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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah,	 segala	 Puji	 Bagi	 Allah	 SWT	 yang	 telah	memberikan	 segala	
bimbingan-Nya	 kepada	 	 kami,	 tim	 penulis	 untuk	 menyelesaikan	 buku	 Ajar	
Matakuliah	 Sistem	 Operasi	 dan	 Pengelolaan	 Instalasi	 Komputer	 (SOPIK)	 dengan	
Judul	“Tutorial	Perakitan	dan	Instalasi	Komputer”	

Buku	ini	dipergunakan	sebagai	materi	ajar	Matakuliah	Sistem	Operasi	dan	
Pengelolaan	Instalasi	Komputer	(SOPIK)	Jilid	1	di	STMIK	Sinar	Nusantara	Surakarta.	
Sasaran	 dari	 buku	 ajar	 ini	 adalah	 memberikan	 pengetahuan	 kepada	 mahasiswa	
tentang	Sistem	Operasi	dan	Pengelolaan	Instalasi	Komputer	mulai	dari	 	perakitan	
komputer,	instalasi	system	operasi,	konfigurasi	driver	manager	dan	instalasi	system	
operasi	Linux.	

Buku	ini	adalah	produk	dari	rangkaian	kegiatan	pembelajaran	untuk	bidang	
teknologi	 informasi	 dan	 komunikasi,	 Serta	 kerjasama	 Pusat	 Penelitian	 Dan	
Pengabdian	 Masyarakat	 (P3M)	 STMIK	 Sinar	 Nusantara	 Surakarta	 dan	 Lembaga	
Penelitian	 dan	 Pengabdian	 Masyarakat	 (LPPM)	 Universitas	 Dian	 Nuswantoro	
Semarang.	Penyusunan	buku	ini	dilakukan	oleh	TIM	Pengajar	Mata	Kuliah	Sistem	
Operasi	dan	Pengelolaan	Instalasi	Komputer	(SOPIK)	Jilid	1	dari	beberapa	program	
studi	yang	terdiri	dari		Hendro	Wijayanto,	M.Kom,	Iwan	Ady	Prabowo,	M.Kom,	Bayu	
Dwi	Raharja,	M.Kom,	dan	Trias	Pungkur	ST,	M.Kom.		

Penulis	menyadari	bahwa	buku	ini	jauh	dari	sempurna,	oleh	karena	itu	tim	
penulis	 akan	memperbaikinya	 secara	 berkala.	 Saran	 dan	 kritik	 untuk	 perbaikan	
buku	 ini	 sangat	 kami	 harapkan.	 Akhir	 kata,	 semoga	 buku	 ini	 bermanfaat	 bagi	
mahasiswa	dalam	mempelajari	perakitan	komputer	dan	 instalasi	 system	operasi.		
Amin.	
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“ Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis yang sering 
mengampu matakuliah Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi 
Komputer (SOPIK). Begitu pentingnya perangkat computer di masa 
sekarang ini, perkembangan teknologi yang setiap detik terus 
berkembang mengharuskan kita menguasai berbagai perangkat yang 
berkembang maupun digunakan. Terselesaikannya penulisan buku ini 
tidak terlepas dari dukungan keluarga dan teman- teman sejawat 
dalam mangajar perkuliahan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 
Dengan kepercayaan yang telah diberikan, penulis berkeyakinan 
bahwa ini dapat meningkatkan kualitas diri untuk waktu yang akan 
datang “ 
 

“ Saya sangat bahagia dengan tersusunnya buku ini. Isi yang ada 
didalamnya sangat bermanfaat bagi mahasiswa STMIK Sinar Nusantara 
pada khususnya dalam mempelajari perakitan komputer dan instalasi 
system operasi yang mana keduanya merupakan materi utama dari 
matakuliah Sistem Operasi & Pengelolaan Instalasi Komputer (SOPIK). 
Selain itu juga memberikan gambaran secara umum bagi masyarakat 
luas / pembaca dalam belajar perakitan komputer dasar secara mandiri. 
Sebagai penulis yang turut serta memberikan kontribusi didalamnya, 
Saya masih berharap saran dan masukan dari beberapa pihak untuk 
penyusunan buku di jilid selanjutnya. “ 
 

“ Saya sangat berbahagia sekali dapat berkolaborasi dengan para 
penulis buku ini. Materi ini merupakan materi matakuliah Sistem 
Operasi & Pengelolaan Instalasi Komputer (SOPIK) yang sering saya 
ampu. Selain dapat memberikan kontribusi didalam buku ini, saya 
juga sangat berbahagia dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 
STMIK Sinar Nusantara pada khususnya, dan para pembaca pada 
umumnya. Harapan kedepan semoga kolaborasi ini dapat terus 
terjalin dan melahirkan karya-karya lainnya, khususnya buku-buku 
materi pembelajaran perkuliahan “ 
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1.1.	Pengertian	Komputer	
Komputer	adalah	serangkaian	ataupun	sekelompok	mesin	elektronik	yang	

terdiri	dari	 ribuan	bahkan	 jutaan	komponen	yang	dapat	 saling	bekerja	 sama,	

serta	membentuk	sebuah	sistem	kerja	yang	rapi	dan	teliti.	Sistem	ini	kemudian	

dapat	digunakan	untuk	melaksanakan	serangkaian	pekerjaan	secara	otomatis,	

berdasar	urutan	instruksi	ataupun	program	yang	diberikan	kepadanya.	Istilah	

mengenai	 sekelompok	 mesin	 ataupun	 istilah	 mengenai	 jutaan	 komponen	

kemudian	 dikenal	 sebagai	 Hardware	 Computer	 atau	 perangkat	 keras	

komputer.		

Hardware	 komputer	 juga	 dapat	 diartikan	 sebagai	 peralatan	 fisik	 dari	

komputer	itu	sendiri.	Peralatan	yang	secara	fisik	dapat	dilihat,	dipegang	ataupun	

dipindahkan.	Dalam	hal	ini,	komputer	tidak	mungkin	bisa	bekerja	tanpa	adanya	

program	 yang	 telah	 dimasukkan	 kedalamnya.	 Program	 ini	 bisa	 berupa	 suatu	

prosedur	pengoperasian	dari	komputer	itu	sendiri	ataupun	pelbagai	prosedur	

dalam	hal	pemrosesan	data	yang	telah	ditetapkan	sebelumnya.	Dan	program-

program	inilah	yang	kemudian	disebut	sebagai		

Software	 Computer	 atau	 perangkat	 lunak	 komputer.	 Secara	 prinsip,	

komputer	 hanyalah	 merupakan	 sebuah	 alat	 yang	 bisa	 digunakan	 untuk	

membantu	manusia	 dalam	menyelesaikan	 pekerjaannya.	 Pengertian	manusia	

kemudian	dikenal	dengan	istilah	brainware	atau	perangkat	manusia.	Konsep	

hardware-software-brainware	adalah	merupakan	konsep	tri-tunggal	yang	tidak	

bisa	dipisahkan	satu	dengan	lainnya.	

	

1.2.	Sejarah	Komputer	
• Generasi	Pertama	

Tabung	hampa	udara	(vacum-tube)	sebagai	penguat	sinyal,	merupakan	ciri	

khas	komputer	generasi	pertama	dengan	bahan	bakunya	 terdiri	dari	kaca,	

Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi Komputer BAB 
1 

BAB 1 Sejarah dan Konsep Sistem 
Komputer 



 2	

sehingga	 memiliki	 banyak	 kelemahan	 seperti	 mudah	 pecah	 dan	 mudah	

menyalurkan	 panas.	 Untuk	 menetralisir	 panas	 diperlukan	 komponen	 lain	

yang	 berfungsi	 sebagai	 pendingin.	 Dengan	 adanya	 komponen	 tambahan	

tersebut	maka	komputer	menjadi	besar,	berat	dan	mahal.	Pada	tahun	1946,	

komputer	elektronik	di	dunia	yang	pertama	yakni	ENIAC	selesai	dibuat.	Pada	

komputer	 tersebut	 terdapat	18.800	 tabung	hampa	udara	dan	berbobot	30	

ton	 dengan	 panjang	 30	meter	 dan	 tinggi	 2,4	meter	 sehingga	memerlukan	

ruangan	kelas	tersendiri.	

• Generasi	Kedua	

Transistor	merupakan	ciri	khas	komputer	generasi	kedua.	Bahan	bakunya	

terdiri	 atas	 tiga	 lapis	 yaitu	 :	 basic,	 collector	 dan	 emmiter.	 Transistor	

merupakan	 singkatan	 dari	 Transfer	 Resistor,	 yang	 berarti	 dengan	

mempengaruhi	daya	tahan	antara	dua	dari	tiga	lapisan,	maka	daya	(resistor)	

yang	ada	pada	lapisan	berikutnya	dapat	pula	dipengaruhi.	Dengan	demikian	

fungsi	 transistor	 adalah	 sebagai	 penguat	 sinyal.	 Sebagai	 komponen	 padat,	

transistor	mempunyai	 banyak	keunggulan	 seperti	misalnya	 ;	 tidak	mudah	

pecah,	tidak	menyalurkan	panas	dan	dengan	demikian	komputer	yang	ada	

menjadi	 lebih	 kecil	 dan	 lebih	murah.	Beberapa	 contoh	 komputer	 generasi	

kedua	adalah	:	IBM	Serie	1400,	NCR	Serie	304,	MARK	IV	(diproduksi	di	Jepang	

tahun	1957),	Honeywell	Model	800	dan	IBM-7090	(buatan	Amerika)	

• Generasi	Ketiga	

Ciri	khas	komputer	generasi	ketiga	adalah	Integrated	Circuit	atau	IC-Chip.	IC	

adalah	gabungan	dari	ribuan	transistor	dalam	bentuk	silicium	dengan	bentuk	

kecil	dan	ukuran	beberapa	milimeter.	Contoh	komputer	generasi	ini	adalah	:	

Apple	Computer,	TRS	Model	180	dan	IBM	S/360.	

• Generasi	Keempat	

Pada	generasi	ini	ditandai	dengan	munculnya	LSI	(Large	Scale	Integration)	

yang	 merupakan	 pemadatan	 ribuan	 IC	 kedalam	 sebuah	 Chip.	 Istilah	 chip	

digunakan	 untuk	 menunjukkan	 suatu	 lempengan	 persegi	 empat	 yang	

memuat	 rangkaianrangkaian	 terpadu	 (integrated	 circuits).	 LSI	 kemudian	

dikembangkan	 dalam	 VLSI	 (Very	 Large	 Scale	 Integration).	 Perkembangan	

berikutnya	ditandai	dengan	munculnya	microprocessor	dan	semi	conductor.	

Perusahaan	 pembuat	 microprocessor	 antara	 lain	 :	 Intel	 Corporation,	
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Motorola,	Zilog	dll.	Intel	Corp.	mengeluarkan	microprocessor	dengan	model	

4004,	 8088,	 80286,	 80386,	 80486,	 80586	 atau	 dikenal	 dengan	 nama	

pentium.	Sedangkan	pabrik	Motorola	mengeluarkan	model	6502,	6800.	

	

1.3.	Jenis	Komputer	
• Berdasarkan	Golongan	

- General	Purpose	Computer	

Komputer	 yang	 umum	 digunakan	 pada	 setiap	 hari,	 juga	 bisa	 disebut	

sebagai	 general-purpose	 computer,	 dimana	 bisa	 digunakan	 untuk	

menyelesaikan	pelbagai	variasi	pekerjaan.	

- Special	Purpose	Computer	

Special-Purpose	 Computer	 digunakan	 untuk	 menyelesaikan	 pekerjaan	

ataupun	 aplikasi	 khusus.	 Special-purpose	 pada	 awalnya	 merupakan	

general-purpose	yang	digunakan	secara	khusus	dan	disesuaikan	dengan	

konfigurasi	 ataupun	 peralatan	 didalamnya	 yanng	 sudah	 dimodifikasi	

sedemikian	rupa.	

• Berdasarkan	Kapasitas	

- Komputer	Mikro	(Personal	Komputer)	

Pada	awalnya,	komputer	jenis	ini	diciptakan	untuk	memenuhi	kebutuhan	

perorangan	 (personal).	 Memori	 yang	 dimiliki	 oleh	 sebuah	 personal	

komputer	 pada	 awalnya	 hanya	 berkisar	 antara	 32	 hingga	 64	 KB	 (Kilo	

Byte).	 Tetapi	 dalam	 perkembangannya	 memori	 sebuah	 personal	

komputer	sampai	diatas	128	MB	(Mega	Byte).	1	MB	sama	dengan	1024	KB.	

