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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian komputer 

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah 

yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk 

menggambarkan orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, 

dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada 

mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif 

berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai 

untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. 

Secara luas, Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik 

yang terdiri dari beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara 

komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi 

berdasarkan program dan data yang ada. Adapun komponen komputer adalah 

meliputi : Layar Monitor, CPU, Keyboard, Mouse dan Printer (sbg 

pelengkap). Tanpa printer komputer tetap dapat melakukan tugasnya sebagai 

pengolah data, namun sebatas terlihat dilayar monitor belum dalam bentuk 

print out (kertas). 

 

B. Sejarah Komputer dan Perkembangannya  

Sejarah komputer yang perlu untuk diketahui secara detail. Sejarah 

perkembangan komputer berawal dari penemuan seorang yang bernama 

Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak 

memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan 

komputer. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitungan_aritmatika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin
http://id.wikipedia.org/wiki/Aritmatika
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://www.mint.web.id/2013/01/sejarah-komputer.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
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Penemuan fenomenalnya yaitu Mesin penghitung (Difference Engine no.1) 

merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah 

perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai 

cikal bakal kompuer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai 

penemu konpur dan dijuluki sebagai bapak komputer. 

Berikut ini sejarah komputer dan perkembanganya: 

1822: Charles Babbage mengemukakan idenya yaitu sebuah alat yang dapat 

membantu manusia dalam melakukan penghitungan pada tingkat kompleksitas 

yang tinggi dan rumit. Mesin buatanya yang belum selesai tersebut saat ini di 

musiumkan di Museum of Science London. 

1937: Dr. John V Atanasoff dan Clifford Berry mulai membuat design 

komputer digital elektronis pertama. Mereka memberi nama mesin tersebut 

ABC (Atanasoff-Berry Computer). Kemampuan mesin ABC tersebut hanya 

sebatas menghitung tambah dan pengurangan. 

1943: Pada Perang Dunia 2, Seorang ilmuwan Inggris yang bernama Alan 

Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara 

Inggris. Tujuan pembuatan komputer tersebut agar dapat digunakan untuk 

menembus kode pertahanan Jerman. 

1944: Howard Hathaway Aiken (Amerika) membuat yang diberi nama Mark 

I. Merupakan sebuah komputer hitung digital pertama. Komputer tersebut 

memiliki luas 7,45 kaki x 50 kaki, dengan berat 35 ton. Mark I sudah dapat 

digunakan untuk menghitung probabilitas. 

1945: Dr. John von Neumann menulis sebuah konsep penyimpanan data. Pada 

saat itu masih berupa ide. 

1946: Dr. John W. Mauchly dan J. Presper Eckert, jr. membuat komputer 

skala besar yang pertama, nama komputer tersebut adalah ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator And Computer). Dunia juga beranggapan kedua orang 

ini sebagai penemu komputer digital. 

http://id.wikipedia.org/wiki/ENIAC


 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENIAC komputer memiliki berat 30 ton, terdiri dari 18.000 lampu tabung 

(transistor ukuran besar), dengan lebar 30 kaki x 50 kaki, memakai tenaga 

160.000 watt. Saat pertamakali dioperasikan Pertama seluruh jaringan listrik 

di wilayah Philadelphia mendadak mati. 

ENIAC sedikit lebih maju dibandingkan Mark I yang hanya dapat 

menghitung. ENIAC tidak hanya memiliki kemampuan menghitung, tambah, 

kurang, kali, bagi, tapi juga dapat diprogram untuk melakukan proses 

sederhana.  

 

1951: The U.S. Bureau of Cencus menginstalasi komputer komersial pertama 

yang bernama  UNIVAC I (Universal Automatic Computer). UNIVAC I ini 

dikembangkan oleh Mauchly dan Eckert untuk Remington-Rand Corporation. 

 

1947: William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brattain merupakan 

penemu Transistor pertama di dunia. Semenjak ditemukanya transistor, ukuran 

komputer menjadi semakin kecil. 

 

 

http://www.mint.web.id/2013/01/sejarah-komputer.html
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C. Sistem Komputer 

Sistem computer secara umum ada 3 komponen, yaitu Hardware, Software, 

dan Brainware. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen. 

1. Hardware 

Hardware (perangkat keras) adalah komponen computer yang dapat dilihat, 

diraba, dan dirasakan melalui alat indra. Hardware computer dikelompokan 

menjadi 3 alat, yaitu input (masukan), proses (pemrosesan), dan output 

(keluaran). 

a. Input  

Input adalah alat yang berfungsi untuk memasukan data pada computer, 

contohnya: 

1) Keyboard 

2) Mouse 

3) Joystick 

4) Scanner gambar 

5) Webcam 

b. Proses 

Proses adalah alat yang digunakan untuk memproses data yang masuk melalui 

alat input, alat proses yaitu CPU. 

c. Output  

Output adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang 

dilakukan oleh alat proses, contoh alat output yaitu :  

1) Monitor 

2) Printer  

http://id.wikipedia.org/wiki/Keyboard
http://id.wikipedia.org/wiki/Mouse_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Joystick
http://id.wikipedia.org/wiki/Scanner_gambar
http://id.wikipedia.org/wiki/Webcam
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3) Infocus  

4) Speaker 

 

2. Software  

Software (perangkat lunak) yaitu perangkat computer yang hanya bisa 

digunakan tetapi tidak dapat diraba oleh alat indra manusia. Macam-macam 

software computer yaitu : 

a. Sistem operasi 

b. Program aplikasi 

Program aplikasi komputer adalah software atau perangkat lunak komputer 

yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya Office, multimedia, 

game, antivirus, dan lainnya. 

3. Brainware  

Brainware (perangkat pintar), ada beberapa macam yaitu : 

a. User 

b. Operator 

c. Administrator 

d. Programmer 

e. Analist  

Pada makalah ini akan lebih dipelajari mengenai Hardware computer, yang 

akan dibahas pada sub-bab berikutnya. 
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D. Hardware Komputer 

Secara umum agar computer bisa menyala dan masuk BIOS dibutuhkan 

minimal 5 hardware, yaitu Motherboard, Prosessor, memory atau RAM, VGA, 

dan Power Supply. 

1. Motherboard 

Motherboard yaitu papan induk tempat komponen-komponen penting 

terpasang. Perkembangan motherboard mengikuti perkembangan prosesor 

yang terpasang pada motherboard. Bagian-bagian motherboard yaitu sebagai 

berikut 
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2. RAM 

Random Access Memory (RAM), atau biasa juga disebut memory, adalah 

suatu  alat komputer (perangkat keras/hardware). Ram merupakan salah satu 

jenis alat penyimpanan data pada komputer yang bersifat sementara. Artinya 

bila komputer dimatikan, maka semua instruksi atau data yang telah dsimpan 

di ram ini akan hilang. JadiFungsi Ram yaitu untuk menyimpan instruksi 

sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output device. 

