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BAB 11 

DESIGN OUTPUT 
Tujuan perancangan  output 
 
Output adalah informasi yang dikirim kepada para user melalui sistem informasi lewat 
Intranet, extranet atau WWW. Beberapa data memerlukan pemrosesan yang ekstensif 
sebeleum menjadi output yang layak. Output dapat diwujudkan dalam bentuk : 
 

1. Hardcopy tradisional dari lporan cetakan  
2. Softcopy seperti  layer computer, miroform dan keluaran audio. 
3. Drive device berupa disket, CD, DVD Flash disk, dll 

 
Oleh karena output yang bermanfaat sangat penting untuk memastikan penggunaan 
dan penerimaan sistem informasi, ada beberapa tujuan yang harus dicapai penganalisis 
sistem saat merancang output. Ada 6 tujuan OUTPUT : 

1. Merancang output untuk tujuan khusus 
2. Membuat output bermanfaat bagi para user 
3. Mengirim jumlah output yang tepat 
4. Menyediakan distribusi output yang tepat 
5. Menyediakan output tepat waktu 
6. Memilih metode output yang paling efektif 

 
Mengaitkan Muatan Output dengan metode output 
Muatan output dari sistem infrormasi harus saling berkaitan dengan metode output. 
Kapan anda merancang ouput, anda perlu memeikirkan bagaimana fungsinya 
mempengaruhi bentuk dan bagaimana tujuan yang dimaksud akan mempengaruhi 
metode output yang anda pilih. 
 
Output bisa dipikirkan menurut cara umum sehingga apa pun informasi yang dihasilkan 
sistem computer serta bermanfaat bagi orang-orang dalam berbagai cara bisa dianggap 
sebagai ouput. Sangat mungkin pula mengkonseptualisasikan ouput baik sebagai 
eksternal, seperti informasi yang muncul di web atau internet. Atau internal berada 
didalam perusahaan, misalnya seperti bahan-bahan yang tersedia di intranet. 
 
TEKNOLOGI OUTPUT 
Menghasilkan jenis-jenis output yang berbeda-beda memerlukan teknologi yang 
berbeda pula.  
 

 Untuk output computer cetakan, pilihan tersebut meliputi jenis-jenis printer.  
 Untuk keluaran layar pilihan meliputi laporan bagian atau terpisah yaitu CRT atau 

LCD. 
 Untuk output Audio bisa dikeluarkan melalui pengeras suara kecil Di PC. 
 Untuk output elektronik bisa diciptakan dengan perangkat-perangkat  software 

khusus. 
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Dari teknologi diatas ada yang harus diperhatikan user dan analisis untuk menentukan 
tujuan pemilihan printer tersebut yaitu tiga faktor utama yang harus diingat : 
1. Kelayakan 
2. Cocok dengan software dan hardware 
3. Dukungan produsen pembuat 
 
Teknologi yang bersifat video, audio dan animasi, pada Klip-klip video membuat output 
yang bermanfaat : 

 Melengkapi output cetakan yang sifatnya statis 
 Kolaborasi jarak jauh yang menghubungkan orang-orang yang jarang melihat 

satu sama lain. 
 Menunjukan bagaimana untuk menampilkan suatu tindakan, seperti bagaimana 

software harus diinstall. 
 Menyediakan episode pelatihan singkat yang merupakan pekerjaan khusus agar 

dapat menegaskan suatu keahlian baru 
 Mengubah waktu dari suatu peristiwa actual yang merekamnya untuk keluaran 

berikut. 
 Mempertahankan suatu kejadian sebagai tambahan untuk arsip-arsip organisasi. 

 
Animasi adalah bentuk lain dari output yang bisa digunakna untuk meningkatkan suatu 
situs web atau presentasi. Animasi adalah presentasi dari beragan gambar dalam suatu 
rangkaian, pada suatu waktu. Unit dasr dari animasi adalah gambar dan tersusun dari 
empat unsur yakni : 
 a. Simbol-simbol elemental 
 b. Orientasi spatial 
 c. Efek Transisional 
 d. Efek Alterasi 
 
Teknologi PULL, suatu trknologi output terpenting bisa dimungkin melalui web adalah 
teknologi pull. Jika anda berusaha mengambil informasi dari web dengan cara mengklik 
suatu jalur, anda telah menggunakan jenis teknologi pull yang paling mendasar. Contoh 
situs organisasi riset IS internasional. Pada saat  setiap hal dilengkapi, OASIS, bulletin 
organisasi, dipasang di WEB site organisasi dan anggota asosiasi tersebut bisa 
mengambil dari web dengan cara melihat sebagai dokumen adobe acrobat. 
 