Komputer	 personal	 model	 Apple	 II	 merupakan	 pelopor	 dari	 kelahiran	

personal	komputer	yang	ada	pada	saat	ini.	

- Komputer	Mini	

Komputer	mini	mempunyai	 kemampuan	 beberapa	 kali	 lebih	 besar	 jika	

disbanding	 dengan	 personal	 komputer.	 Hal	 ini	 disebabkan	 karena	

microprocessor	 yang	 digunakan	 untuk	 memproses	 data	 memang	

mempunyai	 kemampuan	 jauh	 lebih	 unggul	 jika	 dibandingkan	 dengan	

microprocessor	yang	digunakan	pada	personal	komputer.	Ukuran	fisiknya	

dapat	 sebesar	 almari	 kecil.	 Komputer	 mini	 pada	 umumnya	 dapat	

digunakan	untuk	melayani	 lebih	dari	 satu	pemakai	 (multi	 user).	Dalam	
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sistem	multi	user	ini,	pada	akhirnya	personal	komputer	banyak	digunakan	

sebagai	 terminal	 yang	 berfungsi	 untuk	 memasukkan	 data.	 Contoh	

komputer	mini	:	IBM	AS-400	

- Komputer	Mainframe	

Ciri	utama	yang	membedakan	pengertian	antara	mini	komputer	dengan	

mainframe	adalah,	mainframe	memiliki	processor	lebih	dari	satu.	Dengan	

demikian,	 dari	 segi	 kecepatan	 proses	 mainframe	 jauh	 lebih	 cepat	 jika	

disbanding	dengan	mini	komputer.	Kecepatan	kerja	mainframe	mencapai	

1	 milyar	 operasi	 perdetik	 (1	 giga	 operations	 per-seconds	 =	 1	 GOPS).	

Kecepatan	 ini	 sangatlah	 diperlukan,	 karena	 mainframe	 biasanya	

digunakan	untuk	memproses	data-data	yang	mempunyai	kapasitas	sangat	

besar	dan	disamping	itu	mainframe	biasanya	juga	digunakan	oleh	puluhan	

hingga	ratusan	pemakai	yang	bekerja	secara	bersama-sama.	

- Super	Komputer	

Sesuai	 dengan	 namanya,	 super	 komputer	 memiliki	 ciri	 khas,	 yaitu	

kecepatan	proses	yang	tinggi	serta	memiliki	kemampuan	menyimpan	data	

yang	jauh	lebih	besar	apabila	dibanding	dengan	mainframe.	Harga	super	

komputer	sangatlah	besar	dan	mahal.	Salah	satu	contoh	super	komputer	

adalah	Cray-2.	 Pengguna	 super	 komputer	 biasanya	 negara-negara	 yang	

sudah	maju	 ataupun	 perusahaanperusahaan	 yang	 sangat	 besar,	 seperti	

misalnya	 industri	 pesawat	 terbang	 Nurtanio.	 Kemampuan	 lain	 yang	

dimiliki	 oleh	 super	 komputer	 adalah	 mampu	 membaca/menyadap	

pelbagai	data	dari	satelit.	

• Berdasarkan	Data	Yang	Diolah	

Data	yang	diolah	oleh	komputer	jenisnya	sangatlah	banyak.	Ada	data	berujud	

gambar,	 suara,	 huruf,	 angka,	 keadaan,	 simbol	 ataupun	 yang	 lainnya	 lagi.	

Dalam	hal	ini,	tidak	setiap	komputer	bisa	mengolah	seluruh	data	yang	ada.	

Ada	komputer	yang	hanya	bisa	mengolah	 suara,	 ataupun	hanya	mengolah	

huruf	 dan	 angka	 saja.	 Walaupun	 demikian,	 ada	 pula	 komputer	 yang	 bisa	

mengolah	beberapa	data	secara	bersama-sama.	

- Digital	Komputer	

Merupakan	 suatu	 jenis	 komputer	 yang	bisa	digunakan	untuk	mengolah	

data	yang	bersifat	kuantitatif	(sangat	banyak	jumlahnya).	Data	dari	digital	
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computer	biasanya	berupa	simbol	yang	memiliki	arti	tertentu,	misalnya	:	

simbol	alphabetis	yang	digambarkan	dengan	huruf	A	s/d	Z	ataupun	a	s/d	

z,	 simbol	 numerik	 yang	 digambarkan	 dengan	 angka	 0	 s/d	 9	 ataupun	

simbol-simbol	khusus,	seperti	halnya	:	?	/	+	*	&	!.	

- Komputer	Analog	

Merupakan	 suatu	 jenis	 komputer	 yang	bisa	digunakan	untuk	mengolah	

data	yang	kualitatif.	Data	yang	ada	bukan	merupakan	simbol,	tetapi	masih	

merupakan	 suatu	 kejadian.	 Seperti	 misalnya	 :	 keadaan	 suhu	 ataupun	

kelembaban	 udara,	 ketinggian	 ataupun	 kecepatan	 adalah	 merupakan	

suatu	 keadaan	 yang	 oleh	 komputer	 kemudian	 ditetapkan	 sehingga	

menjadi	suatu	ukuran.	

- Hibrid	Komputer	

Merupakan	 jenis	 komputer	 yang	 bisa	 digunakan	 untuk	 mengolah	 data	

yang	 bersifat	 kuantitatif	 ataupun	 kualitatif.	 Hibrid	 komputer	 juga	 bisa	

dikatakan	sebagai	gabungan	dari	analog	dan	digital	komputer.	Komputer	

jenis	 ini	 banyak	 digunakan	 oleh	 pelbagai	 rumah	 sakit	 yang	 digunakan	

untuk	 memeriksa	 keadaan	 tubuh	 dari	 pasien,	 yang	 pada	 akhirnya,	

komputer	 bisa	 mengeluarkan	 pelbagai	 analisa	 yang	 disajikan	 dalam	

bentuk	gambar,	grafik	ataupun	tulisan.	

	

1.4.	Konsep	Dasar	Komputer	
Secara	prinsip	komputer	selalu	memiliki	sebuah	konsep	dasar	yaitu	INPUT	

–PROSES	–	OUTPUT.	Komputer	apapun	jenisnya,	selalu	memiliki	suatu	

peralatan	yang	disebut	sebagai	:	Input	Device,	Central	Processing	Unit,	Output	

Device	dan	External	Memory	

• Input	Device	

Input	 device	 bisa	 diartikan	 sebagai	 peralatan	 yang	 berfungsi	 untuk	

memasukkan	data	ke	dalam	komputer.	Jenis	input	device	yang	dimiliki	oleh	

komputer	cukup	banyak	diantaranya	:	

1.	Keyboard	

2.	Mouse	

3.	Touchscreen	

4.	Scanner	OCR	(mislanya	untuk	membaca	jawaban	UMPTN)	
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5.	Scanner	Barcode	(membaca	kode	bar	misalnya	di	kasir	supermarket)	

6.	Sensor	(misal	pada	robot)	

7.	Camera	

8.	Microphone	

• Central	Processing	Unit	(CPU)	

Bagian	 ini	 berfungsi	 sebagai	 pemegang	 kendali	 dari	 jalannya	 kegiatan	

computer	dan	dikarenakan	itu,	CPU	juga	disebut	sebagai	otak	dari	komputer.	

Selain	 itu,	 CPU	 juga	 berfungsi	 sebagai	 tempat	 untuk	 melakukan	 pelbagai	

pengolahan	 data.	 Pekerjaan	 pengolahan	 data	 diantaranya	 :	 mencatat,	

melihat,	 membaca,	 menghitung,	 mengingat,	 mengurutkan	 maupun	

membandingkan.	Dalam	bekerja,	fungsi	dari	CPU	terbagi	menjadi	:	

- Internal	Memory/Main	Memory,	berfungsi	untuk	menyimpan	data	dan	

program.	Jenis	main	memory	adalah	:	

ü RAM	(Random	Access	Memory)	

RAM	adalah	memory	yang	dapat	dimasuki	(diakses)	ataupun	ditulisi,	

memori	 ini	 sifatnya	 sementara	 dan	 akan	 hilang	 memorinya	 kalau	

listrik	dimatikan.	

ü ROM	(Read	Only	Memory)	

ROM	 adalah	memori	 yang	 hanya	 dapat	 dibaca	 komputer	 tapi	 tidak	

bisa	diisi.	

ü Chache	Memory	

Adalah	 memori	 berkecepatan	 tinggi	 tapi	 mahal	 harganya.	 Dalam	

computer	 difungsikan	 untuk	 menyimpan	 data	 yang	 sering	 diakses	

berulang-ulang	sehingga	dapat	untuk	mempercepat	proses.	

- ALU	 (Arithmatic	 Logical	 Unit),	untuk	melaksanakan	 berbagai	macam	

perhitungan.	

- Control	Unit,	bertugas	untuk	mengatur	seluruh	operasi	komputer.	CPU	

juga	 disebut	 sebagai	 microprocessor.	 Dimana	 untuk	 bekerja	

microprocessor	dipengaruhi	oleh	kapasitas	pemrosesan	Bit-nya	dan	juga	

frekuensi	kerjanya.	

• Output	Device	

Output	 device	 bisa	 diartikan	 sebagai	 peralatan	 yang	 berfungsi	 untuk	

mengeluarkan	hasil	pemrosesan	ataupun	pengolahan	data	yang	berasal	dari	
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CPU	kedalam	suatu	media	yang	dapat	dibaca	oleh	manusia	ataupun	dapat	

digunakan	untuk	penyimpanan	data	hasil	proses.	 Jenis	output	device	yang	

dimiliki	oleh	computer	dapat	digolongkan	4	bentuk	:	

1.	Tulisan	(huruf,	angka,	karakter	khusus,	simbol	lain)	

2.	Image	(grafik,	gambar)	

3.	Suara	

4.	Bentuk	yang	dapat	dibaca	oleh	mesin	

Sedangkan	alat	output	komputer	diantaranya	:	

1.	Monitor/	Screen/	Display	

2.	Printer	(dot	matrix,	inkjet,	laser	dll)	

3.	Plotter	

4.	Speaker	

5.	Disk	drive	

• External	Memory	

External	memory	bisa	 diartikan	 sebagai	memory	 yang	berada	diluar	CPU.	

Juga	disebut	 sebagai	 Secondary	Storage	ataupun	Backing	Storage	ataupun	

Memory	Cadangan	yang	berfungsi	untuk	menyimpan	data	dan	program.	Agar	

dapat	berfungsi,	data	dan	program	yang	tersimpan	didalam	external	memory	

harus	dipindahkan	terlebih	dahulu	kedalam	internal	memory.	Jenis	external	

memory	diantaranya	:	

1.	Hard	Disk	

2.	Floopy	Disk	

3.	Magnetik	tape	(pita	magnetik)	

4.	Optic	Disk	(CD-ROM)	

	

1.5.	Penyajian	Data	Komputer	
Data	adalah	sesuatu	yang	belum	mempunyai	arti	bagi	penerimanya	dan	masih	

memerlukan	 adanya	 suatu	 pengolahan.	 Data	 bisa	 berwujud	 suatu	 keadaan,	

gambar,	suara,	huruf,	angka,	matematika,	bahasa	ataupun	simbol-simbol	lainnya	

yang	bisa	kita	gunakan	sebagai	bahan	untuk	melihat	lingkungan,	obyek,	kejadian	

ataupun	konsep.	

Informasi	merupakan	hasil	pengolahan	dari	sebuah	model,	formasi,	organisasi	

ataupun	suatu	perubahan	bentuk	dari	data	yang	memiliki	nilai	tertentu	dan	bias	
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digunakan	untuk	menambah	pengetahuan	bagi	yang	menerimanya.	Dalam	hal	

ini	data	bisa	dianggap	sebagai	obyek	dan	informasi	adalah	suatu	subyek	yang	

bermanfaat	 bagi	 penerimanya.	 Informasi	 juga	 bisa	 disebut	 sebagai	 hasil	

pengolahan	ataupun	pemrosesan	data.	

	

• Byte/Karakter	

Merupakan	satuan	data	paling	kecil.	Karakter	bisa	berbentuk	huruf	(A	s/d	Z	

atau	 a	 s/d	 z),	 berbentuk	 angka	 (0	 s/d	 9)	 ataupun	 berbentuk	 tanda	 baca	

lainnya.	

