sampai aplikasi 

komplek yang membutuhkan koneksi ke database (Kholil, 2006). 

 PHP merupakan (Personal Home Page or Professional Home Page) yang 

dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdorf. PHP pada awalnya merupakan program 

CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form yang ditampilkan dalam 

browser web. Software ini disebarkan sebagai perangkat lunak Open Source. 

Sampai saat ini telah banyak database yang telah didukung oleh PHP dan 

kkemungkinan terus akan bertambah, antara lain (Kholil, 2006): 

1. dBase 

2. mSQL 

3. MySQL 

4. ODBC 

5. Oracle 

 

2.12 Ergonomi 

 Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu 

“ergon” berarti kerja dan “nomos” berarti aturan atau hukum. Jadi secara ringkas 

ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Di Indonesia 

memakai istilah ergonomi, tetapi di beberapa negara seperti di Skandinavia 

menggunakan istilah “Bioteknologi” sedangkan di negara Amerika menggunakan 

istilah “Human Engineering” atau “Human Factors Engineering”. Namun 

demikian, kesemuanya membahas hal yang sama yaitu tentang optimalisasi fungsi 

manusia terhadap aktivitas yang dilakukan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa 

setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan, apabila tidak dilakukan secara 

ergonomis akan mengakibatkan ketidaknyamanan, biaya tinggi, kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja meningkat, performansi menurun yang berakibat kepada 

penurunan efisiensi dan daya kerja. Dengan demikian, penerapan ergonomi di 

segala bidang kegiatan adalah suatu keharusan (Tarwaka, 2004).  

 Disiplin ergonomi secara khusus akan mempelajari keterbatasan dari 

kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk 
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buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas-

batas kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat 

berhadapan dengan keadaan lingkungan sistem kerjanya yang berupa perangkat 

keras/hard-ware (mesin, peralatan kerja dll) dan/atau perangkat lunak/soft-ware   

(metode  kerja, sistem dan prosedur, dll). Dengan demikian terlihat jelas bahwa 

ergonomi adalah suatu keilmuan yang multi disiplin, karena disini akan 

mempelajari pengetahuanpengetahuan dari ilmu kehayatan (kedokteran, biologi), 

ilmu kejiwaan (psychology) dan  kemasyarakatan (sosiologi). Dalam 

perkembangan selanjutnya, ergonomi dikelompokkan atas empat bidang 

penyelidikan (wignjosoebroto, 2007): 

1. Penyelidikan tentang tampilan ( display ).  

Tampilan (display) adalah suatu perangkat antara (interface) yang 

menyajikan informasi tentang keadaan lingkungan, dan 

mengkomunikasikannya pada manusia dalam bentuk tanda-tanda, angka, 

lambang dan sebagainya.  

2. Penyelidikan tentang kekuatan fisik manusia Dalam hal ini diselidiki 

tentang aktivitas-aktivitas manusia ketika bekerja, dan kemudian dipelajari 

cara mengukur aktivitas-aktivitas tersebut.  

3. Penyelidikan tentang ukuran tempat kerja. 

Penyelidikan ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan tempat kerja yang 

sesuai dengan ukuran (dimensi) tubuh manusia, agar diperoleh tempat kerja 

yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia.  

4. Penyelidikan tentang lingkungan kerja. 

Penyelidikan ini meliputi kondisi lingkungan fisik tempat kerja dan fasilitas 

kerja seperti pengaturan cahaya, kebisingan suara, temperatur, getaran dll. 

Yang dianggap dapat mempengaruhi tingkah laku manusia.  

 

2.13 Display 

  Display merupakan bagian dari lingkungan yang perlu memberi informasi 

kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Arti informasi disini cukup 

luas, menyangkut semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia baik 
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langsung maupun tidak langsung (Sutalaksana, 1979 dikutip oleh Abdurrahman, 

2016). 

 Dalam penggunaan pemasukan data, dapat kita pahami bahwa beban visual 

tidak berhubungan dengan layar komputer, tetapi pada dokumen yang akan disalin. 

Kelelahan visual dalam pemasukan data tidak disebabkan oleh adanya kelelahan 

mata yang selalu melihat ke layar tampilan, tetapi lebih banyak disebabkan karena 

operator harus melihat ke tulisan pada dokumen sumber yang kualitas tulisannya 

dapat bervariasi. Dengan demikian, kualitas tulisan dokumen sumber memegang 

peran penting dalam memberikan kontribusi kelelahan visual, selain faktor 

pencahayaan yang digunakan dalam lingkungan kerja itu (Santosa, 2004). 