TUGAS anda melakukan browsing via situs 
 WWW.IFIPWG82.ORG

 
WWW.ILMUKOMPUTER.COM

 
Teknologi PUSH, jenis output lain yang dirancang analyst adalah web dan muatan 
nirkabel yang dikirim lewat teknologi push. Teknologi push bisa digunakan untuk 
komunikasi internal untuk mendorong informasi promosi atau nonpromosi bagi seorang 
klien atau pelanggan. Juga bisa digunakan didalam organisasi tersebut untk meminta 
perhatian seorang pegawai atau pembuat keputusan yang menghadapi batas waktu 
yang penting dari suatu masalah penting dengan segera.  TUGAS ANDA 
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Cari dengan search engine www.google.com

Ketikan  
bulletin WOODY’s WINDOWS WATCH 

 
Faktor – factor yang perlu dipertimbangkan saat memilih teknologi OUYPUT : 

1. Siapa yang akan menggunakan output tersebut (kualitas yang dibutuhkan) 
2. Berapa banyak orang yang membutuhkan output tersebut 
3. Dimana keluaran tersebut dibutuhkan (distribusi/ logistic) 
4. Apa tujuan output tersebut 
5. Pada kecepatan berapa output tersebut dibutuhkan 
6. Seberapa sering output tersebut diakses 
7. Berapa lama output tersebut akan (atau harus ) disimpan. 
8. Menurut peraturan khusus apa output tersebut diproduksi, disimpan dan   

didistribusikan 
9. Berapa biaya awal dan biaya selanjutnya untuk pemeliharaan dan pasokan. 
10.Apa syarat-syarat lingkungan (penyerapan kebisingan, pengendalian 

temperature ruang untk peralatan dan penkabelan ) untuk teknologi output 
tersebut. 

 
Menyadari bagaimana bias output mempengaruhi User 
  
Apa pun bentuknya, output tidak hanya merupakan produk netral yang secara berturut 
dianalisis dan tindakan oleh para pembuat keputusan. Output mempengaruhi user 
dalam berbagai cara. Signifikansi dalam kenyataan ini bagi penganalisi sistem adalah 
dengan memikirkannya dan berhati-hati memasukannya kedalam rancangan output 
sehingga bisa menghindari biasnya. 
 
Presentasi output terbias dalam tiga cara : 
 1. Bagaimana informasi dipisah-pisahkan 
 2. Penetapan batas-batas yang bisa diterima 
 3. Pemilihan grafik 
 
Menghindari bias di dalam sesain output 
Analyst bisa menggunakan strategi-strategi khusus untuk menghindari pembiasan 
output yang mereka rancang, dengan cara tidak sengaja : 
 

1.   Berhati-hati terhadap sumber-sumber bias 
2.  Menciptakan suatu desain output yang interaktif yang mencakup pengguna 

dan suatu varietsa sistem yang memiliki konfigurasi berbeda-beda selama 
pengujian penampilan dokumen web 

3.  Bekerja sama dengan user sehingga mereka diinformasikan mengenai bias-
bias output tersebut serta dapat mengenali pengaruh-pengaruh tampilan 
mereka. 

4. Menciptakan output yang fleksibel dan memungkin pengguna memodifikasi 
batasan-batasan dan rentang 
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5.  Melatih pengguna agar mengandalkan pada output-output ganda untuk 

menjalankan tes realitas atas sistem output. 
 

Petunjuk untuk desain laporan cetakan 
a.  Ketentuan rancangan laporan yang dikenal dengan istilah WYSIWYG atau What 

You See Is What You Get. 
b.  Kualitas, jenis dan ukuran kerta 
c.  Formulir keluaran khusus 
d.  Pertimbangan desain 

1). Attribute-attribut fungsional dari suatu laporan cetakan meliputi : 
 Heading atau judul laporan 
 Nomor halaman 
 Tanggal persiapan 
 Heading-heading kolom 
 Mengelompokkan item-item data terkait bersama 
 Pengguna break control 

2). Attribut-attribut gaya bahasa / estetis 
 
contoh desain output via Microsoft access 
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Langkah-Langkah dalam merancang laporan output dengan peralatan Software 
berbantuan computer : 
 