Ada beberapa jenis RAM yaitu , EDORAM , SDRAM , DDRAM, RDRAM , 

VGRAM dll. 

a. EDO RAM (Extended-Data-Out RAM) 

EDO-RAM memiliki fungsi seperti RAM, akan tetapi jenis ini mempunyai 

kemampuan kerja sangat tinggi dan cepat dalam membaca dan mentransfer 

data. Bentuk EDO-RAM adalah SIMM (Single Inline Memory Module). Awal 

ditemukan pada tahun 1995 Hasil pegembangan dari FPM RAM, jalan 

padaclock 33-66 mhz dan memiliki 72 pin kaki.  

 

 

b.  SD RAM (Synchronous Dynamic RAM) 

SDRAM adalah memori yang dapat mengases data atau informasi lebih cepat 

dari EDO-RAM. Bentuk SDRAM adalah DIMM (Dual Inline Memory 

Module). system dalam komputer dapat berjalan seimbang dengan kata lain 

waktu pemoresesan data menjadi lebih cepat dan efesien. 
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c. RD RAM (Rambus Dynamic RAM) 

 

RDRAM adalah sebuah memori berkecepatan tinggi, digunaan untuk 

mendukung prosesor Pentium 4. perbedaan utama dibanding DDR RAM 

terletak pada bagaimana cara memoy ini mengolah datanya. pada RD RAM 

data di olah secara Serial sedangkan DDR RAM mengolah datanya secara 

pararel, RD RAM lah yang pertama kali memakai teknologi Dual Channel. 

d. DDR RAM (Double Data Rate RAM) 

DDR RAM adalah tipe memori generasi penerus SDRAM, yang memiliki 

kemampuan dua kali lebih cepat dari SDRAM. Slot memori yang 

digunakanDDR RAM memiliki jumlah pin lebih banyak dari SDRAM, 

memory ini memilki karakteristik clock FSB 266/333/400 MHz, 184-pin, 2.5 

Volt, di pakai pada komputer berplatfrom Pentium IV ke atas atau sejenisnya 

adalah merupakan hasil regenerasi dari SD RAM, memiliki kecepatan 2x 

dari SDRAM sesuai dengan lamanya Double Data Rate hal ini disebabkan 

dalam 1 clock mampu membawa/mengakses jumlah data sebanyak 2 bit di 

banding SD RAM yang hanya mampu menampung data sebesar 1 bit per 

clocknya.  

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

Perbedaan RAM DDR, DDR2, dan DDR3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DDR  

(Double Data Rate) RAM ini adalah generasi 1 yang memiliki frekuensi 

transfer antara 200 MHz sampai 400 MHz, DDR RAM ini juga memiliki 

beberapa jenis, diantaranya DDR-200 yang memiliki memory clock 100 

MHz, DDR-266 yang memiliki memory clock 133 MHz, DDR-333 

dengan memory clock 166 MHz, serta DDR-400 dengan memory clock 

200 MHz, dengan voltase 2,5/2,6 V. 

 

http://www.stpblog.me/2013/03/perbedaan-ram-ddr-ddr2-dan-ddr3.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://3.bp.blogspot.com/_ACl-xwhF6-0/TUUsqDcDfZI/AAAAAAAAANA/mhKDB7VNHv8/s1600/ddr.jpg
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2)DDR2 

DDR2 RAM yang memiliki nama standar DDR2-400, DDR2-533, DDR2-

677, DDR2-800, dan DDR2-1066, dengan frekuensi transfer antara 400 

MHz sampai 1966 MHz. yang memerlukan voltase 1,8 V. 

3) DDR3 

DDR3, Perbedaan DDR3 dengan DDR2 terletak pada frekuensi 

transfernya yang lebih tinggi yang mencapai 2133 MHz, sedang DDR2 

maksimal hanya sampai 1066 MHz, dilihat dari segi memory clocknya 

tidak jauh berbeda dengan DDR2 yaitu dari 100 MHz sampai 266 MHz, 

dengan voltase yang hanya 1,5 V. 

3. Prosessor  

Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali computer yang 

didukung oleh komponen lainnya. Processor adalah sebuah IC yang 

mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan 

sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan 

perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor adalah perangkat terpenting 

dalam computer, yaitu tenaga pelaksana sebuah eksekusi perintah atau 

program. (Sugianto : 2010) 

a. Sejarah Singkat Perkembangan Prosesor 

Processor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 2 buah core 

dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2.4GHz, berturut-

turut , dengan 8MB L2 cache (dapat mencapai 4MB yang diakses untuk 

tiap core ), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power (TDP) 

Berawal di tahun 1936, Konrad Zuse mengembangkan komputer Z1 yang 

merupakan komputer pertama yang dapat di program secara bebas. 

Tonggak sejarah berlanjut di Hardvard pada tahun 1944, Howard Aiken & 

javascript:void(0);
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Grace Hopper mengembangkan Harvard Mark I Computer. Akhirnya 

komputer ENIAC 1 yang terdiri dari 20,000 tabung elektronik memenuhi 

ruangan yang cukup besar dibuat oleh John Presper Eckert & John W. 

Mauchly di tahun 1946. Di masa perang dunia ke dua tersebut, konsep 

processor di kembangkan dengan mengandalkan tabung elektronik yang 

membutuhkan ruang yang besar. 

Dengan di temukannya transistor di tahun 1947 di Bell Labs, Amerika 

Serikat, dan kemudian rangkaian terintegrasi yang dikenal sebagai “chip” 

di tahun 1958 oleh Jack Kilby dan Robert Noyce, dunia komputer 

mengalami perkembangan yang amat sangat pesat karena dimungkinkan 

mengemas demikian banyak sakelar dalam sebuah keping silikon yang 

kecil seluas beberapa milimeter persegi. 

Otak sebuah komputer biasanya dikenal sebagai pemroses data 

(processor), karena bentuknya yang kecil lebih sering di sebut sebagai 

prosesor mikro, atau mikroprosesor. Faggin, Hoff dan Mazor dari Intel di 

tahun 1971 mengembangkan mikroprosesor pertama di dunia, dan diberi 

kode Intel 4004. Microprocessor 4004 ini digunakan pada mesin 

kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini maka terbukalah jalan untuk 

memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Pada tahun 1972 

Microprocessor 4004 mengalami perkembangan menjadi Microprocessor 

8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari 4004. 

Keberadaan microprocessor semakin berkembang ditahun-tahun 

berikutnya. Paradigma konsep komputer desktop mulai muncul ketika 

komputer mikro Apple I, II, TRS 80 mulai beredar tahun 1976-1977. 