• Field	

Merupakan	 kumpulan	 dari	 karakter-karakter	 yang	membentuk	 suatu	 arti	

tertentu,	 misalnya	 Field	 untuk	 Nomor	 Mahasiswa,	 Field	 untuk	 Nama	

Mahasiswa,	Filed	untuk	Mata	Pelajaran	dan	lainnya.	

• Record	

Merupakan	kumpulan	dari	field-field	yang	membentuk	sebuah	arti.	Misalkan	

kumpulan	 field	 NIM,	 NAMA,	 MATERI	 pada	 akhirnya	 membentuk	 sebuah	

record.	

• File	

File	 merupakan	 kumpulan	 dari	 record-record.	 Dengan	 demikian,	 hirarchi	

penyajian	data	dengan	urutan	dari	 kecil	 ke	besar	adalah	 sebagai	berikut	 :	

Byte/Charakter		>	Field	>	Record	>	File	

	

	
Gambar	1	Skema	Sistem	Komputer	
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2.1.	Perangkat	Dasar	Komputer	

• Power	Supply	Unit	/	PSU	(Catu	Daya)	

Power	 supply	 ini	 merupakan	 alat	 yang	 vital	 pada	 sebuah	 PC,	 karena	

berfungsi	untuk	memasok	daya	listrik	DC	ke	motherboard	dari	arus	 listrik	

AC.	Biasanya	untuk	Power	supply	500	VA	digunakan	untuk	satu	PC.	Stavolt	

berguna	dalam	menstabilkan	arus	listrik	sehingga	komponen	dalam	PC	tidak	

mudah	rusak.	Power	supply	yang	banyak	beredar	di	pasaran	ada	dua	macam,	

yaitu	 power	 supply	 biasa,	 disebut	 power	 supply	AT,	 dan	 yang	 lain	 adalah	

power	 supply	ATX.	Power	 supply	ATX	memiliki	 kelebihan	pada	komputer	

yang	 menggunakan	 sistem	 operasi	 FAT32.	 Ketika	 komputer	 sedang	 Shut	

Down	 computer	 (CPU)	 memberikan	 sinyal	 kepada	 power	 supply	 untuk	

menghentikan	 pasokan	 dayanya.	 Sedangkan	 pada	 power	 supply	 AT	 tidak	

demikian.	 Namun,	 power	 supply	 AT	 dapat	 fleksibel	 pada	 sistem	 operasi	

FAT16	dan	FAT32.	

	
Gambar	2	Power	Supply	

• Mainboard	

Mainboard	 /	 Motherboard	 atau	 biasa	 disingkat	 dengan	 MB	 /	 MOBO,	

adalah	 sebuah	 papan	 sirkuit	 elektronik	 yang	 mempunyai	 slot-slot	 untuk	

komponen	 lain,	 sehingga	 komponen-komponen	 tersebut	 saling	 terhubung	

dan	saling	bekerja	sama	dengan	baik.	Motherboard	dibedakan	atas	bentuk	

Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi Komputer BAB 
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dan	layout	sirkuitnya	yang	biasa	disebut	dengan	form	factor.	Dari	bentuknya,	

motherboard	 biasa	 dibedakan	 menjadi	 2,	 yaitu	 model	 desktop	 (monitor	

diletakkan	di	 atas	 CPU)	 dan	model	 tower	 (monitor	 diletakkan	di	 samping	

CPU).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	3		Motherboard	

ü Chipset	

IC	ini	digunakan	untuk	pengaturan	proses	kerja	dari	komputer	yang	

meliputi	 :	 Buffer	 CPU	 ke	 DRAM,	 Buffer	 PCI	 ke	 DRAM,	 kemampuan	

penulisan	secara	gabungan	dari	CPU	ke	DRAM	dan	penyediaan	ruang	pada	

DRAM.	 Kemampuan	 penulisan	 gabungan	mengumpulkan	multiple	 byte,	

word,	 dan	 siklus	 Dword,	 lalu	 menggabungkannya	 menjadi	 penulisan	

tunggal	ke	DRAM.	Penggunaan	PCI	yang	simultan	memungkinkan	operasi	

CPU	yang	lebih	efisien,	transaksi	PCI	dan	ISA	yang	lebih	baik	menyebabkan	

kinerja	multimedia	menjadi	lebih	cepat	dan	lancar.	

IC	Chipset	biasanya	berbentuk	bujur	sangkar	pada	badannya	ditulis	

“Chipset”	namun	ada	juga	yang	berbentuk	bujur	sangkar	yang	lebih	kecil	

dengan	sudut	tumpul	pada	setiap	garis	ujungnya	hingga	membentuk	segi	
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delapan,	lebih	tipis	dan	kaki-kaki	juga	terlihat.	Pada	motherboard	terdapat	

dua	chipset	ysitu	sebagai	berikut.	

	

	
Gambar	4	Chipset	Northbridge	dan	Southbridge	

	

v Chipset	Northbridge	

Chipset	 northbridge	merupakan	 "bus	 controller"	 yang	 utama	 seperti	

memory	cache	dan	"PCI	Controller".	Chipset	ini	mempunyai	lebih	dari	

satu	"discrete	chip".	Semua	chipset	dinamakan	dengan	nomor-nomor	

primary.	 Sebagai	 contoh	 :	 "FW82439HX"	 menandakan	 PCI	 set	 Intel	

430HX.	

Chipset	Mainboard	ini	berfungsi	sebagai	pengatur	aliran	data	dengan	

kecepatan	tinggi,	terutama	pada	prosesor	(CPU),	RAM,	dan	Kartu	Video.	

v Chipset	Southbridge	

Chipset	 Southbridge	merujuk	 kepada	 peripheral	 dan	 controller	 yagn	

tidak	 begitu	 penting	 (	 non-essential	 controller	 )	 seperti	 EIDE	 dan	

controller	 serial	 port.	 Chipset	 ini	 mempunyai	 hanya	 satu	 "descrete	

chip"	,	contoh	Sis	5513	Intel	PIIX.	
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Chipset	Mainboard	ini	berfungsi	sebagai	pengatur	aliran	data	dengan	

kecepatan	

rendah,	 terutama	 pada	 IDE,	 DMA,	 PCI,	 dan	 port	 –	 port	 seperti	 port	

paralel	dan	serial.	

ü Slot	/	Socket	

v EISA	dan	VESA	/	VL-Bus	(Video	Equipment	Standart	Association	Local	

Bus)	

Perusahaan	 motherboard	 membuat	 2	 variasi	 saluran	 32	 bit.	 Variasi	

pertama	dinamakan	slot	EISa	dan	yang	kedua	adalah	slot	VESA	yang	

bertujuan	mempercepat	proses	pada	graphic	adapter.	VESA	memiliki	

desain	 lokal	 yang	 disebut	 dengan	VL-bus.	 Card	 8	 bit	 dan	 16	 bit	 dari	

desain	 ISA	 bisa	 dipasang	 pada	 slot	 EISA,	 tetapi	 hanya	 akan	 bekerja	

seperti	 sistem	 lama.	Slot	EISA	berwarna	hitam-hitam	dan	memiliki	3	

kanal,	sedangkan	slot	VESA/VL-bus	berwarna	hitam-cokelat	dan	juga	

memiliki	3	kanal.	

v Industry	Standard	Architecture	(ISA)	

ISA	alias	Industry	Standard	Architecture	merupakan	slot	ekspansi	yang	

pertama	kali	dikembangkan	oleh	IBM-AT.Slot	ISA	mempunyai	dua	jenis	

saluran	sebagai	berikut.	 	Slot	 ISA	8	bit.	 Jenis	 ini	dapat	kita	 temukan	

pada	 komputer	 jenis	 XT	 yang	 hanya	 dapat	mentransfer	 data	 dengan	

saluran	8	bit.	Slot	ini	berwarna	hitam	dan	hanya	memiliki	1	kanal.	Slot	

ISA	16	bit.	Saluran	ini	mampu	mengirim	atau	mengambil	data	16	bit	

atau	sebanyak	12	karakter	sekaligus	dalam	satu	waktu.	 Istilah	untuk	

slot	16	bit	ini	adalah	ISA	bus	16	bit.	Slot	ini	juga	berwarna	hitam	tetapi	

memiliki	2	kanal.	

v Peripheral	Component	Interconnect	(PCI)	

Slot	 PCI	 adalah	 saluran	 32	 bit	 dan	 64	 bit	 standar	 lokal	 bus	 yang	

mengikat	bus	ekspansi	langsung	ke	CPU.	Dengan	demikian,	proses	kerja	

komponen	 yang	 menempatinya	 akan	 lebih	 cepat	 karena	 langsung	

diakses	oleh	CPU	tanpa	melalui	komponen	lain.	Slot	PCI	berwarna	putih	

dan	terdiri	dari	dua	kanal.	Biasanya	slot	ini	digunakan	untuk	VGA	Card	

seri	lama,	Soundcard,	modemcard,	TV	card,	dan	video	capture	card.	

v Accelerated	Graphic	Port	(AGP)	
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Sebuah	 bus	 grafik	 berkecepatan	 tinggi	 yang	 secara	 langsung	

menghubungkan	kartu	grafis	dengan	memori	utama.	AGP	beroperasi	

independen	dan	terpisah	dengan	PCI	bus	dan	umumnya	berjalan	pada	

66MHz	yaitu	dua	kali	kecepatan	PCI	yang	berjalan	pada	33MHz.	AGP	1x	

melakukan	satu	kali	transfer	per	siklus	kerja	untuk	melakukan	transfer	

data	maksimum	266	MB	per	detik.	AGP	2x	melakukan	dua	kali	transfer	

data	per	satu	siklus	kerja	yaitu	533	MB	per	detik	 sedangkan	AGP	4x	

melakukan	empat	kali	transfer	per	satu	siklus	kerja	yaitu	1,06	GB	per	

detik.	Sedangkan	kecepatan	transfer	data	maksimum	pada	PCI	sendiri	

adalah	132	MB	per	detik.	

v Audio	Modem	Riser	(AMR)	

Sesuai	dengan	namanya,	slot	AMR	hanya	dipakai	oleh	modem	dengan	

dukungan	 audio	 yang	 yang	 bekerja	 pada	 bus	 128	 bit.	 Slot	 AMR	

berwarna	cokelat	dan	berukuran	pendek.	

	
Gambar	5		Slot	AMR	

v Driver	Socket	

Media	 penyimpanan	 (Hard	 Disk,	 Floppy,	 CD/DVD)	 terhubung	 ke	

motherboard	 melalui	 soket	 ATA/SATA.	 Advanced	 Technology	

Attachment	 (ATA)	 adalah	 interface	 standar	 untuk	 hardisk	 dan	

menggunakan	kabel	konektor	40-pin.	Macam-macam	ATA	adalah	ATA-

2,	ATA-3,	Ultra-ATA,	ATA/66,	ATA/100	dan	ATA/133.	Sedangkan	Serial	

ATA	(SATA)	adalah	interface	terbaru	yang	memiliki	kelebihan	transfer	

data	lebih	cepat	daripada	ATA.	
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Gambar	6		Slot	ATA	dan	SATA	

ü Processor	

Mikroprocessor	atau	sering	disebut	processor	adalah	komponen	berupa	

IC	atau	chip	yang	berfungsi	sebagai	otak	dari	PC.	Processor	tersusun	atas	

dua	bagian	utama,	yaitu	BIU	(Bus	interface	unit)	dan	EU	(	Extention	Unit).	

EU	 bertugas	 menyampaikan	 semua	 instruksi	 dan	 memanipulasi	 data,	

sedangkan	BIU	mengerjakan	semua	pekerjaan	/	mengirim	dan	menerima	

data	dari	processor.		

Processor	atau	unit	pengolah	pusat	(Central	Processing	Unit)	adalah	chip	

tunggal	 yang	 berisi	 semua	 elemen	 yang	 diperlukan	 untuk	mengartikan	

dan	melakukan	semua	instruksi	program	dalam	bentuk	manipulasi	data,	

operasi	logika	dan	aritmatika,	pewaktuan	dan	pengendalian	sistem.		