 Sedangkan menurut sumber lain, display pada sistem manusia-mesin 

digunakan untuk mempresentasikan informasi yang diberikan oleh mesin mengenai 

kondisi operasi kerja yang sedang atau telah berjalan. Mislanya speedometer, fuel 

display, layar monitor dan lainlain. Display juga digunakan untuk 

mempresentasikan mengenai kondisi lingkungan, misalnya suhu udara, tekanan 

udara, kodisi cuaca dan sebagainya (Mujahidin, 2000). 

 Bagi kebanyakan pemogram, beban visual akan banyak mereka rasakan 

dibanding beban tubuh karena dengan mudah mereka bergerak kesana kemari untuk 

mengendorkan ketegangan otot. Begi petugas reservasi, mereka menghadapi dua 

beban secara bersamaan, beban visual karena mereka harus terus menerus melihat 

ke layar tampilan, dan beban otot karena mereka harus mengolah informasi dengan 

kecepatan tinggi  dengan banyak kegiatan melakukan pengetikan. Dari segi beban 

tubuh, pemogram dan insinyur yang banyak bekerja menggunakan sistem 

berbantuan komputer memerlukan persyaratan yang tinggi. Untuk jenis pekerjaan 

yang beban visualnya sangat besar, diperlukan karakteristik layar tampilan yang 

bagus. Ada acuan yang mengatakan bahwa lingkungan visual yang bagus adala 

lingkungan yang mempunyai iluminasi sebesar 300 sampai 500 lux dan mempunyai 

kendali kilau yang bagus (Santoso, 2004). 
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2.14 Tipe-tipe Display 

 Tipe-tipe display terdiri dari berdasarkan tujuan, informasi, lingkungan, dan 

panca indera. Jenis-jenis display berdasarkan tujuannya, display terdiri atas dua 

bagian yaitu (Sutalaksana, 2013 dikutip oleh Abdurrahman, 2016): 

1.  Display Umum 

Display yang digunakan untuk memberikan informasi atau aturan yang 

 bersifat umum atau kepentingan umum. 

2.  Display Khusus 

Display yang digunakan untuk memberikan informasi atau aturan 

mengenai keselamatan kerja khusus (misalnya dalam industri dan 

pekerjaan konstruksi) 

 

Tipe-tipe display berdasarkan informasi, display terbagi atas 3 macam yaitu 

kualitatif, kuantitatif dan representatif (Sutalaksana, 2013 dikutip oleh 

Abdurrahman, 2016): 

1.  Display Kualitatif 

Display yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang semula 

berbentuk data numerik, dan untuk menunjukkan informasi dari kondisi 

yang berbeda pada suatu sistem, contohnya informasi atau tanda On-Off 

pada generator, dingin, normal dan panas pada pembacaan temperatur. 

2. Display Kuantitatif 

Display yang memperlihatkan informasi numerik (berupa angka, nilai dari 

suatu variabel) dan biasanya disajikan dalam bentuk digital ataupun analog 

untuk suatu visual display. 

3.  Display Representatif 

Display representatif adalah display yang menyediakan pemakai atau 

pekerja dengan model pekerjaan “working model” atau “mimic diagram” 

dari mesin atau sebuah proses. Display ini diperlukan dalam sistem remote 

kontrol besar, yang digunakan pekerja untuk mengamati tugas dari setiap 

bagian pekerjaan, lokasi atau penundaan yang dapat dilakukan dengan 

cepat. Contoh: Diagram sinyal lintasan kereta api. 
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Tipe display berdasarkan lingkungan terbagi dalam dua macam yaitu 

(Ainul, 2014 dikutip oleh Abdurrahman, 2016): 

1.  Display dinamis adalah display yang menggambarkan perubahan menurut 

waktu, contohnya mikroskop dan speedometer. 

2.  Display statis memberikan informasi yang tidak tergantung terhadap 

waktu, misalnya informasi yang menggambarkan suatu kota. 

 

Tipe display berdasarkan panca indera yang menerimanya yaitu (Ainul, 

2014 dikutip oleh Abdurrahman, 2016): 

1.  Visual display adalah display yang dapat dilihat dengan menggunakan 

indera penglihatan yaitu mata. 