Dengan memory 64Kbyte serta monitor televisi sederhana, penemuan 

jenius yang berawal dari garasi ini ternyata dikemudian hari akan menyapu 

bersih konsep-konsep komputer mainframe yang waktu itu di kuasai oleh 

IBM. 
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Seakan tidak mau kalah, IBM bekerjasama dengan Intel mengembangkan 

IBM PC/XT di tahun 1981. Komputer ini menggunakan sistem operasi 

MS-DOS milik Microsoft. Salah satu terobosan terbesar yang dilakukan 

oleh IBM adalah membuka seluruh rangkaian-nya di manual komputer 

tersebut. Akibatnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjiplak 

IBM PC/XT yang di kemudian hari di kenal sebagai komputer jangkrik. 

Teknologi microprocessor dikembangkan hingga tahun 1993 dan 

kemudian digantikan dengan kehadiran Intel Pentium Processor. Generasi 

processor kelas Pentium yang memungkinkan pemrosesan data real-time 

seperti suara, gambar, video secara cepat. Pentium merupakan standar bagi 

komputer di rumah-rumah. Di tahun 1997 Intel Pentium II dengan 7.5 juta 

transistor betul-betul mengubah dunia dengan kemampuan multimedia-

nya. Pengguna komputer dapat dengan mudah mengirimkan gambar, 

suara, video melalui jaringan komputer. 

Clock Prosesor adalah kecepatan proses prosesor atau disebut juga clock 

speed. Misalnya, Intel Pentium III 800 MHz, berarti prosesor berdetak 800 

juta kali dalam satu detik. Semakin banyak nilai clock speed, semakin 

cepat prosesor tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. (Yani Ahmad : 

2011) 

Untuk pengguna biasa yang tidak membutuhkan kemampuan sekelas 

Pentium II, dikembangkan kelas prosesor Celeron di tahun 1999. Ditahun 

yang sama (1999), Pentium III dikembangkan dengan teknologi rangkaian 

terintegrasi yang sangat halus 0.25 mikro meter. Perkembangan terakhir 

kelas Pentium tampaknya mendekati titik puncaknya pada tahun 2000 

dengan Pentium 4 dengan 42 juta transistor yang mempunyai kecepatan 

hingga 1.5 GHz, bandingkan dengan Intel 4004 yang kecepatannya hanya 

108.000 Hz. Wow, bisa dilihat perbedaannya kan. 
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Kebutuhan kinerja yang semakin meningkat serta masalah panas dan daya 

yang dihadapi oleh processor single core (satu inti) membuat para 

produsen processor melakukan sebuah loncatan yakni memadukan 

beberapa core menjadi satu processor atau lebih dikenal dengan multi-core 

processor. Hal ini dipermudah dengan masuk dengan teknologi nano ke 

dunia processor. Menggunakan prosesor berarsitektur multi-core akan 

mempercepat perhitungan algoritma yang dikerjakan sebuah sistem PC. 

Diibaratkan, berpikir sebuah pekerjaan dengan menggunakan dua otak, 

tentunya pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. 

Perkembangan awal teknologi ini adalah menculnya Pentium D, yang 

merupakan keluaran awal dari processor dengan dua buah inti. Processor 

jenis ini masih disebut dengan istilah “PENTIUM” karena memang 

generasinya masih dari perkembangan lanjutan generasi Intel Pentium. 

Produksi Processor ini masih menggunakan Teknology “NETBURST” 

dan diproduksi menggunakan teknologi 90nm (nanometer). Sedikit 

informasi, teknologi nano merupakan upaya yang terus menerus dilakukan 

adalah memperkecil struktur pada chip. Dengan cara tersebut, akan 

diperoleh keuntungan antara lain kapasitas listriknya lebih rendah dan 

power loss akan berkurang. Selain itu, miniaturisasi ini akan menyediakan 

ruang yang mampu menampung lebih banyak transistor. 

Perkembangan teknologi nano semakin maju. Dimulai dengan tekonologi 

90nm menjadi 65nm dan kini menjadi 45nm membuat struktur pada chip 

semakin kecil dan tentu meningkatkan performa pada processor. Multicore 

processor juga semakin berkembang dan yang terbaru menggabungkan 

enam (six) core sekaligus. Processor tersebut adalah i7 milik Intel dan 

Phenom II X6 milik AMD. 
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4. VGA 

VGA (Video Graphics Adapter) berfungsi untuk mengubah sinyal digital 

dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. Kartu VGA 

(Video Graphic Adapter) berguna untuk menerjemahkan output (keluaran) 

komputer ke monitor. Untuk menggambar / design graphic ataupun untuk 

bermain game. VGA Card sering juga disebut Card display, kartu VGA 

atau kartu grafis. 

 

Jenis - Jenis / Type VGA Card 

a. Integrated / On BoardIntegrated / On Board adalah Graphic card yang 

terintegrasi atau biasanya juga sering dikenal dengan istilah on-board 

maksudnya ialah graphic card yang telah ditanamkan di dalam 

motherboard saat proses perakitan di pabrikan. Biasanya chip yang 

paling sering dan banyak digunakan untuk VGA jenis ini seperti intel, 

SIS, dan VIA. 

 

b. PCI 

PCI (Peripheral Component Interconnect) adalah Merupakan graphic 

card yang menggunakan slot PCI pada motherboard agar dapat 

terhubung dengan komputer. Graphic card ini biasanya jenis yang lama 

atau sudah tidak up-date lagi. Kebanyakan motherboard jenis lama 

masih memiliki slot PCI ini, tetapi hanya terbatas pada beberapa 

konektivitas dan tidak mendukung konektivitas jenis baru. Oleh karena 

hal tersebut, penggunaan graphic card ini biasa digunakan untuk meng-

upgrade sistem lama saja.  
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c. AGP 

 

Seperti halnya PCI, AGP juga merupakan vga card yang terhubung 

dengan motherboard. AGP card ini memiliki empat kecepatan, yang 

tercepat adalah 8x. Tetapi, jika digunakan pada motherboard yang 

memiliki kecepatan yang lebih rendah misalnya 1x, 2x atau 4x, maka 

graphic card ini akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah dari 

kecepatan sebenarnya. VGA card AGP ini tidak secepat PCI, 

dikarenakan keterbatasa teknologi yang dimilikinya. Tetapi, seperti 

halnya PCI, graphic card ini masih lebih banyak yang 

sesuai/kompatibel dari kebanyakan graphic card yang lebih canggih. 

 

d. PCI-Express 

PCI-E card merupakan graphic card tercanggih yang terhubung ke slot 

PCI-E pada motherboard. VGA card ini dapat memiliki kecepatan 16x. 
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Selain itu, motherboard yang memiliki slot PCI-E lebih dari satu pun 

dapat terhubung dengan graphic card ini sejumlah slot PCI-E yang 

dimiliki motherboard tersebut. 

 

 

5. Power Supply 

Power Supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang 

berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan computer. 

Jenis power supply ada 2 yaitu  Power Supply AT → Konektor yang terdiri 

dari 12 pin dan Power Supply ATX → Konektor yang terdiri dari 20 pin. 