Ada	banyak	macam	processor	yang	tersedia	saat	 ini.	Beberapa	didesain	

untuk	kebutuhan	pada	computer	portable,	yang	lainnya	khusus	didesain	

untuk	 penggunaan	 multi	 media.	 Pembahasan	 berikut	 ini	 menerangkan	

secara	sekilas	tentang	tipe	prosesor	berbasis	Intel	secara	umum	beserta	

fitur-	 fiturnya.	 Adapun	 perkembangan-perkembangan	 processor	 adalah	

seperti	berikut	ini	:	

a) MMX	Technology	

b) Pentium	II	

c) Pentium	Pro	

d) Celeron	Processor	

e) Pentium	III	Processor	
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f) Pentium	IV	Processor	

g) Processor	Itanium	2	

h) Pentium	D,	Pentium	M	

i) Dual	Core	

j) Core	2	Duo,	Core	2	Solo,	Core	2	Quad	

k) Core	i	

	
Gambar	7	Processor	

	

ü BIOS	dan	CMOS	

Setiap	 kompiter	 pasti	 punya	 BIOS	 (Basic	 Input	 /	 Output	 System)	

merupakan	 instruksi	 perangkat	 elektronik	 yang	 digunakan	 komputer	

untuk	 memulai	 sistem	 beroperasi.	 BIOS	 terletak	 pada	 chip	 di	 dalam	

komputer	 dan	 dirancang	 secara	 khusus	 untuk	melakukan	 operasi	 awal	

sebuah	komputer.	Alat	ini	sangat	penting,	karena	nafas	awal	komputer	ada	

disini.		

Fungsi	utama	BIOS	adalah	untuk	memberikan	instruksi	untuk	Power-on	

self	test	(POST).	Tes	untuk	memastikan	bahwa	komputer	memiliki	semua	

bagian	 yang	 diperlukan	 dan	 fungsi	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 mulai	

beroperasi	adalah	baik,	seperti	penggunaan	memori,	keyboard	dan	bagian	

lainnya.	 Jika	 ada	 kesalahan	 yang	 terdeteksi	 pada	 saat	 tes,	 maka	 BIOS	

memerintahkan	komputer	untuk	memberikan	kode	yang	mengungkapkan	

masalah	tersebut.	Kode	Kesalahan	biasanya	serangkaian	beep	terdengar	

lama	setelah	startup.		

BIOS	juga	bekerja	untuk	memberikan	komputer	informasi	dasar	tentang	

bagaimana	 berinteraksi	 dengan	 beberapa	 komponen	 penting,	 seperti	

drive	dan	memori,	 yang	akan	memuat	 sistem	operasi.	 Setelah	petunjuk	
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dasar	telah	dimuat	dan	self-test	telah	sukses,	komputer	dapat	melanjutkan	

dengan	memuat	sistem	operasi	dari	salah	satu	drive	terpasang.	

CMOS	 (Complementary	 Metal-Oxide	 Semiconductor)	 ini	 berfungsi	 untuk	

memberi	 tenaga	 pada	 motherboard	 dalam	mengenali	 konfigurasi	 yang	

terpasang,	 ketika	 ia	 tidak	 atau	 belum	 mendapatkan	 daya	 dari	 power	

supply.	

ü Memory	Controller	

Seperti	DOS	BIOS	juga	merupakan	sekumpulan	program	yang	mengontrol	

komputer.	Hanya	bedanya	BIOS	tidak	perlu	kita	muat	terlebih	dahulu	dari	

disket	 karena	 BIOS	 sering	 disebut	 sebagai	 sistem	 tingkat	 dasar	

input/output,	BIOS	merupakan	perangkat	lunak	pada	tingkat	yang	paling	

rendah	 PC.	 DOS	 pun	menggunakan	 sepenuhnya	 rutin-rutin	 BIOS	 untuk	

mengontrol	 perangkat	 keras.	 Di	 sini	 kedudukan	 DOS	 adalah	 sebagai	

penghubung	antara	ROM-BIOS	dan	program-program	yang	kita	jalankan	

dan	 sebagai	 pelengkap	 layanan	 ROM-BIOS.	 Untuk	 menjangkau	 fungsi-

fungsi	 dari	 BIOS	 kita	 akan	menggunakan	 interrupt.	 Untuk	BIOS,	 nomor	

interruptnya	dari	I	sampai	IF	Heks.	Tiap-tiap	interrupt,	baik	DOS	maupun	

BIOS	 akan	 menunjuk	 pada	 alamat	 tertentu	 pada	 memory.	 Jadi	 apabila	

suatu	 interupsi	 dijalankan,	maka	 eksekusi	 akam	meloncat	 pada	 alamat	

yang	 ditunjuk.	 Alamat-alamat	 ini	 diletakkan	 pada	 memory	 utama	

sebanyak	1024	byte	dimulai	dari	Q	sampai	400	Heks.	Alamat-alamat	ini	

ada	 sebanyak	 256	dan	 tiap-tiap	 alamat	 disimpan	 sepanjang	 4	 byte	 dan	

disebut	sebagai	Table	Vector	Interrupt.	

Perbedaan	 antara	 DOS	 dan	 BIOS	 bersifat	 Re-enterable.	 Artinya	 jika	

beberapa	 program	 menggunakan	 interupsi	 BIOS	 yang	 sama	 maka	

program	 yang	 lain	 memulai	 eksekusi	 interupsi	 yang	 sama	 sebelum	

program	 yang	 pertama	 dijalankan.	 Artinya,	 dua	 buah	 program	 yang	

berbeda	 dapat	 memakai	 interupsi	 yang	 sama	 tanpa	 menimbulkan	

masalah.	Contohnya	di	dalam	pemograman	yang	resident	kita	tidak	bisa	

menggunakan	fungsi	DOS,	hanya	BIOS	sajalah	yang	dapat	kita	residentkan.	

Misalnya	 pada	 suatu	 saat	 sebuah	 program	 sedang	 berjalan	 dan	 sedang	

mengerjakan	suatu	 interupsi	BIOS,	program	resident	yang	aktif	bekerja	

dan	 menggunakan	 interupsi	 yang	 sama,	 maka	 tidak	 timbul	 masalah.	
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Sedang	kalau	menggunakan	DOS	komputer	bisa	crash	atau	hang	dan	harus	

di	boot	ulang.	

v Read	Only	Memory	(ROM)	

ROM	atau	Read	Only	Memory,	yaitu	memory	yang	hanya	bisa	dibaca	

datanya	 atau	 programnya.	 Pada	 PC,	 ROM	 terdapat	 pada	 BIOS	 yang	

etrdapat	 pada	 motherboard	 yang	 berfungsi	 untuk	 mensetting	

peripheral	yang	ada	pada	sistem.	contoh	AMI	BIOS,	AWARD	BIOS,	dan	

lain-lain.	ROM	untuk	BIOS	 terdapat	beragam	 jenis	di	 antaranya	 jenis	

Flash	EEPROM	BIOS	 yang	memiliki	 kemampuan	untuk	 dapat	 diganti	

programnya	 dengan	 software	 yang	 disediakan	 oleh	 perusahaan	

pembuat	 motherboard	 yang	 umumnya	 penggnatian	 tersebut	 untuk	

peningkatan	unjuk	kerja	dari	peripheral	yang	ada	di	motherboard.	Dari	

jenis	 ROM	 ini,	 ada	 dua	 jenis	 yang	 paling	 banyak	 digunakan	 oleh	

perangkat	hardware	saat	ini	di	antaranya	:	

a) Electrically	Erasable	Programmable	Read-Only	Memory	(EEPROM)	

Program	 yang	 ada	 di	 dalam	 chip	 ini	 dapat	 dihapus	 dan	 didisi	

kembali	dengan	menggunakan	pulsa	listrik.	

Kelebihan	:	

§ Dapat	diupgrade	atau	dimodifikasi	sebagian	atau	keseluruhan	

isi	dari	program	BIOS	tersebut	sesuai	dengan	keinginan	kita.		

§ Dapat	 dibakcup	 atau	 dibuat	 cadangannya,	 bila	 suatu	 saat	

master	 dari	 BIOS	 tersebut	 rusak	 atau	 programnya	 sebagian	

atau	keseluruhannya	terhapus.	

Kelemahan	:	

§ Virus	dapat	memasuki	atau	merusak	sebagian	atau	

keseluruhan	isi	dari	program	yang	tersimpan	di	dalam	BIOS	

tersebut.		

§ Arus	 listrik	 yang	 tidak	 stabil	 dapat	 merusak	 sebagian	 atau	

keseluruhan	 isi	 dari	 program	yang	 tersimpan	di	 dalam	BIOS	

tersebut.	

b) Erasable	Programmable	Read-Only	Memory	(EPROM)	

Program	yang	ada	dalam	chip	ini	dapat	dihapus	dan	diisi	kembali	

dengan	menggunakan	infrared.	
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Kelebihan	:	

§ Virus	 tidak	 dapat	 merusak	 atau	 merubah	 sebagian	 atau	

keseluruhan	isi	dari	program	BIOS	tersebut.		

§ Isi	 dari	 program	 BIOS	 ini	 baik	 itu	 sebagian	 atau	

keseluruhannya	 tidak	dapat	 dirusak	 atau	dirubah	oleh	pulsa	

listrik,	 selama	 stiker	 yang	 terdapat	 pada	 BIOS	 tersbut	 tidak	

cacat	atau	rusak.	

Kelemahan	:	

§ Tidak	dapat	diupgrade	atau	dimodifikasi	secara	umum	isi	dari	

program	BIOS	tersebut	baik	itu	sebagian	atau	keseluruhannya.	

Sehingga	 suatu	 saat	 segala	 perhitunagn	 yang	 berhubungan	

dengan	 tanggal,	 bulan	 dan	 tahun	 seperti	 program	 aplikasi	

microsoft	excel	atau	lotus	akan	menyimpang	bila	tanggal,	bulan	

dan	tahun	dari	BIOS	tersebut	sudah	tidak	sesuai	lagi.	

v Random	Access	Memory	(RAM)	

Untuk	 menggunakan	 memori	 kita	 dapat	 melihat	 spesifikasi	 chipset	

motherboard	 untuk	 mengetahui	 tipe	 memori	 yang	 dapat	 di	 pasang,	

apakah	itu	SDRAM,DDR,	atau	RDRAM.	Selain	itu	juga	dapat	dilihat	dari	

tipe	slot	memori	yang	terletak	pada	motherboard.		

Kualitas	memori	 biasanya	 dilihat	 dari	 frekuensi	 kerja	 tertinggi	 yang	

dapat	di	capai	oleh	memori	tersebut.	Pada	SDRAM	hal	ini	dapat	dilihat	

jelas	 pada	 chip-chip	 yang	 terletak	 pada	 memori.	 Pada	 chip-chip	

penyusun	 memori,	 yakni	 sebuah	 lempengan	 berupa	 IC	 (Integrated	

Circuit)	 berwarna	 hitam	 sebanyak	 beberapa	 buah.	 Pada	 badannya	

teradapat	angka-angka	yang	di	dahului	tanda	minus,	misalnya	-7,5;	-6	

dan	 seterusnya.	 Angka	 ini	 dapat	 digunakan	 sebagai	 pedoman	 dalam	

menentukan	 frekuensi	 kerja	 maksimal	 memori	 tersebut.	 Rumus	

umumnya	adalah	 f	=	1000/T,	dimana	 f	adalah	 frekuensi	kerja|(MHz)	

dan	 T	 adalah	 periode	 memori,	 yaitu	 angka	 yang	 tertulis	 pada	 chip	

memori	 tersebut,	misalnya	 -7,5	maka	 frekuensi	 kerja	maksimumnya	

adalah	1000/7,5=133MHz.		

Kualitas	secara	fisik	dapat	dilihat	dari	merk	chip	yang	ada	,	chip-chip	

yang	 terkenal	 andal	 untuk	 memory	 adalah	 Micron,	 Nanya,	 Toshiba.	
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Merk	 chip	 dapat	 dilihat	 pada	 badan	 chip	 memory	 tersebut	 yang	

biasanya	ditandai	dengan	inisial.		

Memory	 Read-Write,	 lokasi-lokasi	 memory	 ini	 dapat	 diakses	 secara	

acak	 dengan	 menempatkan	 alamat	 dari	 kolasi	 yang	 dipilih	 ke	 jalur	

alamat.	RAM	adalah	 faktor	 yang	menentukan	dalam	stabilitas	 sistem	

komputer.	RAM	yang	baik	adalah	:		

a) Memiliki	kapasitas	atau	daya	tampung	yang	sangat	besar		

b) Memiliki	waktu	akses	yang	sangat	cepat	atau	singkat		

c) Memiliki	sifat	universal,	artinya	dapat	digunakan	atau	dipakai	pada	

seluruh	mainboard.	