2.  Auditory display adalah display yang dapat didengar dengan menggunakan 

indera pendengaran yaitu telinga. 

3.  Tactual display adalah display yang dapat disentuh dengan menggunakan 

indera peraba yaitu kulit. 

4.  Taste display adalah display yang dapat dirasakan dengan menggunakan 

indera pengecap yaitu lidah. 

5.  Olfactory display (dihidung) adalah display yang dapat dicium dengan

 menggunakan indera penciuman yaitu hidung. 

 

2.15 Prinsip – Prinsip Mendesain Visual Display 

Ada 4 (empat) prinsip dalam mendesain atau merubah bentuk semula. 

Informasi yang menjadi suatu kreativitas dalam suatu bentuk display. Display dapat 

didesain dengan ketentuan, antara lain (Ainul, 2014 dikutip oleh Abdurrahman, 

2016): 

1.  Proximity 

Jarak terhadap susunan display yang disusun secara bersama-sama dan 

salingmemiliki dapat membuat suatu perkiraan atau pernyataan. 
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2.  Similarity 

Menyatakan bahwa item-item yang sama akan dikelompokkan bersama-

sama (dalam konsep warna, bentuk dan ukuran) bahwa pada sebuah display 

tidak boleh menggunakan lebih dari 3 warna. 

3.  Symetry 

Menjelaskan perancangan untuk memaksimalkan display artinya elemen-

elemen dalam perancangan display akan lebih baik dalam bentuk simetrikal. 

Antara tulisan dan gambar harus seimbang. 

4.  Continuity 

Menjelaskan sistem perseptual mengekstrakan informasi kualitatif 

menjadisatu kesatuan yang utuh. 

 

2.16 Aturan Huruf Dalam Merancang Display 

Seperti halnya pada tanda dan skala, ukuran huruf dan angka harus anda 

sesuaikan dengan jarak yang anda perkirakan antara mata dengan peraga informasi. 

Selain itu ketajaman pandangan atau Visual acuity perlu diperhatikan agar figur 

display atau informasi yang dirancang dapat dipahami secara jelas dan baik oleh 

pembaca atau yang melihatnya. Visual acuity biasanya diukur dalam Visual Angle 

(VA), dimana mata masih bias membedakan detail terkecil (VA diukur dalam menit 

derajat). Ketajaman pandangan terdiri atas perbedaan persepsi atau jarak. Pada 

umumnya ketajaman pandangan bertepatan dengan kekuatan memecahkan soal 

yang dihadapi oleh sistim optik. Nilai visual acuity dapat dicari dengan 

menggunakan rumus (Ainul, 2014 dikutip oleh Abdurrahman 2016): 

 

Dimana : 

H : Tinggi celah objek 

D : Jarak objek dari mata 

Dimensi huruf ditentukan agar display berfungsi sebagai penyempai 

informasi yang baik. Kita dapat menentukan dimensi yang ideal dari jarak yang kita 

inginkan. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Ainul, 2014 dikutip oleh 

Abdurrahman 2016): 
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Tinggi huruf atau angka = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑉𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑚𝑚)

200
 ............................. (2.1) 

 

Tabel 2.1 Ukuran Perbandingan dan Jarak Huruf 

Huruf Perbandingan Warna Latar Jarak Terjauh Dapat dilihat 

Putih Hitam 1 : 13,3 36,5 Meter 

Hitam Putih   1 : 8 33,5 Meter  

Sumber: Ainul,2014 dikutip oleh Abdurrahman 2016 

Tinggi huruf kecil (h) = 
2

3
× H ................................................. (2.2) 

Lebar huruf besar =
2

3
× H ........................................................ (2.3) 

Lebar huruf kecil (h) = 
2

3
× h ................................................... (2.4) 

Tebal huruf besar = 
1

6
× H ....................................................... (2.5) 

Tebal huruf kecil = 
1

6
× h ......................................................... (2.6) 

Jarak antara 2 huruf = 
1

4
× H .................................................... (2.7) 

Jarak antara dua angka = 
1

5
× H ............................................... (2.8) 

Jarak antara huruf dan angka = 
1

5
× H ..................................... (2.9) 

Jarak antara 2 kata = 
2

3
× H ..................................................... (2.10) 

Jarak antara baris antar kalimat = 
2

3
× H ................................. (2.11) 

 

 
Gambar 2.5 Ukuran Huruf 
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2.17 Kriteria Dalam Pembuatan Display 

 kriteria display dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Ainul,2014 dikutip oleh 

Abdurrahman 2016): 

1.  Pendeteksian 

Kemampuan dasar dari display untuk dapat diketahui keberadaannya atau 

fungsinya. Pada visual display harus dapat dibaca dan untuk auditory 

display harus bisa didengar. 