Perbedaannya adalah : 

Power supply AT 

Ciri utama : 

a. Tombol on/off bersifat manual 

b. Ketika Shutdown, untuk mematikan mesti pijit tombol 

 

c. Kabel daya ke motherboard terdiri atas 2 x 6 pin 

d. Daya rata-rata di bawah 250Watt 
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Power supply ATX 

Ciri utama : 

a. Terdiri atas satu set kabel supply ke motherboard yang berjumlah : 20pin 

atau 20pin +   4pin 24pin + 4pin atau 24pin + 8pin 

b. ketika shutdown otomatis CPU mati 

c. Ada konnector tambahan power SATA (PSU terkini) 

d. Daya lebih besar untuk memenuhi standar komputasi masa kini 

e. Efisiensi lebih baik  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Merakit PC 

1. Proses Perakitan PC 

a. Memasang Power Supply 

 

Memasang Power Supply pada casing 

Pasangkan Power suply pada casing menggunakan obeng dan baut, 

memasangnya harus secara menyilang agar posisi power supply tidak goyang 

saat memasang baut yang lainnya. 
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b. Memasang Prosessor 

 

Memasang Prosessor pada motherboard 

 

Cara memasang prosessor harus memperhatikan tanda segitiga emas yang 

ada di prosessor dan tanda segitiga yang ada di soket prosessor. Cocokan 

posisi prosessor lalu kunci prosesor dengan tuasnya.  

c. Memasang heatsink 

Letakan hetsink diatas prosessor yang sudah diberi termalgress diatasnya. 

Perhatikan empat lubang di motherboard. Pilih dari masing-masing dari 2 

pins secara diagonal, kemudian tekan ke bawah secara bersamaan. Tekan 

sampai anda mendengar bunyi “click”. Pin akan mengunci ketika kaki-

kaki pin telah masuk ke motherboard. 

 

 

Hetsink otomatis akan terkunci pada prosessor. 

http://muhridwanfauji.files.wordpress.com/2013/05/index_clip_image024.jpg
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Terakhir, sambungkan kabel power connector dari kipas / fan pada 

heatsink dengan sambungannya pada motherboard.  

 

 

d. Memasang Modul Memori 

Renggangkan kunci slot memori. Letakkan memori pada slot memori. 

Pastikan pin-pin memori sejajar dengan garis slot memori. Tekanlah 

memori dengan benar tidak terlalu kasar posisi vertikal ke bawah secara 

perlahan sampai berbunyi klik 

http://muhridwanfauji.files.wordpress.com/2013/05/index_clip_image002_0026.jpg
http://muhridwanfauji.files.wordpress.com/2013/05/index_clip_image026.jpg
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Jika sudah eratkan kunci slot memori dengan mengangkat sehingga 

memori terkunci. 

e. memasang Motherboard pada Casing 

Sebelum motherboard dipasang, pastikan di bagian casing sudah terpasang 

mur baut dudukan sebagai penyangga motherboard. Biasanya dudukan ini 

berwarna kuning emas atau aja juga yang terbuat dari plastik warna putih. 

Jumlah dan posisi dudukan disesuaikan dengan jumlah lubang yang ada 

pada motherboard. 

 

 

Baut mur dudukan motherboard 

Perhatikan  posisi I/O port yang ada di motherboard dengan lubang I/O 

port yang ada pada casing, posisinya harus disesuaikan. Pasang 

motherboard kedalam casing, gunakan baut yang sesuai dengan ulir yang 

terdapat pada dudukan yang telah dipasang.  

http://1.bp.blogspot.com/_K4ejAD93naM/TIT__HVKgKI/AAAAAAAAAJA/yllPf-ltAbU/s1600/New+Picture+(2).png
http://2.bp.blogspot.com/-nwQIRfYic0E/UA0FA6aMtDI/AAAAAAAAALQ/DEWwmHW8wJU/s1600/dudukan+motherboard.jpeg
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f. Memasang Kabel Motherboard dan Casing 

Pasangkan kabel dari power supply ke motherboard, seperti kabel power 

24 pin, kabel power 4 pin, kabel power untuk drive seperi harddisk, CD-

ROM, FDD, dan kipas pendingin casing. Lalu pasangkan kabel Front 

Panel ke motherboard. Umumnya letak port dari kabel panel berada di 

pojok bawah (jika CPU berdiri), terdiri dari 10 pin dengan salah satu pin 

yang terletak di ujung kanan atas kosong atau patah. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-yBNdaGZ650o/UA0FPmel1wI/AAAAAAAAALY/FV1BPIaWSpo/s1600/pasang+motherboard.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-etEW0l1BDx4/UdQWb3RypOI/AAAAAAAAACM/PjRAYuZvN9g/s500/aaaaaaaaaa.JPG
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Pasangkan kabel front panel yang terdiri dari Lampu LED Harddisk (HDD 

LED), Tombol Power (Power SW), Tombol Reset (RESET SW), Lampu 

LED Power (POWER LED), kabel USB dan kabel speaker. Berikut adalah 

cara pemasangannya 

 

 

Pada nomor 1 – 3 , port untuk kabel HDD LED 

indikator yang biasa berwarna merah di CPU 

Pada nomor 2 – 4 , port untuk kabel POWER LED  

indikator yang biasa berwarna kuning di CPU 

Pada nomor 5 – 7 , port untuk kabel RESET SW 

tombol reset pada CPU 

Pada nomor 6 – 8 , port untuk kabel POWER SW  

tombol On/Off pada CPU 

Pada nomor 9 , tidak terpakai 

Pada nomor 10 kosong , tidak ada port  

sebagai patokan 

 

http://3.bp.blogspot.com/-5U7_L_j1Diw/UcjhqkYVklI/AAAAAAAAA7w/7niNbKsmCKc/s1600/untitled.JPG
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Pemasangan kabel USB front dan Speaker front yaitu dengan 

memperhatikan pin kosong yang ada pada konektornya, cocokan dengan 

pin yang ada pada motherboard. 

 

g. Memasang Drive 

Untuk memasang drive seperti harddisk, CD-ROM/DVD-ROM caranya 

yaitu : 

1) Masukkan drive dari depan casing. Atur dulu settingan jumper (sebagai 

master atau slave) pada drive, lalu pasang sekrup agar drive tidak lepas. 

2) Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard 

(konektor primer yang dipakai lebih dulu) 

3) Apabila kabel IDE terhubung pada 2 (dua) drive, setting jumpernya yaitu 

drive pertama disetting sebagai master dan drive yang lain sebagai slave. 

4) Sambungkan kabel power dari catu daya pada masing-masing drive. 
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h. Memasang card Adapter 

Tancapkan VGA ke slotnya dengan perlahan dan tegak lurus. Pastikan 

lempeng besi besi pada pangkal kartu VGA masuk pada celah yang telah 

casing  

 

 

Pastikan kedudukan kartu grafis tidak miring. Tekan lagi secara perlahan 

bila belum terkunci. Biasanya di ujung slot AGP terdapat sebuah pengait. 