	

	
Gambar	8	RAM	

	

RAM	memiliki	berbagai	generasi	dari	perkembangan-

perkembangannya.	Adapun	perkembangan	RAM	adalah	sebagai	

berikut	:	

a) DRAM	(Dynamic	Random	Access	Memory)	

b) EDORAM	(Extended	Data	Out	Random	Access	Memory)	

c) SD	(Synchronouse	Dynamic)	RAM	

	
Gambar	9	Memori	SDRAM	

 

d) RD	(Rambus	Double	RAM)	RAM	
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Gambar	10	Memori	RDRAM	

e) DDR	(Double	Data	Read)-SDRAM	

	
Gambar	11	Memori	DDR-SDRAM	

f) DDR2-SDRAM	

g) DDR3-SDRAM	

v Cache	Memory	

Memory	berkapasitas	 terbatas,	berkecapatan	tinggi	yang	 lebih	mahal	

dari	 pada	 memory	 utama.	 Cache	 memory	 in	 ada	 di	 antara	 memory	

utama	dan	register	pemroses,	berfungsi	agar	pemroses	tidak	langsung	

mengacu	pada	memory	utama	agar	kinerja	dapat	ditingkatkan.	Cache	

memory	ada	dua	macam,	yaitu	:		

a) Internal	 Cache,	yaitu	memory	 yang	 terdapat	 di	 dalam	processor,	

dan	 yang	 sering	 dikenal	 dengan	 nama	 First	 Level	 (L1).	 Jenis	 ini	

kecepatan	aksesnya	sangat	tinggi	berfungsi	menyimpan	data	atau	

hasil	 pengolahan	 data	 sementara	 yang	 telah	 diproses	 oleh	

processor.		

b) External	 Cache,	 yaitu	 memory	 yang	 terdapat	 pada	 motherboard	

(Second	 Level/L2).	 Memiliki	 kecepatan	 yang	 lebih	 cepat	 dari	

memory	utama,	 selain	 itu	 jarak	dari	processor	ke	cache	memory	
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secara	 fisik	 di	 mainboard	 lebih	 dekat	 bila	 dibandingkan	 antara	

jarak	 processoe	 dengan	 memory	 utama.	 Cache	 memory	 dapat	

mempercepat	 kerja	 karena	 akan	 membantu	 transfer	 data	 dari	

memory	utama	ke	processor.	 Pada	 saat	 processor	meminta	 data	

dari	 memory	 utama	 maka	 processor	 akan	 membacanya	 dan	

menyalinnya	 ke	 cache	 memory.	 Jika	 suatu	 saat	 processor	

membutuhkan	data	yang	sama	maka	processor	cukup	mengambil	

dari	cache	memory	tidak	dari	memory	utama	lagi.		

c) Cache	Modul	merupakan	memory	tambahan	untuk	cache	memory,	

dapat	 dipasang	 dan	 dilepas	 dari	 dan	 ke	mainboard.	 Memory	 ini	

memiliki	soket	yang	letaknya	dekat	dengan	cache	memory.	Bentuk	

soketnya	hampir	sama	dengan	soket	RAM	atau	Bus	Slot.	

ü Video	Graphic	Adapter	(VGA)	

Merupakan	penghubung	antara	CPU	dengan	Monitor.	Jenis	VGA	card:	

a) Card	Monochrom	 digunakan	 untuk	monitor	monochrom	 dengan	

tampilan	warna	hitam	/	putih	atau	pada	umumnya	hijau.	Card	ini	

hanya	8	bit.	

b) Card	Color	Graphics	Adapter	digunakan	untuk	monitor	CGA.	Card	

ini	dapat	digunakan	dua	macam	monitor	,	karena	card	ini	dapat	kita	

ubah	dari	CGA	menjadi	monochrom	dan	sebaliknya.	

c) Card	Enhanced	Graphics	Adapter	digunakan	untuk	monitor	EGA,	

card	EGA	sama	dengan	card	CGA	perbedaannya	terdapat	pada	teks	

yang	ditampilkan,	EGA	lebih	halus	dari	CGA.	

d) Card	Video	Graphics	Adapter	digunakan	untuk	monitor	VGA	dan	

SVGA		

e) SVGA	 card	 digunakan	 untuk	 monitor	 VGA	 ataupun	 SVGA.	 SVGA	

dapatdibagi	dalam	beberapa	jenis:	

-	SVGA	card	16	bit	

-	SVGA	card	32	bit	

-	SVGA	card	64	bit	

-	SVGA	card	128	bit	
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Memory	yang	digunakan	dalam	card	SVGA	adalah	untuk	menampilkan	

teks	supaya	karakter	lebih	kecil	dan	halus	serta	warna	–	warna	

resolusi	bisa	lebih	diperbanyak.	

	
Gambar	12	VGA	Card	

ü Sound	

Berfungsi	untuk	menghasilkan	bunyi	dari	komputasi	yang	dilakukan	oleh	

komputer,	dan	hasilnya	bisa	kita	dengar	dengan	menggunakan	speaker.	Di	

dalamnya	terdapat	beberapa	komponen	penting	yaitu:	DSP	(Digital	Sinyal	

Processor)	 yang	 berfungsi	 menangani	 sebagian	 besar	 komputasi	 yang	

berhubungan	dengan	suara.	DAC	dan	ADC	(	Digital	to	Analog	Converter)	

yang	mengolah	baik	 suara	 yang	masuk	maupun	 suara	 yang	 keluar	 dari	

komputer,	MIDI	dan	beberapa	 connector	 lainnya	 seperti	 line	 out,	 game	

port,	dll.	Jenis	sound	card:	Tipe	internal	Onboard,	Tipe	internal	card	model	

ISA	atau	PCI,	serta	Tipe	external	(seperti	Sound	Blaster	Audigy,	dll).	

	
Gambar	13	Sound	Card	
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ü Port	IDE,	FDD,	SATA	

Port	ini	digunakan	untuk	pemasangan	Hard	Disk	(IDE	Port)	atau	CD/DVD	

drive,	Floppy	disk	drive	 (FDD	Port)	dan	SATA	untuk	pemasangan	Hard	

Disk	atau	CD/DVD	Drive	

ü Port	I/O	

Port	I/O	merupakan	Port	atau	Gerbang	atau	tempat	dipasangnya	konektor	

dari	 peralatan	 I/O.	 Di	 mana	 setiap	 port	 I/O	 di	 bawah	 control	 dari	

processor.		

	
Gambar	14	Port	I/O	

Keterangan	Gambar	:	

1) Port	Paralel	(LPT1	atau	LPT2),	merupakan	port	bagi	peralatan	yang	

bekerja	dengan	transmisi	data	secara	parallel.	Contoh	peralatan	yang	

menggunakan	port	ini	adalah	:	Printer,	Scanner	dan	lain-lain.		

2) LAN	 Port,	 port	 ini	 digunakan	 untuk	 melakukan	 koneksi	 jaringan	

dengan	kabel.	Biasanya	pasangan	dari	port	ini	adalah	konektor	RJ	45.		

3) Port	 VGA,	 merupakan	 port	 yang	 berhubungan	 langsung	 dengan	

monitor.	Port	VGA	didapatkan	dari	pemasangan	VGA	Card.	

4) Port	 Audio,	 merupakan	 port	 yang	 berhubungan	 langsung	 dengan	

peralatan	audio	seperti	Tape,	Radio,	Speaker,	Microphone,	dan	lain-

lain			
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5) Port	 Audio,	 merupakan	 port	 yang	 berhubungan	 langsung	 dengan	

peralatan	audio	seperti	Tape,	Radio,	Speaker,	Microphone,	dan	lain-

lain		

6) Port	 Audio,	 merupakan	 port	 yang	 berhubungan	 langsung	 dengan	

peralatan	audio	seperti	Tape,	Radio,	Speaker,	Microphone,	dan	lain-

lain		

7) USB	Port,	USB	Port	(Universal	Serial	Bus)	Port	merupakan	Port	Serial	

universal	bagi	peralatan	yang	bekerja	dengan	transmisi	data	secara	

serial.	 Contoh	perlatan	yang	menggukan	USB	port	 :	 Camera	Digital,	

Keyboard,	Scanner,	Mouse,	Printer,	dan	lain-lain.		

8) USB	Port,	USB	Port	(Universal	Serial	Bus)	Port	merupakan	Port	Serial	

universal	bagi	peralatan	yang	bekerja	dengan	transmisi	data	secara	

serial.	 Contoh	perlatan	yang	menggukan	USB	port	 :	 Camera	Digital,	

Keyboard,	Scanner,	Mouse,	Printer,	dan	lain-lain.	

9) Port	 Serial	 (Com1,	 Com2),	 merupakan	 port	 bagi	 peralatan	 yang	

bekerja	dengan	 transmisi	data	 secara	 serial.	Contoh	peralatan	yang	

menggunakan	port	ini	adalah	:	Mouse,	Modem,	dan	lain-lain.	

10) Port	 AT/PS2,	 port	 ini	 umumnya	 digunakan	 untuk	 masukan	 dari	

keyboard,	mouse.		

11) Port	 AT/PS2,	 port	 ini	 umumnya	 digunakan	 untuk	 masukan	 dari	

keyboard,	mouse.	

ü Jumper	

Bentuk	 yang	 sederhana	 dari	 switch	 on/of.	 Umumnya	 jumper	 ini	

berukuran	 amat	 kecil	 dan	 terbuat	 dari	 logam	 yang	 terbungkus	 plastic.	

Dimana	 biasanya	 digunakan	 untuk	 menentukan	 setting	 suatu	 fungsi	

seperti	besaran	frekuensi	BIOS,	dll.	

	
Gambar	15	Jumper	
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2.2.	Perangkat	Penyimpanan	
Perangkat	 penyimpanan	 berfungsi	 sebagai	 media	 penyimpanan	 permanen.	

Dimana	ketika	media	tersebut	dalam	keadaan	tanpa	bekerja	(mati),	maka	data	

masih	dapat	tersimpan	didalamnya.	Media	penyimpanan	ini	memiliki	berbagai	

macam	ukuran	dalam	satuan	Kilobyte	(KB),	Megabyte	(MB),	Gigabyte	(GB),	dan	

Terabyte	(TB).	

• Harddisk	

Harddisk	adalah	jenis	disk	yang	bersifat	tetap,	umumnya	terbuat	dari	bahan	

logam	yang	berbentuk	piringan	atau	pelat.	Sebuah	harddisk	biasanya	terdiri	

dari	 lebih	 satu	piringan	 atau	 lempengan	yang	dilapisi	 dengan	oksida	besi.	

Lempengan	 ini	 disebut	 dengan	 platter,	 setiap	 platter	 terdiri	 dari	 2	 sisi.	

Karena	strukturnya	yang	terdiri	dari	beberapa	disk	maka	harddisk	memiliki	

kapasitas	 penyimpanan	 yang	 besar.	 Selain	 itu	 kecepatan	 harddisk	 juga	

sangat	tinggi	dengan	putaran	3600,	4500,	5400,	6300,	7200,	10000,	12000	

rpm	sehingga	acces	datanya	juga	sangat	cepat.	

Beberapa	 tipe	 harddisk	 yang	 beredar	 di	 pasaran	 yaitu	 harddisk	 yang	

digunakan	untuk	laptop	dan	PC.	Teknologi	harddisk	PC	yang	banyak	beredar	

saat	ini	terdiri	dari	4	tipe	:	IDE,	SCSI,	SATA,	USB	(Enclosure).	

	

	
Gambar	16	Harddisk	

• Flopy	Disk	

Floppy	disk	adalah	sebuah	media	yang	digunakan	dalam	komputer	atau	bias	

disebut	 juga	 dengan	 input	 unit	 atau	 tempat	 pemasukan	 data,	 namun	
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kapasitasnya	 yang	 semakin	 besar	 juga	 tidak	 mudah	 rusak	 serta	 praktis.	

Beberapa	macam	floppy	disk	antara	lain:	

a) Floppy	disk	360	KB	dan	1,2	MB	ukuran	5¼	inch	

b) Floppy	disk	720	KB,	1,44	MB,	2,88	MB	ukuran	3½	inch	

	
Gambar	17	Floppy	Disk	

• CD-DVD	R/RW	

Media	 penyimpanan	 CD-R	 (Compact	 Disc	 Recordable)	 maupun	 CD-RW	

(Compact	 Disc	 Recordable	 and	 reWritable)	 berkapasitas	 100MB	 hingga	

720Mb,	 sedangkan	 DVD-R	 (Digital	 Versitile	 Disc-Recordable)	 maupun	

DVDRW	4,7GB	hingga	17GB	(double-sided,	dual	layer).	

