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BAB III 

Landasan Teori 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan berbagai macam landasan teori yang 

digunakan untuk mendukung penyusunan laporan kerja praktek. Landasan teori 

yang dibahas meliputi permasalahan-permasalahan atau prosedur-prosedur yang 

berlaku saat ini serta beberapa pengertian tentang ilmu yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut. 

3.0       Penjualan 

Menurut (Philip Kotler  2000:11) yang di terjemahkan oleh Ronny A. 

Rusli dan Hendra dalam buku “Manajemen Pemasaran” pengertian penjualan 

ialah “penjualan ialah proses sosial manaherial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan 

dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain,” 

3.1 Aplikasi 

Aplikasi adalah penerapan, penggunaan atau penambahan dari pengertian 

diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan software yang berfungsi 

untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti 

penerapan, penggunaan dan penambahan data. (Jogiyanto 2005:22).  

Syarat–syarat membuat aplikasi yang baik: 

1. Menentukan Alur 

2. Analisa System harus jelas 

3. Menyusun SKPL  
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4. Menganalisa kebutuhan aplikasi  

5. Seperti software pembuat aplikasi, SQL,VB,Notepad dll 

6. Implementasi Program dan testing aplikasi 

3.2 Website 

 Menurut Jovan (2007:14) Web adalah suatu metode untuk menampilan 

informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang 

interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen 

dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser 

3.3 Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. 

Kotler (2007) mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan 

pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud 

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan pemasaran merupakan kunci keusksesan dari suatu perusahaan. 

Menurut daryanto (2011) pemasaran adalah “suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu 

sama lain”. 
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Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran yang individu dan 

organisasi. 

Definisi pemasaran yang dikemukakan oleh ahli tersebut dapat diketahui 

bahwa pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan bisnis yang saling 

berhubungan dan ditunjukkan untuk merencanakan, mendistribusikan dan 

mempromosikan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

3.4 Promosi 

Menurut Kotler (2012), promosi meliputi semua alat-alat dalam kombinasi 

pemasaran yang peranan utamanya adalah untuk mengadakan komunikasi yang sifatnya 

membujuk. Promosi merupakan suatu proses komunikasi dari penyampaian amanat atau 

berita tentang produk/barang atau jasa dari penjual kepada para pembeli potensial 

(konsumen). 

Menurut Saladin (2003),  promosi adalah salah satu unsur dalam bauran 

pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, mengingatkan dan 

membujuk konsumen tentang produk perusahaan. 

Pengertian promosi menurut Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman (2002 : 

123), promosi adalah salah satu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang sebelumnya tidak 

mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan mengingat produk tersebut. 
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3.5 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut McLeod (2008 : 199), siklus hidup sistem (system life cycle) 

disingkat SLC adalah proses evolusioner dalam menetapkan sistem dan sub sistem 

informasi berbasis komputer. SLC yang juga dikenal sebagai pendekatan air terjun 

(waterfall approach) terdiri dari serangkaian tugas yang erat mengikuti langkah-

langkah pendekatan sistem, karena proses tersebut mengikuti sebuah pola yang 

teratur dan dilakukan secara top-down.  

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai 

jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini 

membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan 

sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis 

metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni: siklus hidup 

sistem tradisional (traditional system life cycle), siklus hidup menggunakan 

prototyping (life cycle using prototyping), dan siklus hidup sistem orientasi 

objek (object-oriented system life cycle). 

Sedangkan System Development Life Cycle atau yang disingkat SDLC 

adalah metoda tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara dan 

mengganti suatu sistem informasi. System Development Life Cycle (SDLC) terdiri 

dari tujuh fase, diantaranya adalah : 

a. Project Indetification and Selection 

Fase dimana kebutuhan sistem informasi secara keseluruhan diidentifikasi 

dan analisa. 

b. Project Intiation and Planning 
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Fase dimana suatu proyek sistem informasi yang potensial dilakukan dan 

direncanakan terinci dikembangkan untuk pengembangan sistem. 

c. Analisys 

Suatu fase dimana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan alternatif 

sistem baru diusulkan. 

d. Logical Design 

Suatu fase dimana semua kegiatan fungsional dari sistem yang diusulkan 

untuk dikembangkan dan digambarkan secara independent. 

e. Phisycal Design 

Fase rancangan logis dari sebelumnya diubah dalam bentuk teknis yang 

terinci dimana pemrograman dan bentuk sistem dapat dibuat. 

f. Implementation 

Suatu fase dimana sistem informasi diuji dan digunakan untuk mendukung  

suatu organisasi. 

g. Maintenance 

Dimana sistem informasi secara sistematis diperbaiki dan dikembangkan. 