Geser pengait tersebut untuk mengunci kartu grafis. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kA41nYPft2c/UpGUujSUkXI/AAAAAAAAC48/QocR5KGInxE/s1600/memasang+drive.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LeMp2zyTZD4/UBH6NQiIJFI/AAAAAAAAANg/UwY-wlWdhYs/s1600/pasang+vga.jpeg
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terakhir, kencangkan posisi VGA dengan pemasangan baut. 

 

 

 

i. Penyelesaian Akhir 

1) Pasang penutup casing dengan menggeser 

2) Sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. 

3) Pasang konektor monitor ke port video card. 

4) Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port 

mouse atau port PS/2 (tergantung jenis mouse dan keyboard). 

5) Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan 

microphone bila ada ke port yang sesuai.  

http://2.bp.blogspot.com/-HID3yIHBzt8/UBH6ejPqflI/AAAAAAAAANo/TTJhGZuzboo/s1600/kunci+vga.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-KeZwx3tpIEE/UBH67hQbgsI/AAAAAAAAANw/xaodx_4ZcLY/s1600/kunci+vga2.jpeg
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2. Permasalahan dalam Merakit PC dan Pemecahannya 

a. Cable management 

Cable management atau dalam istilahnya kerapihan kabel masih terkadang 

luput dari perhatian, kasus dimana kabel power CPU / CPU fan menjutai 

bebas di atas fan Processor, hal ini dapat menyebabkan kabel power 

tersangkut pada fan apabila keduanya bersentuhan, dan apabila fan tidak 

berjalan, cukup 30 menit, sistem akan berhenti karena prosesor berhenti 

bekerja akibat overheat. cable management selain memiliki fungsi estetika 

(kerapihan interior PC) juga  membantu melancarkan aliran udara.  

 

Cara menyelesaikannya  

 

 satukan kabel antara satu dengan yang lain, bisa dengan kawat , cable ties, 

atau dengan selotip, tidak perlu harus sembunyi dibelakang mainboard, 

asal juntaian kabel jauh dari parts yang bergerak. selain itu, apabila 

beberapa kabel terangkai secara bersamaan namun terpisah (kabel power 

fan processor) , agar terlihat rapi, dapat diakali dengan memutar (plintir) 

kabel tersebut agar terikat satu sama lain. 

 

b. Thermal Paste 

thermal paste/ thermal compound menurut aturan hanya dapat digunakan 

sekali, dan apabila terlanjur membongkar, maka sisa thermal paste yang 

menempel harus dibersihkan dan diganti dengan yang baru, panas yang 

berlebih dalam waktu lama merupakan penyebab utama kerusakan 

permanen pada processor. 

 

c. Processor fan mounting 

pemasang lupa memperhatikan arah panah pada pin sebelum 

menancapkan, akibatnya pin tersebut terlepas secara tidak sengaja ketika 

komputer telah selesai dirakit. bagi yang kurang memahami cara 

pemasangannya, memang agak sedikit sulit, cara yang benar yaitu dengan 
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menekan kedua pin yang saling berhadapan (diagonal) secara bersamaan 

dan kedua pin lainnya sesudahnya juga secara bersamaan.  

 

d. Static electricity (listrik statis) 

listrik statis merupakan listrik yang tidak bergerak, listrik statis dapat 

termuat didalam tubuh, listrik statis bila terkonduksi ke perangkat PC yang 

sensitif terhadap ektrostatis, kemungkinan dapat menyebabkan kerusakan 

permanen . Hal ini sudah merupakan pengetahuan umum, namun kadang 

ada saja yang menyepelekan.  

 

Cara menyelsaikan  

agar tubuh terbebas dari listrik statis, sebelum merakit kita dapat 

menggunakan anti static wrist (gelang anti listrik statis 

e. Front panel connector  

Beberapa orang terkadang lupa memperhatikan susunan pada front panel 

connector karena terburu-buru dalam merakit, akibatnya, beberapa 

indikator kadang tidak berfungsi, seperti led HDD activity/ power (on) led. 

meskipun simple dan sangat mudah di hafal, kenyataannya beberapa 

penguna mengalami kebingungan ketika hendak memasangnya kembali 

setelah membongkar motherboard mereka.  

 

Cara menyelesaikan  

 

Dengan membenarkan kembali posisi kabel nya. berikut skema 

dasarbeberapa motherboard tertentu menggunakan susunan berbeda dari 

standar yang biasa digunakan(seperti pada gambar dibawah) ,dan harus 

membaca buku manual yang disertakan oleh motherboard. 
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f. Finishing  

dalam merakit PC ada kalanya terjadi kesalahan, oleh sebab itu ada 

baiknya tidak langsung menutup rapat case sebelum yakin sistem berjalan 

dengan benar (menyala) agar tidak bekerja dua kali (bongkar pasang), dan 

apabila ada yang salah bisa langsung diperbaiki (misalnya ada kabel yang 

lupa tepasang), hal ini semata demi efisiensi waktu dan tenaga. 

 

 

B. Instalasi  Sistem Operasi Windows XP 

1. Proses Instalasi 

Setelah kompuer selesai dirakit, maka langkah selanjutnya adalah 

menginstal sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan adalah sistem 

operasi Windows XP. Berikut adalah langkah-langkahnya. 

2. Nyalakan Komputer, kemudian tekan DEL  atau F2 pada keyboard. 

Hal ini dilakukan untuk masuk ke setup menu, untuk memastikan 

"booting" dimulai dari CD. 

http://alavictor.files.wordpress.com/2011/01/fp.jpg
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3.  Masuk setup menu dengan tampilan seperti berikut (tampilannya 

berbeda-beda tergantung dari merk),atur sistem time dan system date,  

kemudian cari "Boot" untuk setting booting pertama ke CD installer 

windows XP. 

 

 

4. Arahkan CD ke yang pertama, untuk memposisikan CD ke yang 

pertama biasanya ada keterangannya di samping kiri atau bawahnya. 
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5. Exit dan save, kemudian yes, maka komputer akan segera booting. 

Tapi jangan lupa masukan CD windows XP ke komputer sebelum 

restart lagi. 

 

 

6. Tekan tombol apa saja pada saat gambar berikut muncul supaya 

masuk ke proses instalasi windows XP, waktunya diberikan 5 detik, 

jika tidak ditekan maka proses instalasi tidak akan terjadi 
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7.  Masuk ke proses instalasi, pada saat ini tidak melakukan apapun, 

perhatikan saja. 

 

8. Pada langkah ini akan terdapat 3 pilihan yaitu : 

g. Untuk langsung ke pengaturan windows XP tanpa 

memperbaikinya, tekan Enter 

h. untuk memperbaiki windows xp yang sebelumnya dengan 

menggunakan Recovery Console, jika akan memperbaiki tekan R 

i. untuk keluar dari pengaturan tanpa menginstall windows XP, tekan 

F3. 
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Karena, komputer ini akan di install windows Xp maka pilih 

pilihan yang pertama dengan menekan tombol Enter. 