	

Gambar	18	Compac	Disk	
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• Flashdisk	dan	Memory	Card	

Flashdisk	dan	Memory	Card	(MMC)	merupakan	media	penyimpanan	berupa	

microchips.	 Sehingga	 bentuk	 dan	 desain	 dari	 media	 penyimpanan	 ini	

sangatlah	kecil	yang	memungkinkan	dibawa	kemana-mana.	

	
Gambar	19	Flashdisk	

	

2.3.	Perangkat	Input/Output	
• Perangkat	Masukan	(Input)	

Perangkat	masukan	atau	input	device	berfungsi	sebagai	memasukkan	data	

atau	perintah	kedalam	computer.	

ü Mouse	

Mouse	yang	dalam	bahasa	 Indonesia	berarti	 “tikus”	 (Disebut	seperti	 ini	

karena	 bentuk	 dan	 kabel	 yang	 terdapat	 pada	 mouse	 benar-benar	

menyerupai	 tikus),	 berfungsi	 untuk	 membantu	 dalam	 memberikan	

perintah	kepada	komputer	dalam	bentuk	pointer.	Secara	fisik,	mouse	juga	

terbagi	atas	4,	yaitu	:	

a) Mouse	Serial	

b) Mouse	PS/2	

c) Mouse	USB	

d) Mouse	Wireless	

Secara	hardware	penggerak,	mouse	dibedakan	menjadi	dua	macam,	yaitu	

:	

a) Mouse	Optic	

b) Mouse	Trackball	
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Gambar	20	Mouse	

ü Keyboard	

Keyboard	atau	papan	ketik	berfungsi	untuk	memasukkan	perintah	secara	

langsung	 ke	 dalam	 komputer	 yang	 berupa	 karakter,	 baik	 angka,	 huruf	

maupun	kode	SCII.	Secara	fisik,	keyboard	terbagi	atas	4	bagian,	yaitu	:	

a) Keyboard	Serial	

b) �Keyboard	PS/2	

c) Keyboard	USB	

d) Keyboard	Wireless	

	
Gambar	21	Keyboard	

ü Kamera	

Seiring	 dengan	 perkembangan	 teknologi,	 pengguna	 kamera	 juga	 telah	

banyak	 yang	 beralih	 kepada	 kamera	 yang	 memiliki	 hubungan	 dengan	

komputer	 dengan	 pertimbangan	 kemudahan	 dalam	 pengeditan	 dan	

penambahan	komponen.	

	
Gambar	22	Kamera	
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ü Scaner	

Scanner	berfungsi	untuk	memasukkan	data	gambar	ke	dalam	komputer	

dan	memiliki	prinsip	kerja	yang	sama	dengan	mesin	photo	copy.	Secara	

umum,	scanner	terbagi	atas	2,	yaitu	faltbed	scanner	dan	handled	scanner.	

Saat	ini,	beberapa	scanner	telah	dilengkapi	dengan	OCR	dan	software	yang	

mampu	membaca	citra	digital	sebagai	text	sehingga	dapat	langsung	diedit	

dalam	komputer	oleh	perangkat	lunak	pengolah	kata.	

	
Gambar	23	Scaner	

ü Digitizer	

Digitizer	 banyak	 digunakan	 oleh	 kartunis	 yang	 membutuhkan	 koneksi	

langsung	 antara	 coretan	 yang	 mereka	 buat	 dengan	 sistem	 komputer.	

Digitizer	memiliki	bentuk	menyerupai	buku	tulis	namun	lebih	tebal	dan	

terhubung	langsung	dengan	computer	melalui	port	serial	atau	USB.	

	
Gambar	24	Digitizer	

ü Joystick	

Pengguna	 game	 akan	 amat	 membutuhkan	 perangkat	 ini,	 karena	 akan	

memudahkan	mereka	melakukan	manuvermanuver	yang	sulit	dilakukan	

oleh	 penggunaan	 keyboard	 dan	 mouse.	 Jenis	 joystick	 yang	 dapat	

digunakan	 pada	 komputer	 juga	 amat	 banyak,	 termasuk	 dengan	 jenis	
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khusus	yang	digunakan	untuk	game	balap	yang	dilengkapi	dengan	roda	

kemudi	dan	pedal.	

	
Gambar	25	Joystick	

• Perangkat	Keluaran	(Output)	

ü Monitor	

Monitor	merupakan	alat	output	yang	paling	umum	dan	berfungsi	untuk	

melihat	hasil	pengolahan	data	pada	layar,	baik	berupa	karakter,	gambar	

maupun	warna.	Secara	umum,	monitor	terbagi	atas	:	

a) CRT	(Cathode	Rays	Tube)	

Merupakan	monitor	yang	berfungsi	dengan	prinsip	penembakan	sinar	

katoda.	 Bentuk	 fisik	monitor	 ini	 sama	 dengan	 televisi	 namun	 secara	

umum	hanya	 terdiri	dari	4	blok,	 yaitu	video,	 vertikal,	 horisontal	dan	

power	supply.	Monitor	type	ini	memiliki	beberapa	kelemahan,	antara	

lain	adalah	:	Membutuhkan	daya	yang	besar,	menghasilkan	panas	yang	

cukup	tinggi,	memiliki	bentuk	fisik	yang	besar	(walaupun	ada	juga	yang	

memiliki	dimensi	yang	kecil	namun	tetap	tidak	praktis	karena	gambar	

yang	dihasilkan	tetap	kecil)	dan	memiliki	radiasi	yang	besar	(walaupun	

ada	 beberapa	 type	 yang	 menggunakan	 jenis	 tabung	 tertentu	 yang	

mampu	menyerap	radiasi	yang	dihasilkan	oleh	tembakan	CRT).	Namun,	

secara	umum	monitor	ini	memiliki	harga	yang	cukup	rendah	sehingga	

tetap	merupakan	peratalan	standard	dalam	unit	komputer.	

	
Gambar	26	Monitor	CRT	
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b) LCD		(Liquid	Crystal	Display)	

Sistem	kerja	monitor	ini	jauh	berbeda	dibandingkan	dengan	CRT.	LCD	

menggunakan	cairan	kristal	khusus	yang	berpendar	apabila	dilalui	oleh	

sinyal	 listrik	 sehingga	 menghasilkan	 bentuk	 dan	 warna.	 Kelemahan	

LCD	adalah	harganya	yang	cukup	mahal	dan	komponen	fisik	yang	ada	

amat	rentan	terhadap	gangguan,	namun	LCD	 juga	memiliki	beberapa	

kelebihan	diantaranya	adalah	:	hanya	memerlukan	daya	yang	rendah	

(Tegangan	yang	digunakan	cuma	12	Volt),	bentuk	fisik	yang	kecil	dan	

ramping	 sehingga	 mudah	 ditempatkan	 serta	 tidak	 menghasilkan	

radiasi.	

	
Gambar	27	Monitor	LCD	

c) LED	(Light	Emiting	Diode)	

Monitor	LED	memiliki	 teknologi	 yang	 sama	dengan	 	LCD.	Perbedaan	

secara	 fisik	 pada	 LED	 computer	 umumnya	 terletak	 pada	 bentuknya	

yang	lebih	ramping/tipis.	Pada	beberapa	tipe	LED	memiliki	fungsi	dan	

fitur	lebih	lengkap	dibandingkan	LCD,	seperti	kemampuan	digital	touch	

screen,	 digital	 TV.	 Secara	 umum	perbedaannya	 	 hanya	 terletak	 pada	

system	 pencahayaan	 yang	 menggunakan	 teknologi	 LED	 backlight.	

Berbeda	dengan	LED	yang	menggunakan	CCFL	(Lampu	neon	berjenis	

fluorescent)	Backlight.	Monitor	LED	mampu	menghemat	listrik	50%	-	

70%	 disbanding	 dengan	 monitor	 LCD	 dengan	 kemampuan	 gambar	

yang	tajam.	

ü Speaker	
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Fungsi	 speaker	 pada	 komputer	 sama	 dengan	 fungsi	 speaker	 pada	

perangkat	audio	sistem.	Yang	membedakan	secara	garis	besar	hanyalah	

pada	ukurannya.	Speaker	pada	komputer	dibuat	seefisien	mungkin	agar	

tidak	terlalu	memerlukan	banyak	tempat.	Namun	pada	pengguna	tertentu	

terkadang	menghubungkan	output	sound	mereka	pada	perangkat	speaker	

lainnya	untuk	lebih	memberikan	kepuasan	yang	lebih.	

	
Gambar	28	Speaker	

ü Printer	

Printer	 berfungsi	 untuk	 mencetak	 tulisan	 atau	 gambar	 output	 yang	

dikeluarkan	oleh	Process	Device.	Secara	garis	besar,	printer	terbagi	atas	3	

bagian,	yaitu	:	

a) Printer	Dot	Matrix	

Jenis	 ini	 disebut	 dengan	 “Dot	Matrix”	 karena	 hasil	 cetakan	 dibentuk	

oleh	hentakan	jarum	pada	pita	yang	membentuk	karakter	berupa	titik-

titik	yang	beraturan.	Oleh	sebab	itu,	maka	suara	yang	dihasilkan	oleh	

printer	jenis	ini,	jauh	lebih	besar	dan	kasar	dibandingkan	dengan	jenis	

printer	 lainnya.	 Kehalusan	 hasil	 cetakan	 ditentukan	 oleh	 banyaknya	

jarum	yang	digunakan.	Minimal	jumlah	jarum	yang	digunakan	adalah	9	

pin	 dan	 maksimal	 adalah	 24	 pin.	 Salah	 satu	 contoh	 printer	 yang	

menggunakan	 9	 pin	 adalah	 Epson	 LX300	 dan	 800,	 sedangkan	 yang	

menggunakan	24	pin	adalah	LQ	(Letter	Quality)	1170	dan	2180.	Bentuk	

printer	 jenis	 ini	 juga	 terdiri	 dari	 beberapa	 macam,	 ada	 yang	 hanya	

mampu	 mencetak	 dengan	 ukuran	 folio,	 dan	 ada	 pula	 yang	 mampu	

mencetak	 dengan	 ukuran	 double	 folio.	 Tinta	 yang	 digunakan	 adalah	

pita	karbon.	
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Gambar	29	Printer	Dot	Matrik	

b) Printer	Inkjet	
Sesuai	 dengan	 namanya,	 printer	 jenis	 ini	 mencetak	 dengan	

menggunakan	 semburan	 tinta	 cair	 pada	permukaan	 kertas,	 sehingga	

hasil	cetakannya	jauh	lebih	bagus,	lebih	cepat	dibandingkan	dengan	dot	

matrix.	 Printer	 ini	 juga	 mampu	 mencetak	 warna	 dengan	 sempurna,	

bahkan	 beberapa	 jenis	 printer	 bahkan	 mampu	 mencetak	 dengan	

kualitas	 foto	 dan	 mampu	 mencetak	 pada	 permukaan	 selain	 kertas	

(Plastik	dan	kain).	Printer	 inkjet	yang	 terkenal	saat	 ini	adalah	Canon	

BubleJet	dan	HewlletPackard.	

	
Gambar	30	Printer	Inkjet	

c) Printer	Laser	Jet	

Printer	 jenis	 ini	 memiliki	 kecepatan	 dan	 kualitas	 cetakan	 yang	 jauh	

melampaui	Dot	Matrix	dan	Inkjet.	Prinsip	kerja	printer	ini	amat	mirip	

dengan	mesin	Photocopy,	yaitu	dengan	prinsip	serbuk	tinta	dan	elemen	

pemanas.	 Secara	 umum,	 printer	 ini	 hanya	mampu	mencetak	 dengan	

dua	 warna	 (Hitam	 dan	 Putih),	 namun	 pada	 jenis	 tertentu	 telah	
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dilengkapi	dengan	tinta	warna	sehingga	mampu	mencetak	dengan	full	

color.	

	
Gambar	31	Printer	Laserjet	
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Merakit	komputer	merupakan	sesuatu	yang	menyenangkan	bagi	yang	suka	

dengan	perakitan	komputer.	 Sebelum	mulai	merakit	komputer,	maka	persiapkan	

dulu	komponen-komponennya,	seperti	casing	(termasuk	catu	daya),	motherboard,	

processor,	 heatsink	 dan	 kipasnya,	 memory,	 kartu	 grafis	 (VGA/AGP),	 harddisk,	

CDROM/DVDROM,	 floppy	disk	 drive,	monitor,	 speaker,	 keyboard	dan	mouse.	Selain	

komponen	di	atas,	persiapkan	juga	CD	driver	dan	CD	sistem	operasi	serta	software	

yang	 diperlukan.	 Persiapkan	 pula	 berbagai	 alat	 tangan	 seperti	 obeng,	 tang	 dan	

pinset.	Langkah-langkah	untuk	merakit	PC	secara	umum	adalah	seperti	berikut	ini.	