Gambar 3.0 Metode Waterfall 
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3.6 Kategori 

Dalam adalah suatu sistem yang berfungsi untuk membantu menjelajahi 

topik-topik terkait. Di bagian bawah hampir semua halaman menu aplikasi, Anda 

bisa menemukan kotak "Halaman berkategori:" yang dapat Anda gunakan untuk 

mengakses halaman kategori. 

3.7 Konsep Dasar Sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu 

yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau 

elemennya. 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur sistem adalah 

suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) 

didefinisikan oleh J.E Kendall (2003) sebagai berikut: “Prosedur adalah suatu 

urut-urutan operasional klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa 

orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin 

penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.” 

 Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau 

komponennya dalam mendefinisikan sistem, masih menurut J.E Kendall, sistem 

adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 
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3.8 Analisa dan Desain Sistem 

Didefinisikan secara resmi, analisis sistem merupakan kegiatan penelitian 

atau pembelajaran mengenai suatu sistem dan komponennya. Analisis sistem  juga 

merupakan prasyarat untuk melakukan desain sistem, spesifikasi dari sistem yang 

baru dan lebih baik. Berdasarkan definisi klasiknya, dapat dilihat bahwa analisis 

sistem merupakan istilah yang secara kolektif menggambarkan fase awal dari 

pengembangan sistem.  

Analisis sistem dibagun oleh pertimbangan bisnis dari pemilik sistem dan 

pengguna sistem. Sehingga analisis sistem dapat disimpulkan sebagai suatu teknik 

pemecahan masalah yang menguraikan suatu sistem  menjadi bagian-bagian untuk 

tujuan dalam mempelajari seberapa baik bagian bagian  komponen bekerja  dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem yang sebenarnya. 

Sedangkan analisis sistem informasi adalah tahap pengembangan dalam 

membangun project sistem informasi yang berfokus pada masalah bisnis dan 

kebutuhannya, terlepas dari teknologi yang dapat atau yang akan digunakan untuk 

solusi masalah tersebut. Analisis sistem mempunyai tahap-tahap yang harus 

dilakukan. Diantaranya tahap mendefinisikan ruang lingkup (the scope definition 

phase),  tahap analisis masalah, tahap analisa kebutuhan, tahap analisis desain 

logikal(Whitten.Bentley, 2008). 

Desain sistem adalah spesifikasi dari sebuah solusi detail yang berbasis 

komputer. Desain sistem informasi didefinisikan sebagai tugas yang berfokus 

pada spesifikasi dari solusi detail yang berbasis komputer.  Hal tersebut dapat 

disebut physical design.  Dengan demikian,  dapat dikatakan analisis sistem 
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menekankan masalah bisnis, sedangkan desain sistem berfokus pada masalah 

teknis atau implementasi sistem. Desain sistem dibangun oleh pertimbangan 

teknikal dari pendesain sistem(System Designer). Karena itu, desain sistem 

dibangun berdasarkan perspektif dari pendesain sistem. Suatu analisis sistem 

berfungsi sebagai fasilitator dari desain sistem. 

Dari kesimpulan yang didapat pada tahap keputusan memicu desain 

sistem. Tujuan dari tahap desain yang utama ada dua. Pertama, analis berusaha 

untuk merancang suatu sistem yang memenuhi syarat kebutuhan dan dapat dengan 

mudah dimengerti oleh end users. Kedua, analis berusaha untuk menyajikan 

spesifikasi yang jelas dan lengkap untuk para programmer dan teknisi. Pada 

desain sistem ini terdapat desain arsitektur sistem, desain database sistem, desain 

interface(Whitten.Bentley, 2008). 