2.  Pengenalan 

Setelah display dideteksi, pesan dari display tersebut harus bisa dibaca atau 

didengar. 

3. Pemahaman 

Pembuatan display tidak cukup hanya memenuhi 2 kriteria diatas, display 

yang baik harus dapat dipahami dengan sebaik mungkin sesuai dengan 

pesan yang disampaikan oleh display tersebut. Menurut Barrier pemahaman 

terhadap display dibagi menjadi 2 level yaitu: 

a.  Kata-kata atau simbol yang digunakan dalam display mungkin 

terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna atau pekerja, contohnya 

“VELOCITY” dan “COOLANT” mungkin kurang bisa dipahami dari 

pada “SPEED” dan “WATER”. 

b. Pemahaman mungkin menjadi lebih sulit apabila pengguna 

memiliki kesulitan dalam memahami kata-kata dasar. 

 

2.18 Warna Pada Visual Display 

 Informasi dapat juga diberikan dalam bentuk kode warna. Indera mata 

sangat sensitif terhadap warna biru, hijau dan kuning, tetapi sangat tergantung juga 

pada kondisi terang dan gelap. Dalam Visual display sebaiknya tidak menggunakan 

lebih dari 5 warna. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa kelompok orang yang 

memiliki gangguan penglihatan atau mengalami kekurangan dan keterbatasan 

penglihatan pada matanya. Warna merah dan hijau sebaiknya tidak digunakan 

bersamaan begitu pula warna kuning dan biru (Galer,1989 dikutip oleh Abdurrahma 

2016). 
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Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan warna pada 

pembuatan display. Kelebihannya antara lain: memberi tanda untuk data-data yang 

spesifik, informasi dapat lebih cepat diterima, dan dapat terlihat lebih natural. 

Sedangkan kekurangan dalam penggunaan warna pada pembuatan display 

diantaranya: dapat menyebabkan fatigue, membingungkan dan mungkin dapat 

memberikan reaksi yang salah, dan tidak bermanfaat bagi orang yang buta warna 

(Sumihardi dkk, 2011 dikutip oleh Abdurrahman 2016). 

Kelebihan dan kekurangan penggunaan warna pada pembuatan display 

(Sumihardi dkk, 2011 dikutip oleh Abdurrahman 2016): 

1.  Kelebihan 

a.  Tanda untuk tanda spesifik. 

b.  Informasi lebih mudah diterima. 

c. Mengurangi tingkat kesalahan. 

d.  Lebih natural. 

e.  Memberi deminsi lain. 

2.  Kekurangan 

a.  Tidak bermanfaat untuk buta warna 

b.  Menyebabkan fatigue. 

c.  Membingungkan. 

d.  Menimbulkan reaksi, 

e.  Informal. 

 

Informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum display dibuat (Sumihardi 

dkk, 2011 dikutip oleh Abdurrahman 2016): 

1.  Tipe teknologi yang digunakan untuk menampilkan informasi. 

2. Rentang total dari variabel mengenai informasi mana yang akan 

ditampilkan. 

3.  Ketetapan dan sensitivitas maksimal yang dibutuhkan dalam pengiriman 

informasi. 

4.  Kecepatan yang dibutuhkan dalam pengiriman informasi. 

5.  Minimasi kesalahan dalam pembacaan display. 
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6. Jarak normal dan maksimal antara display dan pengguna display. 