 

 

9. Tekan pada langkah ini akan ada licensing Agreement, yaitu 

persetujuan lisensi. Didalamnya terdapat semua hal-hal tentang 

windows XP yang akan di install. Untuk melanjutkan proses instalasi 

tekan F8 untuk menyetujui.  

  

 

10. Masuk ke pengaturan partisi atau disebut juga pengaturan 

Hardisk/hard drive. Partisi ini jumlahnya beda-beda tergantung 

pengaturan dahulu sejak awal, tetapi bisa diatur-atur lagi. Dibawah ini 

contoh dengan jumlah 2 Partisi yaitu C: dan D: (C: alias sistem 



 

34 
 

windows dan D: alias data-data/local disk), namanya mungkin 

bermacam-macam, tapi yakinkan yang akan di install yang C: 

 

Arahkan kursor/tanda marking ke C: atau sistem windows XP 

sebelumnya, kemudian tekan Delete atau Del. Ini dilakukan untuk 

membersihkan partisi, sehingga benar-benar bersih. 

 

 

11. Meyakinkan penghapusan (Delete) tekan L. 
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12. Arahkan kursor atau tanda ke partisi yang akan diinstall Windows XP. 

Kemudian buat partisi yang baru dengan menekan ENTER atau 

menekan tombol C (Create Partition/ Buat Partisi). Catatan untuk 

mengatur partisi yang lainpun langkah-langkahnya sama saja, seperti 

pengaturan untuk partisi D: (tapi D: biasanya berisi data-data pemakai, 

jadi hati2 atau back up dulu ke flash disk). 

 

 

13.  Ketikan angka yang dinginkan (biasanya 5 digit) atau tekan tombol C. 

Mengetikan angka - sebenarnya untuk mengatur luas/besarnya partisi 

C: tersebut, umumnya disarankan lebih dari 20 Gigabytes (20000), 

jika tekan Enter berarti otomatis. 
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14. Jika pembuatan partisi telah selesai maka tekan enter untuk ke proses 

selanjutnya, tapi perhatikan posisi kursor harus berada pada partisi C: 

lalu akan ada 4 pilihan format, yaitu: 

a. Format partisi menggunakan file system NTFS (Quick) 

b. Format partisi menggunakan file system FAT (Quick) 

c. Format partisi menggunakan file system NTFS 

d. Format partisi menggunakan file system FAT 

Perbedaan antara format NTFS dengan FAT adalah FAT format 

harddisk untuk sistem operasi windows/95/98/me/2000, linux, dan 

bahkan unix tetapi mempunyai kekurangan yaitu terbatasnya system 

operasi yang bisa mengenal FAT. Sedangkan format NTFS biasa 

digunakan oleh windowsNT/XP sampai ke windows 7, NTFS 

penggunaan format yang lebih cepat dan lebih bagus dari pada FAT. 

Sedangkan untk perbedaan Quick Format dengan Format adalah jika 

menggunakan Format biasa maka prosesnya akan lama dikarenakan 

file akan dihapus dan drive akan di periksa apakah mengalami bad 

sector atau tidak. Sedangkan jika menggunakan Quick Format maka 
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prosesnya tidak akan terlalu lama karena file akan dihapus saja tidak 

akan ada pemeriksaan apakah ada bed sektor ataupun tidak. 

Untuk itu pilih saja format the partition using the NTFS file system 

(Quick), lalu tekan enter. 

 

 

15. Proses format akan berjalan, tunggu hingga 100%. 

 

 

16. Tahap selanjutnya adalah copy file dari CD ke harddisk, tunggu 

hingga 100%. 
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17.  Proses merestart komputer. 

 

 

18. Setelah ada tampilan seperti ini jangan menekan tombol apapun, jika 

menekan tombol akan kembali lagi ke proses pengaturan partisi dari 

awal. 
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19.  Proses Penyempurnaan instalasi Windows XP, tidak melakukan 

apapun, tunggu saja hingga tampilan berikutnya. 

 

 

20. Konfigurasi tempat, bahasa, waktu dan lainnya. Atur dan sesuaikan 

dengan keberadaan kita. Setelah selesai tekan next. 
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21. Ketikan nama dan oraganisasi. 
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22. Ketikan Kode atau "Product Key" yang telah dipersiapkan. Kemudian 

tekan next. Kode yamg digunakan adalah XP8BF-F8HPF-PY6BX-

K24PJ-TWT6M. 

 

 

 

23. Ketikan lagi nama komputer sesuai keinginan. Pengisian password 

bisa diisi atau tidak, tergantung keinginan. Setelah selesai tekan Next. 
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24. Atur waktu untuk disesuaikan. Setelah selesai tekan Next. 
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25. Proses instalasi dilanjutkan. 

 

 

26. Pada tahap ini terdapat 2 pilihan yaitu typical setting dan Custom 

settings. Typical setting merupakan pilihan pengaturan jaringan 

menurut komputer, artinya menyerahkan pengaturannya pada 

komputer. Sedangkan customs settings digunakan untuk mengatur 

konfigurasi jaringan sesuai dengan keinginan kita atau lebih fleksibel. 

Kita pilih Typical Settings lalu tekan Next 
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27.  Pada tahap ini jika komputer terhubung kejaringan local dengan 

domain pilih option Yes, lalu isi dengan nama DOMAIN yang sama 

dengan DOMAIN jaringannya dan sebaliknya jika tidak terhubung 

kejaringan atau terhubung tapi tanpa DOMAIN pilih option No.  

Karena belum terhubung ke jaringan pilih No, lalu tekan Next. 
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28. Tidak melakukan apapun, tunggu saja sampai tampilan berikutnya. 

 

 

29.  Ketika ada tampilan seperti berikut, jangan menekan tombol apapun, 

jika ditekan akan kembali ke awal. 
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30. Untuk melanjutkan tekan Next. 

 

 

31.  Pilih yang merah (Not right now) kemudian tekan Next. 
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32. Selanjutnya mengecek koneksi internet, tekan saja skip. 

 

 

33. Proses pengaktifan windows bisa dilakukan nanti, jadi pilih No lalu 

tekan Next. 
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34. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini yang 

menunjukan pilihan untuk menambah pengguna komputer, kita bisa 

memasukkan beberapa pengguna yang akan mengakses komputer 

kita, Namun jika satu akun sudah cukup, hanya masukkan satu user 

kemudian klik Next. 
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35. Proses instalasi telah selesai lalu tekan Finish. 

 

 

36. Selanjutnya akan muncul display setting, seperti gambar di bawah 

ini, klik OK 

 

 

37. Kemudian windows akan mendeteksi tampilan optimal dari PC, 

seperti terlihat pada gambar di bawah ini, Klik OK 
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38. Jika muncul gambar dibawah ini maka proses instalasi telah selesai 

 

 

 2. Permasalahan pada saat Instalasi dan Pemecahannya  

a. meng-install windows terkadang terjadi kemacetan pada saat progress 

berjalan. Progress jadi berhenti dan tidak bisa berjalan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa hal. 
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1) Bisa Jadi CD Windows XP yang anda gunakan sudah 

tidakbagus lagi (Sudak tergores-gores) sehingga tidak bisa 

terputar dan akhirnya macet. 