3.9 System Flow 

System flow menurut Jogiyanto (2001:3) adalah bagan alir sistem 

menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. System flow 

menunjukkan sistematika dari prosedur yang ada di dalam sistem dan 

menunjukkan apa yang dilakukan sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam 

system flow sebagai berikut: 
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1. Simbol dokumen 

Menunjukkan dokumen input dan output untuk proses manual atau komputer. 

 

Gambar 3.1 Dokumen 

2. Simbol kegiatan manual 

Menunjukkan pekerjaan manual yang terdapat pada sistem. 

 

 Gambar 3.2 Kegiatan Manual 

3. Simbol simpanan offline 

Menunjukkan file non-komputer yang diarsip. 

 

Gambar 3.3 Simpanan Offline 

4. Simbol proses 

Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. 

 

Gambar 3.4 Simbol Proses 

5. Simbol database 
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Menunjukkan tempat untuk menyimpan data hasil operasi komputer. 

 

Gambar 3.5 Simbol Database 

6. Simbol garis alir 

Menunjukkan arus dari proses. 

 

Gambar 3.6 Simbol Garis Alir 

7. Simbol penghubung 

Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama atau ke halaman 

lain. 

 

Gambar 3.7 Simbol Penghubung 

3.10 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Jogiyanto (2001), DFD banyak digunakan untuk menggambarkan 

sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika 

tanpa adanya pertimbangan khususnya lingkungan fisik dimana data tersebut 

mengalir. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan 

sistem yang terstruktur dan dapat mengembangkan arus data di dalam sistem 

dengan terstruktur dan jelas. 
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3.11 Simbol-simbol yang digunakan DFD 

Berikut ini adalah simbol – simbol yang di gunakan di DFD : 

A. External Entity atau Boundary 

External entity atau kesatuan luar merupakan kesatuan di lingkungan luar 

sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lain yang berada di 

lingkungan luar yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. 

External entity disimbolkan dengan notasi kotak. 

B. Arus Data 

Arus Data (data flow) di DFD diberi simbol panah. Arus data ini mengalir 

di antara proses, simpanan data (data store) dan kesatuan luar (external entity). 

Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem 

atau hasil dari proses sistem. 

C. Proses 

Suatu proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau 

komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk 

menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simbol proses berupa 

lingkaran atau persegi panjang bersudut tumpul. 

D. Simpanan Data 

Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa hal-hal 

sebagai berikut, sebagai gambaran: 

D.1  Suatu file atau database di sistem komputer. 

D.2  Suatu arsip atau catatan manual. 

D.3  Suatu kotak tempat data di meja seseorang. 

D.4  Suatu tabel acuan manual. 
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Simpanan data di DFD disimbolkan dengan sepasang garis horizontal 

paralel yang tertutup di salah satu ujungnya. 

3.12 Context Diagram 

Context Diagram merupakan langkah pertama dalam pembuatan DFD. 

Pada context diagram dijelaskan sistem apa yang dibuat dan external entity apa 

saja yang terlibat. Dalam context diagram harus ada arus data yang masuk dan 

arus data yang keluar. 

3.13 Data Flow Diagram Level 0 

DFD level 0 adalah langkah selanjutnya setelah context diagram. Pada 

langkah ini, digambarkan proses-proses yang terjadi dalam sistem informasi. 

3.14 Data Flow Diagram Level 1 

DFD Level 1 merupakan penjelasan dari DFD level 0. Pada proses ini 

dijelaskan proses apa saja yang dilakukan pada setiap proses yang terdapat di 

DFD level 0. 

3.15 Entity Relational Diagram 

Entity Relational Diagram (ERD) merupakan penggambaran hubungan 

antara beberapa entity yang digunakan untuk merancang database yang akan 

diperlukan. 

3.16 Sistem Basis Data 

Menurut Jogiyanto (2008:21) Basis data adalah kumpulan data yang 

memiliki relasi antar entitas, sehingga adanya basis data ini mempunya tujuan 

untuk mempermudah perolehan data dalam waktu yang singkat dan ketepatan data 

yang diperoleh. 

A. Kelebihan Sistem Basis Data 

A.1  Pengendalian terhadap redudansi data. 
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A.2  Mencegah ketidakkonsistenan data. 

A.3 Keamanan data dapat terjaga, yaitu data dapat dilindungi dari pemakai yang 

tidak berwenang. 