7.  Lingkungan dimana display tersebut diperlukan. 

 

Ada beberapa arti penggunaan warna pada sebuah display. Berikut adalah 

arti penggunaan warnanya (Sumihardi dkk, 2011 dikutip oleh Abdurrahman 2016): 

1.  Merah menunjukkan Larangan 

2.  Biru menunjukkan Petunjuk 

3.  Kuning menunjukkan Perhatian 

  

Ada beberapa arti penggunaan warna pada sebuah display. Berikut adalah 

arti penggunaan warnanya (Sumihardi dkk, 2011 dikutip oleh Abdurrahman 2016): 

1. Merah menunjukkan Larangan 

2. Biru menunjukkan Petunjuk 

3. Kuning menunjukkan Perhatian 

 

Ketentuan penggunaan warna pada display adalah sebagai berikut 

(Sumihardi dkk, 2011 dikutip oleh Abdurrahman 2016): 

1. Huruf merah latar belakang putih atau kebalikannya, artinya Larangan atau 

 peringatan keras. 

2.  Huruf putih latar belakang hitam atau huruf putih latar belakang biru, 

 huruf putih latar belakang hijau atau kebalikannya, artinya Petunjuk atau 

 pemberitahuan. 

3. Huruf kuning latar belakang hitam atau kebalikannya, artinya Perhatian atau 

Caution atau peringatan. 

Informasi dapat juga diberikan dalam bentuk kode warna. Indera mata 

sangat sensitif terhadap warna biru, hijau dan kuning. Tetapi sangat tergantung juga 

pada kondisi terang dan gelap. Dalam Visual Display sebaiknya tidak menggunakan 

lebih dari 5 warna. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa kelompok orang yang 

memiliki gangguan penglihatan atau mengalami kekurangan dan keterbatasan 

penglihatan pada matanya. Warna merah dan hijau sebaiknya tidak digunakan 

bersamaan begitu pula warna kuning dan biru (Sumihardi dkk, 2011 dikutip oleh 

Abdurrahman 2016). 
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2.19 Indikator-Indikator dari Display 

  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan display (Ainul, 2014 

dikutip oleh Abdurrahman, 2016): 

1.  Perancang harus memahami terlebih dahulu 3 kriteria dasar dalam 

pembuatan display. 

2.  Harus memahami informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan display. 

3. Mengklasifikasikan display berdasarkan tipe-tipe display yang ada. 

4.  Mendesain sebuah display berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan display 

yang ada. 

5.  Memahami benar arti serta penggunaan warna pada sebuah display. 

6.  Display yang dibuat harus informatif. 

7.  Pesan pada display harus sampai pada pengguna denngan baik. 

8.  Memperhatikan proporsi gambar dan huruf display harus singkat, padat, 

jelas dan tepat. 

9.  Perhatikan penggunaan skala. 

 

Ada juga yang membedakannya menjadi dua jenis yaitu (Ainul, 2014 

dikutip oleh Abdurrahman, 2016): 

1.  Pictoral Display 

Informasi berupa gambar, tulisan, peta, TV dan lain-lain. 

2.  Symbolic Display 

Informasinya berupa simbol-simbol. 

Pengaplikasian dari penggunaan display Analog dan display Digital 

(Mujahidin, 2010): 

1. Display Analog 

Display yang memiliki tingkat pembacaan yan lebih sulit karena pembaca 

harus mendugainformasi yang diberikan. Hasil pembacaannya tidak 

memerlukan keakurasian yang tinggi. Display analog digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang tidak terlalu penting. Contoh: Speedometer, 

jam tangan dan lain-lain. 
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2.  Display Digital 

Display yang memiliki tingkat pembacaan yang lebih mudah. Hasil 

pembacaannya lebih presisi atau akurat dan cara pembacannya lebih cepat 

jika dibandingkan dengan display Analog. Digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang penting. Contoh: Luxmeter, sound level meter. Penurunan 

efisiensi visual perception adalah penurunan kemampuan penglihatan 

visual dari seseorang yang disebabkan usia, sehingga orang tersebut tidak 

dapat melihat sesuatu secara cepat dan dapat menimbulkan salah arti 

dalam 

membaca sebuah display. 

 

Istilah-istilah dalam aktifitas pengontrolan (Ainul, 2014 dikutip oleh 

Abdurrahman 2016): 

1. Blind Spot 

Titik buta, jarak terjauh penglihatan seseorang untuk membaca sebuah 

display. 

2.  Check Reading 

Merupakan aktivitas pengontrolan apakah sesuatunya berjalan normal atau 

tidak,merupakan kasus untuk pembacaan kualitatif dan kuantitatif. 