2) Bisa jadi head pada CD/DVD ROM anda kotor sehingga tidak 

bisa membaca data yang ada pada Track CD Windows anda. 

Cara Mengatasinya : 

Kalau memang itu dikarenakan CD Windows anda sudah tidak bagus 

maka sebaiknya ganti CD Windows yang lain. Atau coba bersihkan pakai 

alkohol kemudian coba kembali. 

Kalau bukan karena itu maka coba bersihkan head CD/DVD ROM anda 

menggunakan alkohol. Setelah anda bersihkan usahakan sbelum dipakai 

pastikan head tersebut betul-betul kering. Head CD/DVD ROM ada pada 

bagian tengah, kecil, tampak seperti kaca bening. 

b. Pada saat penginstalan sistem operasi Windows XP terkadang ada 

beberapa data tertentu yang tidak bisa tercopy seperti shell32, 

winlogon.exe dll. 

Hal ini biasa terjadi pada saat kita menginstall ulang komputer. Hal ini 

terjadi karena pada saat pengistalan masih terdapat bekas install 

sebelumnya yang belum hilang. Sehingga pesan yang muncul biasanya 

“tidak bisa di copy”  

Cara mengatasinya : 

Apabila ada beberapa data yang tidak bisa tercopy maka pada saat 

pengistalan berhenti dan tampil pesan data yang tidak bisa dicopy 

tersebut maka buka CD/DVD ROM anda, kemudian angkat CD-nya 

kemudian pasang kembali lalu tekan enter untuk TRY. 
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Cara yang lain adalah pertama-tama coba bersihkan head CD/DVD 

ROM  menggunakan alkohol kemudian coba kembali. Apabila hal 

tersebut masih berlanjut maka satu-satunya cara adalah Backup semua 

data kemudian remove semua partisi yang ada kemudian partisi ulang 

lalu lakukan penginstalan kembali.  

c. Pada saat penginstalan sistem operasi Windows XP terkadang terasa 

lama. melebihi waktu normal peginstalan. waktu normal penginstalan 

sistem operasi Windows XP yaitu 20 menit. Apabila sudah melebihi 

waktu tersebut maka itu sudah tidak normal. 

Hal tersebut disebabkan karena CD/DVD ROM terlalu panas sehingga 

tidak bisa memutar CD Windows yang ada didalamnya. Akhirnya data 

akan lambat tercopy. Apabila ini terjadi ujung-ujungnya adalah BLUE 

SCREEN dan pesan yang muncul adalah DUMP MEMORY. 

Perangkat sudah tidak mampu mengatasinya. 

Cara Mengatasinya : 

Apabila hal tersebut terjadi (BLUE SCREEN) maka buka CD/DVD 

ROM anda kemudian biarkan beberapa saat sampai dingin kembali। 

setelah itu tutup kemudian biarkan kembali beberapa saat. Turn Off 

komputer dan biarkan beberapa saat. Setelah sekitar 1/2 jam baru 

lakukan kembali penginstalan. 
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C. Instalasi Sistem Operasi Windows 7 

 

Berikut adalah langkah-langkah dalam menginstal windows 7 

 

1. Nyalakan Komputer / Laptop, masuk ke BIOS dengan menekan F2 

(Pada beberapa Laptop merk lain Esc, F1, F10 atau Del Pada 

Komputer) Ubah Boot Pertama Ke CD/DVD. 

 

 

2. Contoh Masuk Ke Setup Utility, Tampilan ini beraneka ragam 

tergantung merk , Cari Boot 
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Arahkan Boot Pertama Jadi DVD 

 

3. Exit, Saving Changes Kemudian Yes, dan Komputer/Laptop akan 

segera Restart dari DVD 

Jangan Lupa masukan terlebih dahulu DVD Windows 7 Installer ke 

Drive DVD, sebelum restart. 

 

4. Mulai Proses Instalasi Windows 7 dari DVD Windows 7 Installer, Klik 

Apa saja pada keyboard, misalnya klik Enter (waktunya hanya 5 detik, 

jika dalam 5 detik tidak di klik, proses tidak akan terjadi, harus restart 

lagi) 
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5. Pada Langkah ini tidak melakukan apapun 
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6. Setelah starting windows selesai akan keluar gambar seperti di bawah 

dan pilih format bahasa, waktu, mata uang dan format keyboard. 

setelah itu klik next. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-dCs9bW5AeSQ/UomHRVBRoXI/AAAAAAAAACg/InBjfvb73jw/s1600/2.jpg
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7. Pada tahap ini diberikan pilihan apakah kita hanya ingin memperbaiki 

windows yang sudah ada atau kita ingin menginstal windows yang 

baru. Karena kita akan menginstal windows yang baru maka Klik 

Install Now 

 

 

8. Seperti biasa setiap akan menginstal software selalu ada lisence 

agreement, yang berisi hal-hal mengenai sistem operasi yang akan di 

install. Ceklis I accept the license terms untuk menlanjutkan proses 

instalasi. Lalu tekan Next. 
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9. Proses Segera Dimulai 

 

 

10. Pada Langkah ini, Klik Custom (advenced)  Langkah ini akan 

memproses Windows dari awal, sehingga nanti akan seperti baru, dan 

menghapus semua sistem yang lama. Jika memilih Upgrade berarti 

hanya memperbaharui windows yang lama. 
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11.  Pada langkah ini Penting Untuk Mengatur Partisi Yang akan diinstal 

Windows 7 Yang Baru. 

Gambar di bawah ini contoh Laptop yang memiliki 3 Partisi, Pertama 

System Reserved, Kedua Windows 7 lama alias C:, dan Ketiga Data 

alias D: 
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12.  Delete Partisi System Windows Yang Lama, maka sistem Lama (C:) 

akan terhapus, dan My Documents pun akan terhapus seluruhnya, 

karena My Documents termasuk C: 

Arahkan kursor, Delete Partisi dengan Klik Delete, kemudian klik OK 

sampai tampilan pada gambar berikutnya 

 

 

13. Arahkan Kursor Pada Partisi Yang Akan diisi Windows 7 Yang Baru, 

Klik New Kemudian Klik OK  

 

14. Kemudian arahkan Kursor Pada Partisi Yang Akan Diinstall Windows 

Yang Baru (Primary), Kemudian Klik Next 
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15. Pada tahap ini akan diberikan pilihan versi sistem operasi windows 7 

yang akan di instal, yaitu : 

 

a. Windows 7 Starter 

b. Windows 7 Home Basic 

c. Windows 7 Home Premium 

d. Windows 7 Professional 

e. Windows 7 Enterprise 

f. Windows 7 Ultimate 

Perbedaan antara kelimanya adalah sebagai berikut : 

a. Windows 7 Starter  

umumnya merupakan sistem operasi standar yang umumnya terinstall / 

menyertai notebook atau komputer baru. 