1.  Menentukan kebutuhan akan laporan tersebut 
2.  Menentukan pengguna 
3.  Menentukan item-item data yang dimasukkan 
4.  Mengestimasi ukuran laporan secara keseluruhan 
5.  Judul laporan 
6.  Nomor halaman laporan 
7.  Memasukkan tanggal persiapan laporan 
8.  Memberi label setiap kolom data secara tepat 
9.  Menentukan data-data variable, menunjukan pada layer apakah setaip spasi atau 
bidang digunakan untuk suatu karakter alphabet, numeric atau karakter khusus. 
10. Menunjukkan tempat baris-baris kosong yang digunakan untuk membantu mengatur 
organisasi 
11. Mengulas laporan-laporan prototype (gunakan layer untuk dokumen-dokumen 
berbasis Web dan gunakan output hardcopy untuk laporan-laporan cetakan) dengan 
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pengguna dan pemrogram agar layak, bermanfaat, mudah dibaca, mudah dipahami 
dan memiliki penampilan yang estetis. 
 
Petunjuk untuk merancang layar : 
 

 Buatlah layar sederhana 
 Buatlah presentasi layar tetap konsisten 
 Fasilitas gerakan user diantara layar-layar 
 Ciptakan suatu layar yang menarik 

 
 
Petunjuk-petunjuk umum untuk merancang web site : 
1. Menggunakan software professional 
2. Mempelajari web site – web site lainnya. 
3. Gunakan sumber daya yang ditawarkan web 
4. Gunakan software yang telah anda pelajari 
 

TUGAS anda cari contoh situs-situs perancang web pilihan 
 

www.archetypedesignco.uk
www.organic.com

www.modemmedia.com
 

5. Carilah keterangan dibuku-buku 
6. Perhatikan juga contoh-contoh web site yang buruk. 

Contoh www.webpagesthatsuck.com
7. Ciptakan template milik anda sendiri 
8. Gunakan plug-in, audio dan video dengan secukupnya saja 
9. Rancangan kedepan seperti : 

 Struktur 
 Isi 
 Teks 
 Grafik 
 Presentasi 
 Navigasi 
 Promosi 

Contoh buka situs www.techtv.com
 

Grafik , detail-detail mengenai pembuatan grafik yang efektif untuk web site : 
a. Gunakan salah satu dari dua format yang paling banyak digunakan JPEG atau 

GIF. JPEG paling baik untuk fotografi sedangkan GIF sangat sesuai untuk 
gambar-gambar karya seni 

b. Buatlah grafik yang tampak professional, karena mampu menimbulkan kesan 
yang lebih baik 

c. Buatlah latar belakang yang sederhana dan pastikan pengguna bisa membaca 
dan mencetak teks tersebut dengan jelas. 
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d. Perhatikan web site anda dari berbagai macam monitor serta batasan grafik 

sederhana 
e. Simpan gambar-gambar JPEG, jenis format file termampat untuk grafik dengan 

kualitas setunggi mungkin namun tetap ukuranyang masuk akal 
f. Gunakan pengaris horizontal untuk memisahkan bagian halaman web anda 

sebaik mungkin. 
g. Gunakan bullet bewarna untuk daftar dan gunakan tombol-tombol untk jalur-jalur 

menuju halaman lainnya. 
h. Gunakan suatu paket seperti microsft Image Composer 
i. Ikuti tiga aturan klik. 

 
Presentasi, cara merancang layar masukan yang menarik untuk web site : 

a. Sediakan suatu layar masukan (HOMEPAGE) yang memperkenankan 
pengunjung dengan web site tersebut. 

b. Usahakan jumlah grafik seminimum mungkin 
c. Gunakan bentuk huruf besar dan bewarna untuk heading 
d. Gunakan gambar-gambar dan tombol yang menarik untuk jalur-jalur tersebut. 
e. Gunakan gambar grafis yang sama pada sejumlah halaman web. 
f. Hindarai terlalu banyak menggunakan animasi, suara atau unsure-unsur lain 

yang bisa membuat situs terlalu kacau. 
g. Sedaikan area disisi kiri halaman web untuk tombol-tombol yang terhubung ke 

halaman lain. 
h. Penting untuk merancang halaman web anda sehingga tidak tergulung secara 

horizontal 
i. Pastikan bahwa halaman awal dari web site anda bisa ditampilkan dengan cepat 
j. Tambahkan satu atau dua Java Applet jika memungkinkan. Beberapa web site 

menawarkan java applet gratis, mudah disalin dan digunakan. 
 
TUGAS ANDA diminta untuk membuat PRESENTASI via MICROSOFT POWER 
POINT  sesuai dengan petunjuk Presentasi ini 
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