A.4   Integritas data dapat dipertahankan. 

A.5   Data dapat dipergunakan bersama-sama. 

A.6   Menyediakan recovery. 

A.7   Memudahkan penerapan standarisasi. 

A.8   Data bersifat mandiri (data independence). 

A.9  Keterpaduan data terjaga, memelihara keterpaduan data berarti data harus 

akurat.  

Hal ini sangat erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan data 

dan pemeliharaan keselarasan data. 

B. Kekurangan Sistem Basis Data 

B.1      Diperlukan tempat penyimpanan yang besar. 

B.2      Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengolah data. 

B.3      Kerusakan sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. 

            Kompleksitas yang tinggi 

B.5      Ongkos konversi dari sistem yang lama ke sistem baru 

3.17 Database Management System 

Menurut Daryanto (2004), Sistem manajemen basis data adalah perangkat 

lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan 

pengaksesan basis data. 

 DBMS bertujuan menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk 

penyimpanan data dan pengambilan data dari basis data. DMBS sangat berperan 

memberi abstraksi data tingkat tinggi ke pemakai. 
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3.18 Bahasa-bahasa Yang Terdapat Dalam DBMS 

A. Data Definition Language (DDL) 

Menurut Kristanto (2000:4), Pola skema basis data di spesifikasikan 

dengan satu set definisi yang di ekspresikan dengan satu bahasa khusus yang 

disebut DDL. Hasil kompilasi perintah DDL adalah satu set tabel yang disimpan 

di dalam file khusus yang disebut data dictionary/directory. 

B. Data Manipulation Language (DML) 

Bahasa yang memperbolehkan pemakai mengakses atau memanipulasi 

data sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat. 

C. Query 

Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian DML 

yang digunakan untuk pengambilan informasi. 

3.19 Fungsi DBMS 

A. Data Definition 

DBMS harus dapat mengolah data definition atau pendefinisian data. 

B Data Manipulation 

DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk 

mengakses data. 

C. Data Security dan Integrity 

DBMS dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan 

oleh DBA. 

D. Data Recovery dan Concurrency 

          DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan basis data 

yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk, dan sebagainya. 



24 

 

DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu bila satu 

data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada saat yang 

bersamaan. 

E. Data Dictionary 

DBMS harus menyediakan data dictionary atau kamus data. 

3.20 HTML 5 

Menurut Rizky, S. (2011) HTML 5 dapat mengakhiri penggunaan Flash 

untuk banyak aplikasi media, itu yang menyebabkan JavaScript bahkan menjadi 

lebih populer dari sebelumnya. Ada banyak perpustakaan dan plugin yang tersedia 

untuk meningkatkan dan memperluas HTML 5 dan CSS3 untuk menciptakan 

pengalaman interaktif yang kaya. 

Menurut Rizky, S. (2011), untungnya HTML 5 liberal membantu dari 

Cascading Style Sheets dan sedikit JavaScript, bangkit untuk memenuhi 

tantangan-tantangan baru. Inovasi terbaru dalam pengembangan website membuat 

sebuah zaman keemasan baru untuk penerbit online. Setelah semua, HTML 5 

merupakan evolusi bukan revolusi. 

Menurut Rizky, S. (2011), pada saat pengembangan dengan HTML 5, 

maka diambil prinsip dasar dari penamaan semantik (penamaan ha-hal apa yang 

mereka bukannya penamaan hal-hal cara mereka muncul) ke level baru. Ini adalah 

faktor kunci yang membuat HTML 5 berbeda dari semua pendahulunya. Menurut 

buku HTML 5 Multimedia Development Cookbook akan ditemukan pemikiran 

kembali dan mengoptimalkan banyak kode-penamaan konvensi. 

Meskipun HTML 5 diusulkan rekomendasi dari Hypertext Aplikasi Web 

Teknologi Working Group (WHATWG) tidak dijadwalkan untuk implementasi 

penuh sampai tahun 2022, berkat berpikiran maju produsen browser, tidak ada 
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alasan pengguna tidak dapat memulai menggunakannya sekarang dan menuai 

keuntungan dari semantik penamaan yang lebih baik, aksesibilitas yang 

disempurnakan dan lebih banyak lagi. 