	

3.1. Menyiapkan dan Mengamati Motherboard 
a) Siapkan	 Motherboardnya	 dan	 amati	 bagian-bagiannya	 dengan	 seksama.	

Apabila	perlu	tulislah	posisi	komponen	yang	ada	padanya	agar	lebih	paham.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gambar	32	Motherboard	

b) Seteleh	itu	buka	pengunci	socket	processor.	

Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi Komputer BAB 
3 

BAB 3 Merakit Komputer 
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Gambar	33	Socket	Processor	yang	terbuka	

	

3.2. Memasang Processor 
a) Perhatikan	bahwa	processor	mempunyai	tanda	pada	salah	satu	sudutnya,	

dalam	hal	ini	biasanya	ditandai	dengan	lekukan,	lubang	atau	anak	panah.	

	
Gambar	34a	Processor	tampak	dari	atas	

Gambar	35a	Processor	tampak	dari	bawah	

b) Cocokan	tanda	tersebut	dengan	tanda	yang	ada	pada	socket	processor.	

c) Jika	saudara	melakukan	hal	tersebut	di	atas	dengan	tepat,	maka	processor	

akan	dapat	dimasukkan	ke	socketnya	dengan	baik	dan	benar.	

d) Kunci	 kembali	 socket	 tersebut,	 dengan	 cara	menekan	 tuas	 kebawah	 dan	

mengaitkan	pada	pengunci	yang	ada.	

	

	

	

	

	

	

Gambar	36	Processor	tampak	dari	atas	setelah	dikunci	
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3.3. Memasang Heatsink dan Kipas Pendingin 
a) Heatsink	dan	kipas	angin	biasanya	sudah	dirangkai	menjadi	satu,	sehingga	

kita	 hanya	 tinggal	 memasangnya	 dan	 untuk	 memasangnya	 sangatlah	

mudah.	

b) Sebelum	 memasang,	 perhatikan	 posisi	 kabel	 daya	 untuk	 kipas	 dengan	

lokasi	 connector	dayanya.	 Cari	 jarak	 terpendek	agar	 kabel	 daya	 itu	 tidak	

bersinggungan	dengan	kipas.	

	
Gambar	37	Pemasangan	Heatsink	dan	Kipas	Processor	

c) Dalam	contoh	heatsink	Pentium	4	kali	ini	bentuk	pendinginnya	adalah	bulat	

dan	terdapat	4	buah	pengunci	pada	4	titik	disekeliling	pendingin.	

d) Pasanglah	 heatsink	 tersebut	 dengan	 cara	 meletakkannya	 tepat	 di	 atas	

processor	dan	sesuikan	dudukan	pendingin	pada	motherboard	yang	ada.	

e) Kunci	4	titik	pada	pendingin	tersebut	dengan	cara	tekan	dan	putar	searah	

dengan	jarum	jam	menggunakan	obeng	plus	(+).	

	

3.4. Memasang Memory RAM 
a) Untuk	memasang	memory,	maka	bukalah	pengunci	slot	memory	di	kedua	

sisinya	pada	motherboard.	

b) Perhatihkan	 bahwa	 setiap	 keping	 memori	 memiliki	 celah	 pada	 sisi	

bawahnya.	Pada	praktek	kali	ini	kita	menggunakan	double	data	rate	random	

access	memory	 (DDRAM).	Ada	 jenis	 RAM	 yang	 lain,	 tetapi	 saat	 ini	 susah	

ditemukan	di	pasaran	dalam	keadaan	baru	yang	disebut	dengan	syncronous	

dynamic	random	access	memory	(SDRAM).	
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c) Cocokkan	 celah	 ini	 dengan	 slot	 memori.	 Jika	 saudara	 memaksakan	

memasang	 memory	 dengan	 arah	 yang	 salah,	 maka	 dapat	 merusakkan	

memory	atau	bahkan	motherboardnya.	

	

	

	

	

	

	

Gambar	38	Pemasangan	DDRAM	

d) Tekan	keping	memori	pada	kedua	sisinya	sehingga	terdengar	bunyi	“klik”,	

dan	penguncinya	akan	menutup	dengan	sendirinya.	

	
Gambar	39	Hasil	Pemasangan	DDRAM	

	

3.5. Menyiapkan Chasing 
a) Siapkan	casing	yang	akan	digunakan.	

b) Letakkan	di	atas	meja	atau	tempat	lain	yang	dianggap	aman.	

c) Lepas	 sekrup	 yang	 ada	 pada	 bagian	 belakang,	 kemudian	 buka	 panel	

sampingnya	dengan	hati-hati,	seperti	pada	gambar	berikut	ini.	

	
Gambar	40	Membuka	Chasing	
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d) Cocokkan	posisi	motherboard	dengan	dudukan	yang	ada	pada	casing.	

e) Pastikan	 kaki-kaki	 tersebut	 akan	 mendukung	 motherboard	 saudara	 di	

bagian	yang	membutuhkan	tekanan	kuat,	seperti	socket	processor	atau	slot	

memory.	Jangan	lupa	setiap	dudukan	motherboard	yang	ada	lubang	bautnya	

harus	dikasih	sekrup/baut,	agar	kedudukannya	kuat	(tidak	goyah).	

	

3.6. Memasang Motherboard 
a) Siapkan	 sekrup-sekrup	 yang	 digunakan	 dan	 obeng,	 kemudian	 pasang	

motherboard	saudara	dengan	benar	pada	dudukan	yang	tersedia.	

	
Gambar	41	Memasang	Motherboard	pada	Chasing	

b) Kuatkan	(putar	searah	dengan	jarum	jam)	semua	sekrup	yang	digunakan	

untuk	motherboard	tersebut	dengan	baik	dan	benar.	

	

3.7. Menyiapkan Harddisk 
a) Ambil	 harddisk	 saudara,	 dan	 perhatikan	 bagian	 jumpernya.	 Pada	 jumper	

akan	 terdapat	pilihan	Master,	 Slave	atau	Cable	Select.	 Informasi	 ini	dapat	

ditemukan	pada	permukaan	harddisk.	

b) Pasang	 jumper	 pada	 posisi	 sesuai	 dengan	 yang	 diinginkan.	 Jika	 perlu	

siapkan	pinset	untuk	mencabut	dan	memasang	jumper	pada	harddisk.	

	

3.8. Memasang Harddisk 
a) Beberapa	 casing	manggunakan	 sistem	 bracket	 yang	 dapat	 dilepas	 untuk	

memudahkan	dalam	pemasangan	harddisk	dan	floppy	drive.	
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Gambar	42	Memasang	harddisk	pada	chasing	

b) Pilihlah	 sekrup	 yang	 sesuai,	 jangan	 sampai	 terlalu	 besar	 atau	 terlalu	

panjang,	kemudian	pasang	sekrup	tersebut	pada	dudukan	harddisk	dengan	

baik	dan	benar.	

	

3.9. Menghubungkan Harddisk ke Motherboard 
a) Perhatikan	bahwa	terdapat	dua	tipe	kabel	data	IDE,	yaitu	40-wire	dan	34-

wire.	Kabel	40-wire	digunakan	untuk	harddisk,	dan	kabel	34-wire	digunakan	

untuk	flopy	disk	drive	(FDD).	

b) Pemasangan	 kabel	 data	 ini	 tidak	 boleh	 terbalik.	 Pada	 salah	 satu	 sisi	

biasanya	terdapat	kabel	dengan	warna	merah	yang	menandakan	pin	no	1.	

	
Gambar	43	Memasang	Kabel	IDE	Harddisk	ke	Motherboard	
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c) Posisi	ini	juga	ditandai	di	harddisk.	Normalnya	posisi	pin	1	pada	harddisk	

(kabel	warna	merah)	berada	tepat	di	sebelah	connector	daya	(warna	merah	

pula).	

	

3.10. Memasang Floppy Disk Drive (FDD) 
a) Memasang	Floppy	drive,	hampir	sama	dengan	memasang	harddisk,	kecuali	

untuk	 beberapa	 model	 casing	 yang	 memisahkan	 tempat	 floppy	 dan	

harddisk.	

b) Beberapa	tipe	casing,	kemungkinan	perlu	untuk	membuka	panel	depannya	

terlebih	dahulu	sebelum	memasang	floppy	disk	drive.	

	

3.11. Menyiapkan CD/DVD Drive 
a) Seperti	halnya	harddisk,	CD	/	DVD	drive	 juga	menggunakan	 jumper	untuk	

posisi	Master	dan	Slave.	Atur	jumper	tesebut	pada	posisi	yang	diinginkan.	

b) Apabila	hanya	terdapat	sebuah	harddisk,	maka	jumper	berada	pada	posisi	

Master.	

c) Seandainya	 terdapat	2	buah	harddisk	pada	 satu	 computer	dan	keduanya	

diaktifkan,	maka	1	harddisk	dijadikan	Master	dan	harddisk	satunya	harus	

diatur	pada	posisi	Slave.	

	

3.12. Memasang CD/DVD Drive 
a) Untuk	memasang	CD	/	DVD	drive	biasanya	kita	perlu	melepas	panel	depan	

casing	 terlebih	dahulu,	atau	 tergantung	 juga	 jenis	dan	model	casing	yang	

digunakan.	

b) Membuka	penutup	drive	yang	ada	pada	panel	depan.	

c) Pasanglah	 CD/DVD	 drive	 dengan	 benar,	 kemudian	 tutup	 kembali	 panel	

depan	(jika	menggunakan	panel	depan).	

	

3.13. Menghubungkan CD/DVD Drive ke Motherboard 
a) Pemasangan	 kabel	 data	 IDE	 dari	 CD/DVD	 ke	motherboard	 sama	 dengan	

pemasangan	harddisk.	

b) Pasang	connector	CD	/	DVD,	dan	ujung	satunya	lagi	ke	motherboard,	pada	

connector	yang	bertuliskan	CD.	
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c) Jangan	lupa	untuk	selalu	merapikan	kabel-kabel	tersebut	agar	tidak	saling	

terkait	dan	“semrawut”.	Atur	lintasan	dan	jalur	kabel	dengan	rapi,	jika	perlu	

ikatlah	agar	lebih	rapi	dan	enak	dipandang	mata.	

	

3.14. Menghubungkan Kabel Konektor ke Motherboard 
a) Sekarang	kita	perlu	menyambung	kabel-kabel	dari	casing	ke	motherboard.	

b) Kabel	ini	terdiri	dari	switch	daya,	indikator	harddisk,	indikator	daya,	tombol	

reset	dan	speaker,	seperti	tampak	pada	gambar	berikut	ini.	

	
Gambar	44	Memasang	Konektor	Chasing	ke	Motherboard	

c) Untuk	casing	yang	menyediakan	panel	depan,	misalnya	universal	serial	bus	

(USB),	maka	kabel-kabelnya	juga	harus	dihubungkan	ke	motherboard	agar	

dapat	berfungsi	dengan	normal.	

	

3.15. Menghubungkan Kabel Daya 
a) Setelah	 semua	 terpasang,	 maka	 langkah	 selanjutnya	 adalah	

menghubungkan	kabel	daya	dari	catu	daya	ke	motherboard,	harddisk,	FDD	

dan	CDROM.	

b) Untuk	motherboard	Pentium	4,	biasanya	paling	tidak	ada	2	connector	daya	

yang	harus	dipasang,	seperti	gambar	berikut	ini.	
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Gambar	45	Memasang	kabel	power	ke	motherboard	

	

	
Gambar	46	Memasang	kabel	power	processor	

c) Kemudian	 sambungkan	 juga	 kabel-kabel	 daya	 ke	 hardisk,	 floppy,	 dan	

CD/DVD.	 Jika	 casing	 saudara	 menggunakan	 kipas	 pendingin,	 maka	

hubungkan	 ke	 catu	 daya	 atau	 ke	motherboard,	 sesuai	 dengan	 connector	

yang	dimiliki.	

	
Gambar	47	Memasang	kabel	power	harddisk	
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3.16. Siapkan Komponen Bagian Luar 
a) Jika	 komponen	 bagian	 dalam	 sudah	 beres,	 maka	 sekarang	 giliran	

komponenkomponen	 bagian	 luar,	 seperti	monitor,	 keyboard,	 mouse	 dan	

speaker.	