 

Fitur Standar : 

1) Windows Media Player 

2) Default Games 

3) Windows Taskbar 

4) Jump List 

http://www.ilmu-komputer.org/category/pengetahuan-komputer
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5) Action Center 

6) Play to 

7) Fax and Scan 

8) Back up & Restore 

9) Action Center 

10) Device Stage 

Kekurangan 

1) Maksimal RAM yang dapat digunakan hanya 2 GB 

2) Hanya tersedia versi 32 bit 

3) Fitur Desktop terbatas (tidak bisa mengganti Wallpaper/Theme 

standar) 

4) Tidak ada fitur Aero Glass 

5) Tidak ada Windows Touch 

6) Tidak ada fitur multi bahasa 

7) Tidak ada Live Thumbnail Preview 

8) Tidak ada Media Center 

9) Tidak ada Fitur Home Group 

b. Windows 7 Home Basic 

Fitur Standar : 

1) Desktop Wallpaper 

2) Desktop Windows Manager 

3) Internet Connection Sharing 

4) Network Printing Sharing 

5) Multiple Monitor 

6) Fast User Switching 

7) Windows Aero Effect (terbatas) 

Kekurangan :  

1) Games bersifat Premium (tidak full) 
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2) Fitur Windows  Aero Effects masih terbatas 

3) Tidak tersedia fitur multibahasa 

4) Tidak dapat membuat Homegroup tambahan 

5) Tidak tersedia fitur DVD decoder untuk MPEG-2 dan Dolby 

Digital 

6) Fitur Windows Media Center 

7) Tidak tersedia fitur Multi Touch 

c. Windows 7 Home Premium 

Windows 7 Home Premium adalah edisi standar yang cukup mumpuni 

untuk digunakan oleh individual-user (komputer pribadi) 

Fitur Standar : 

1) Fitur Aero Background dan Aero Glass 

2) Homegroup 

3) Premium Games 

4) Windows Media Center 

5) Windows Touch 

6) Mobility Center 

7) DVD Playback 

8) DVD Playback Maker 

Keterbatasan Fitur 

1) Sistem Encryption File 

2) Tidak tersedia fitur Offline Folder 

3) Remote Desktop Host 

4) Network Back-up (Backup melalui jaringan) 

5) Domain Join 

d. Windows 7 Professional 
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Windows 7 Professional dirilis dengan target untuk ruang lingkup 

yang membutuhkan kapasitas kerja yang lebih besar dan kompleks 

seperti pada perusahaan, IT, dsb 

Fitur Standar 

1) Switch To Windows XP Mode 

2) Presentation Mode 

3) Offline Folder 

4) Mobility Center 

5) Domain Join 

6) Location Aware Printing 

7) Remote Desktop Host 

Kekurangan 

1) Tidak tersedia fitur Direct Access 

2) MUI Language Pack 

3) Bit Locker dan Bit Locker toGO 

4) Tidak tersedia fitur Booting dari VHD 

5) Branche Cache 

6) App Locker 

7) Direct Access 

e. Windows 7 Enterprise 

Fitur Windows 7 Enterprise sedikit lebih lengkap dalam hal fitur 

dibandingkan dengan Windows 7 Professional. Secara fitur memiliki 

kemampuan yang sama dengan Windows 7 Ultimate. 

Fitur Standar 

1) Bit Locker dan Bit Locker toGo 

2) MUI Languange Pack 
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3) Boot From VHD 

4) App Locker 

5) Branche Cache 

f. Windows 7 Ultimate 

Windows 7 Ultimate memiliki semua fitur yang terdapat pada 5 seri 

sebelumnya yaitu versi Starter, Home Basic, Home Premium dan 

Professional. Untuk pasaran di Indonesia Windows 7 Ultimate dijual 

dengan harga sekitar $200 

Fitur Standar 

1) Windows Media Player 

2) Games 

3) Windows Taskbar 

4) Jump List 

5) Action Center 

6) Play to 

7) Fax and Scan 

8) Back up & Restore 

9) Action Center 

10) Device Stage 

11) Bit Locker dan Bit Locker toGo 

12) MUI Languange Pack 

13) Boot From VHD 

14) App Locker 

15) Branche Cache 

16) Switch To Windows XP Mode 

17) Presentation Mode 

18) Offline Folder 

19) Mobility Center 

20) Domain Join 
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21) Location Aware Printing 

22) Remote Desktop Host 

23) Fitur Aero Background dan Aero Glass 

24) Homegroup 

25) Premium Games 

26) Windows Media Center 

27) Windows Touch 

28) Mobility Center 

29) DVD Playback 

30) DVD Playback Maker 

31) Desktop Wallpaper 

32) Desktop Windows Manager 

33) Internet Connection Sharing 

34) Network Printing Sharing 

35) Multiple Monitor 

36) Fast User Switching 

 

16. Pada tahap ini jangan klik apapun, biarkan saja sampai merestart 

dengan sendirinya 
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17.  Setelah Restart, pada langkah ini jangan klik apapun, jika diklik akan 

mulai lagi seperti langkah di atas.  
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18. Pada tahap ini menyempurnakan Proses Instalasi Windows, jangan 

menekan tombol apapun.  
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19. Proses Instalasi Windows hampir selesai, dan akan restart otomatis, 

jangan klik apapun. 
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20. Isi Nama untuk komputer, lalu Klik Next 

 

21. Untuk pengisian password boleh diisi atau tidak tergantung keinginan 

pengguna. Kemudian Klik next  
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22. Jika sudah memiliki Kode Windows 7, ketik kodenya dalam kotak 

tersedia, dan klik Automatically activate Windows. Jika belum 

mempunyai kode, jangan diisi apapun, langsung klik Next. 

 

 

23. Klik Use recommended settings 
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24. Sesuaikan waktu yang dikehendaki, kemudian klik Next 
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25. Setelah muncul layar ini maka proses instalasi windows 7 telah selesai 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Untuk menyalakan sebuah PC diperlukan minilah 5 komponen yang harus 

terpasang pada casing, yaitu motherboard, prosesor, RAM, VGA. Dan power 

supply. 

Dalam instalasi windows XP prosesnya adalah partisi hardisk, format hardisk, 

dan copy file. Langkah instalasi windows XP hampir sama dengan windows 

yang dimulai dari windows 2000, 2002, dan 2003. 

Sedangkan dalam instalasi windows 7, langkahnya hampir sama dengan 

windows Vista dan windows 8. 

 

B. Saran  

Mungkin itulah makalah yang dapat  disusun. Dalam penyusunannya tak 

lepas dari berbagai masalah seperti dari segi waktu, namun demikian makalah 

ini dapat disusun meski menyisakan banyak kekurangan. Untuk itu 

diperlukan masukan-masukan yang membangun dari para pembaca agar 

dalam penyusunan makalah berikutnya bisa lebih baik lagi. 
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