3.21 Hypertext Prepocessor (PHP) 

Mengacu pada pendapat Nixon (2009), PHP adalah server-side scripting 

language yang awalnya dirancang untuk pengembangan web untuk menghasilkan 

halaman web yang dinamis. Untuk tujuan ini, kode PHP tertanam ke dokumen 

sumber HTML dan diterjemahkan oleh sebuah web server dengan PHP prosesor 

modul, yang menghasilkan dokumen halaman website. Php dapat digunakan di 

sebagaian besar web server dan sebagai juru mandiri, pada hampir setiap sistem 

operasi dan platform secara gratis. 

PHP adalah bahasa scripting umum yang terutama cocok untuk 

pengembangan web sisi server dimana PHP umumnya berjalan pada web server. 

Kode PHP di file yang diminta dilaksanakan oleh PHP runtime, biasanya untuk 

membuat halaman konten website yang dinamis atau membuat gambar dinamis 

yang digunakan di situs website atau di tempat lain. PHP dapat pula digunakan 

untuk baris perintah scripting dan digunakan di aplikasi GUI pada sisi klien. PHP 

dapat digunakan hampir di semua web server, hampir di semua sistem operasi dan 

platform, dan dapat digunakan dengan banyak sistem manajemen database 

relasional (RDBMS). PHP dapat diunduh secara gratis dan PHP Group 

menyediakan kode sumber lengkap bagi pengguna untuk membangun, 

menyesuaikan dan mengembangkannya untuk mereka gunakan sendiri. 

3.22 MyStructured Query Language 

Menurut (Marlinda 2005:2), MyStructure Query Language (MySQL) 

adalah salah satu database server yang menggunakan bahasa SQL (Structured 
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Query Language) adalah bahasa pertanyaan (Query Language) yang 

distandarisasi untuk menanyakan informasi dari sebuah basis data (Database). 

Versi asalnya dinamakan SEQUEL (Structure English Query Language), 

dirancang oleh peneliti dari pusat penelitian IBM pada tahun 1974 dan 1975. SQL 

pertama kali diperkenalkan sebagai sistem basisdata komersial pada tahun 1979 

oleh Oracle Coorporation. MySQL adalah Relational Database Management 

System (RDBMS) yang sangat cepat dan kuat. MySQL adalah DBMS yang 

bersifat relasional, opensource, berlevel enterprise, multihread. MySQL 

merupakan bahasa yang memiliki kemampuan cukup baik untuk menunjang kerja 

user, baik yang telah berpengalaman dengan database maupun untuk pemula. SQL 

digunakan untuk mencari informasi (Query), memanupulasi data (DML) 

mendefinisikan data (DDL) dan bahasa pengendali dokumentasi. Setiap pengguna 

basis data memerlukan bahasa pemrograman yang dapat dipakai sesuai dengan 

fungsi dan tugasnya. Dalam basis data secara umum dikenal dua bahasa, yaitu : 

1. Data Definition Language (DDL) adalah bahasa yang dipakai untuk 

mendefinisikan kerangka basis data (berorientasi pada tipe pada objek basis data). 

2. Data Manipulation Language (DML) adalah bahasa yang dipakai untuk 

memanipulasi objek data dari basis data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi 

basis data. 

3.23 Interaksi Manusia dan Komputer 

Suatu aplikasi yang baik tentunya harus mempertimbangkan interaksi 

antara pengguna dan program yang dibuat. Disinilah pentingnya penerapan ilmu 

Interaksi Manusia dan Komputer. 

Menurut (Kendal 2003: 4), Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) adalah 

sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem 
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komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-

faktor utama dalam lingkungan interaksinya. 

Deskripsi lain dari IMK adalah suatu ilmu yang mempelajari perencanaan 

dan desain tentang cara manusia dan komputer saling bekerjasama, sehingga 

manusia dapat merasa puas dengan cara yang paling efektif. Dikatakan juga 

bahwa sebuah desain antar muka yang ideal adalah yang mampu memberikan 

kepuasan terhadap manusia sebagai pengguna dengan faktor kapabilitas serta 

keterbatasan yang terdapat dalam sistem. 

Pada implementasinya, IMK dipengaruhi berbagai macam faktor antara 

lain organisasi, lingkungan, kesehatan, pengguna, kenyamanan. 