3.  Moving Pointer 

Jarum petunjuk bergerak yan berupa garis lurus untuk lebih mudah 

menginterpretasikan sebuah display. 

 

Ciri-ciri display yang baik adalah (Ainul , 2014 dikutip oleh Abdurrahman, 

2016): 

1.  Dapat menyampaikan pesan. 

2. Bentuk atau gambar menarik dan menggambarkan kejadian. 

3. Menggunakan warna-warna mencolok dan menarik perhatian. 

4.  Proporsi gambar dan hururuf memungkinkan untuk dapat dilihat atau 

dibaca. 

5.  Menggunakan kalimat-kalimat pendek, lugas dan jelas. 
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6. Menggunakan huruf yang baik sehingga mudah dibaca. 

7.  Realistis sesuai dengan permasalahan. 

8.  Tidak membosankan 

  

2.20 Psikologi Warna 

 Kita perlu menyadari bahwa warna bukanlah merupakan suatu besaran fisik. 

Warna merupakan suatu sensasi yang dihubungkan dengan sistem syaraf kita, 

seperti hal nya rasa maupun bau. Sensasi warna diperoleh dengan adanya interaksi 

antar warna kita. Lensa pada mata manusia tidak mempunyai kemampuan untuk 

mengoreksi warna. Hal ini menimbulkan suatu efek yang disebut dengan 

kromosstereopsis, yakni efek yang  menyebabkan warna-warna murni pada jarak 

yang sama terlihat mempunyai jarak yang berbeda. Pada kebanyakan kita manusia, 

warna merah biasanya cendrung mempunyai jarak paling dekat, sementara warna 

biru cenderung mempunyai jarak paling jauh ( Santoso, 2004). 

 Para ahli menunjukkan bahwa secara praktis pengalaman biasanya tidak 

linear terhadap kejadian fisik. Hubungan ini hampir mendekati fungsi logaritmik, 

dengan persepsi kecerahan akan meningkat secara logaritmis terhadap intensitas 

ransangan. Cahaya putih berisi semua panjang gelombang yang dapat ditanggapi 

oleh manusia. Jika cahaya seperti ini mengenai objek dan semua komponen cahaya 

dipantulkan secara merata, warna obyek adalah akromatik. Sehingga, obyek akan 

muncul dengan warna putih, hitam, atau aras abu. Obyek yang memantulkan cahaya 

putih dengan distribusi yang tidak merata pada panjang gelombang yang ada akan 

menyebabkan timbulnya efek kromatik, sehingga benda terlihat mempunyai warna 

tertentu. Warna yang kita lihat terutama diperoleh dari atribut fisik dari panjang 

gelombang yang dominan, intensitas panjang gelombang tersebut, dan bilangan 

perbandingan dari gelombang-gelombang yang dipantulkan. 

Tabel 2.2 Kombinasi Warna Terbaik 

Latar Belakang Garis Tipis dan Teks Garis Tebal dan Teks 

Putih  Biru (94%), Hitam (63%), 

Merah (25%) 

Hitam (69%), Biru (63%), 

Merah (31%) 

Hitam  Putih (75%), Kuning (63%) Kuning (69%), Putih (59%), 

Hijau (25%) 

Sumber: Santoso, 2004 
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Tabel 2.2 Kombinasi Warna Terbaik (Lanjutan) 

Latar Belakang Garis Tipis dan Teks Garis Tebal dan Teks 

Merah  Kuning (75%), Putih (56%), 

Hitam (44%) 

Hitam (50%), Kuning (44%), 

Putih (44%), Cyan (31%) 

Hijau Hitam (100%), Biru (56%), 

Merah (25%) 

Hitam (69%), Merah (63%), 

Biru (31%) 

Biru  Putih (81%), Kuning (50%), 

Cyan (25%) 

Kuning (38%), Magenta 

(31%), Hitam (31%), Cyan 

(31%), Putih (25%) 

Cyan Biru (69%), Hitam (56%), 

Merah (37%) 

Merah (56%), Biru (50%), 

Hitam (44%), Magenta (25%) 

Magenta Hitam (63%), Putih (56%), 

Biru (44%) 

Biru (50%), Hitam (44%), 

Kuning (25%) 

Kuning  Merah (63%), Biru (63%), 

Hitam (56%) 

Merah (75%), Biru (63%), 

Hitam (50%) 

Sumber: Santoso, 2004 

 

 