	
Gambar	48	Socket	luar	chasing	

b) Untuk	 komponen-komponen	 ini,	 kita	 tinggal	 menyambungkan	 kabel-

kabelnya	 saja	 pada	 terminal	 yang	 telah	 ditentukan,	 misalnya	 keyboard,	

mouse,	speaker	dan	lain-lainnya.	

c) Jangan	 lupa	 untuk	 kabel-kabel	 daya,	 baik	 untuk	 bagian	 casing	maupun	

monitor.	

	

3.17. Memeriksa Catu Daya 
a) Periksalah	 dengan	 seksama	 untuk	 catu	 daya	 yang	 digunakan.	 Tegangan	

normalnya	 adalah	 220	 –	 230	 Volt.	 Apabila	 disediakan	 switch,	 maka	

pindahkan	switch	ke	sumber	tegangan	yang	sesuai.	

	
Gambar	49	Catu	Daya	

b) Beberapa	power	supply	dilengkapi	dengan	pemindahan	tegangan	(switch)	

antara	110	atau	220	Volt.	
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4.1. Pengertian Booting 
Komputer	yang	telah	dirakit	perlu	dicoba	apakah	hasil	rakitan	tersebut	

berjalan	 lancer	 atau	 tidak.	 Jika	 berjalan	 lancer	 maka	 akan	 menyala	 dan	

menampilkan	 tampilan	 tertentu.	 Proses	 dimana	 computer	 mulai	 start	

dinyalakan	 sampai	 muncul	 tampilan	 tertentu	 dinamakan	 dengan	 Booting.	

Perkembangan	 computer	 sudah	 sangatlah	 pesat,	 sehingga	 proses	 booting	

kadangkala	 tidak	 terlihat	 begitu	 jelas.	 Karena	 proses	 booting	 dapat	

disembunyikan	 lewat	 pengaturan	 BIOSnya,	 akan	 tetapi	 proses	 booting	 itu	

tetap	ada,	karena	booting	merupakan	hal	yang	harus	dilalui	ketika	computer	

dihidupkan.	

Sehingga	dapat	dikatakan	bahwa	proses	booting	adalah	proses	dimana	

seluruh	 kabel	 power	 disampungkan,	 tombol	 power	 ditekan,	 dan	 tampil	

tampilan	awal	pertama	pada	computer.	

	

4.2. Macam Booting 
• Cool	Booting	

Menyambungkan	 kabel	 power	 ke	 stop	 kontak,	 menekan	 tombol	 power	

sampai	 menampilkan	 tampilan	 awal	 di	 monitor	 merupakan	 proses	 Cool	

Booting.	Dimana	menyalakan	computer	dari	awal	computer	kondisi	mati.	

• Warm	Booting	

Ketika	 computer	 sudah	 menyala	 dan	 menampilkan	 tampilan	 tertentu,	

kemudia	kita	tekan	tombol	restart,	maka	computer	akan	mengulang	proses	

menampilkan	 tampilan	 tertentu	 tersebut,	 hal	 ini	 disebut	warm	 booting.	

Dimana	proses	menyalakan	computer	dari	computer	dalam	kondisi	masih	

menyala,	atau	sering	disebut	dengan	Restart.	
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4.3. Pengertian BIOS 
Setiap	 kompiter	 pasti	 punya	 BIOS	 (Basic	 Input	 /	 Output	 System)	

merupakan	 instruksi	perangkat	elektronik	yang	digunakan	komputer	untuk	

memulai	sistem	beroperasi.	BIOS	terletak	pada	chip	di	dalam	komputer	dan	

dirancang	 secara	 khusus	 untuk	melakukan	 operasi	 awal	 sebuah	 komputer.	

Alat	ini	sangat	penting,	karena	nafas	awal	komputer	ada	disini.		

Fungsi	utama	BIOS	adalah	untuk	memberikan	instruksi	untuk	Power-

on	self	test	(POST).	Tes	untuk	memastikan	bahwa	komputer	memiliki	semua	

bagian	yang	diperlukan	dan	fungsi	yang	dibutuhkan	untuk	mulai	beroperasi	

adalah	baik,	seperti	penggunaan	memori,	keyboard	dan	bagian	 lainnya.	 Jika	

ada	 kesalahan	 yang	 terdeteksi	 pada	 saat	 tes,	 maka	 BIOS	 memerintahkan	

komputer	untuk	memberikan	kode	yang	mengungkapkan	masalah	tersebut.	

Kode	Kesalahan	biasanya	serangkaian	beep	terdengar	lama	setelah	startup.		

BIOS	juga	bekerja	untuk	memberikan	komputer	informasi	dasar	tentang	

bagaimana	 berinteraksi	 dengan	 beberapa	 komponen	 penting,	 seperti	 drive	

dan	memori,	yang	akan	memuat	sistem	operasi.	Setelah	petunjuk	dasar	telah	

dimuat	 dan	 self-test	 telah	 sukses,	 komputer	 dapat	 melanjutkan	 dengan	

memuat	sistem	operasi	dari	salah	satu	drive	terpasang.		

Pengguna	komputer	 sering	dapat	membuat	pengaturan	BIOS	melalui	

layar	konfigurasi	pada	komputer.	Layar	setup	biasanya	diakses	dengan	urutan	

tombol	 khusus	 pada	 saat	 pertama	 startup.	 Layar	 setup	 ini	 sering	

memungkinkan	 pengguna	 untuk	mengubah	 urutan	 drive	 yang	 diakses	 saat	

startup	 dan	 mengontrol	 fungsi	 dari	 sejumlah	 perangkat	 kritis.	 Fitur	 ini	

bervariasi	 antara	 versi	 BIOS	 tertentu,	 tergantung	 pada	 produsen	

Motherboard.		

Banyak	produsen	PC	 saat	 ini	menggunakan	kartu	memori	 flash	untuk	

menyimpan	 informasi	 BIOS.	 Hal	 ini	 memungkinkan	 pengguna	 untuk	

memperbarui	versi	BIOS	pada	komputer	setelah	vendor	merilis	update.	Sistem	

ini	dirancang	untuk	memecahkan	masalah	dengan	BIOS	yang	asli	atau	untuk	

menambahkan	fungsi	baru.	Pengguna	dapat	secara	berkala	memeriksa	versi	

BIOS	update,	karena	beberapa	vendor	merilis	update	selusin	atau	lebih	selama	

seumur	 hidup	 produk.	 Untuk	 memeriksa	 BIOS	 update,	 pengguna	 dapat	

memeriksa	situs	web	dari	vendor	perangkat	keras	bersangkutan.	
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Tabel	1	Jenis-jenis	BIOS	

	
	

	

4.4. Cara Mengatur BIOS 
Untuk	 mengatur	 BIOS	 yang	 diperhatikan	 adalah	 jenis	 BIOS	 yang	

digunakan	 oleh	 computer	 tersebut.	 Karena	 untuk	 masuk	 ke	 BIOS	 setiap	

produk	 computer	 selalu	 berbeda-beda.	 Tetapi	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	

untuk	masuk	BIOS,	 dapat	menggunakan	 salah	 satu	 tombol	F1,	 F2,	 F10,	Del,	

sesuai	jenis	BIOSnya.	

Selain	 daripada	 itu	 yang	 perlu	 diperhatikan	 adalah	 proses	 penekanan	

tombol	atau	proses	masuk	BIOS	saat	terjadi	POST	(Power	Off	Selft	Test)	atau	

saat	pertama	kali	computer	memunculkan	tampilan	produknya.	
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Gambar	50	Tampilan	Phoenix	BIOS	

	

Pada	 gambar	4.1	 diatas	merupakan	 tampilan	BIOS	dari	 Phoenix	BIOS.	

Terdapat	menu	Main,	Advanced,	Security,	Power,	Boot	dan	Exit.	Setiap	menu	

memiliki	 perannya	 masing-masing	 dalam	 mengatur	 konfigurasi	 dasar	

computer.	

Dibagian	bawah	sudah	tertera	cara	merubah	dan	memilih	settingan	yang	

perlu	 dirubah.	 Adapun	 untuk	 versi	 tersebut	 masih	 menggunakan	 bantuan	

keyboard	 dalam	 menyeleksi	 pilihan	 serta	 mengaturnya.	 Untuk	 BIOS	 versi	

terbaru	sekarang	yang	dimiliki	oleh	computer	jinjing	(laptop),	sudah	terdapat	

BIOS	yang	berupa	tampilan	dengan	bantuan	kursor	yang	digerakkan	dengan	

touchpad	atau	mouse.	

• Harddisk	dan	CD-ROM	

Untuk	 komponen	 hard	 disk,	 dalam	 BIOS	 hanya	mangatur	 aktif	 tidaknya	

serbuah	hard	disk,	 dan	 juga	menentukan	berapa	 besar	 kapasitas	 sebuah	

hard	 disk	 baiks	 scara	 manual	 maupun	 otomastis.	 Terletak	 dalam	 menu	

MAIN	kemudian	dilanjutkan	pada	sub	menu	letak	dari	drive	terpasang.	
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Gambar	51	Harddisk	dan	CD-ROM	di	BIOS	

	

Selanjutnya	untuk	mengatur	hard	disk	atau	CD	ROM,	masuk	ke	sub	menu	

letak	hard	disk	atau	CD	ROM	terpasang.	Kita	asumsikan	bahawa	hard	disk	

terlatak	pada	primary	master.	

	
Gambar	52	Penentuan	Harddisk	dan	CD-ROM	pada	BIOS	

	

Dalam	menu	di	atas	merupakan	tampilan	untuk	mengatur	hard	disk	yang	

terletak	di	primary	master.	Yang	perlu	diatur	dalam	menu	di	atas	adalah	

“type”,	dalam	menu	tersebut	terdapat	pilihan	diantaranya:	Auto,	User	Type	

HDD,	CD-ROM,	LS-120,	ZIP,	MO,	Other	ATAPI	device,	dana	None.	Untuk	lebih	

amany	 pilih	 Auto	 karena	 system	 akan	medeteksi	 secara	 otomatis	 device	

yang	 terpasang,	 sedangkan	None	 digunakn	 untuk	men-disable	 hard	 disk	

atau	tidak	ada	device	yang	terpasang.	
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• Floppy	Disk	

Untuk	mengatur	floopy	disk	terletak	dalam	menu	yang	sama	seperti	hardik	

dan	 CD_ROM.	 Terletak	 dalam	menu	MAIN	 dan	 pada	 umumnya	 bernama	

legacy	diskette	A.	dalam	opsi	drive	A	dapat	dipilih	bermacam	jenis	type	Disk	

Drive	 seperti	 1.44	MB,	 3.5-“	 720Kb,	 3.5	 “	 –	 2.88MB,	 3.5”	 -360KB,	 5.24”-	

720kb,	5.25”	dan	none.	Opsi	“none”	digunakan	untuk	menonaktifkan	floppy	

disk.	Pilih	sesuai	dengan	floopy	disk	yang	terpasang	atau	jika	tidak	terdapat	

floopy	disk	terpasang	dapat	digunakan	pilihan	None.	

	
Gambar	53	Pengenalan	Floppy	Disk	pada	BIOS	

	

• RAM	

RAM	hanya	dapat	diatur	bagian	clock	latency-nya	saja	tetapi	tidak	semua	

RAM	 dapat	 diatur,	 merk	 tertentu	 saja	 yang	 dapat	 di	 set	 secara	 manual.	

Hanya	 RAM	 yang	 sering	 digunakan	 untuk	 overcloking	 yang	 dapat	 diset	

manual.	Untuk	mestting	masuk	ke	menu	advanced	�Chip	Configuration.	
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Gambar	54	Pengaturan	RAM	pada	BIOS	

Pada	gambar	di	atas	untuk	menentukan	seting	secara	manual	atau	otomatis	

terletak	 dalam	 sub	 menu	 “SDRAM	 Cofiguration”	 Untuk	 “By	 SPD”	 akan	

dilakukan	 seting	 secara	 automatis	 oleh	 sistem	 sedangkan	 untuk	 seting	

secara	manual	pilih	“User	Define”.	Hati-	hati	dalam	mengubah	nilai	Clock	

latency	 dari	 RAM,	 sesuaikan	 dengan	 kemampuan	 RAM	 yang	 terpasang.	

Untuk	 lebih	 amannya	 gunalan	 pilihan	 secara	 otomatis	 selain	 lebih	 aman	

nilai	 yang	 diatur	 akan	 disesuaikan	 dengan	 nilai	 default	 RAM	 yang	

terpasang.	

• Processor	

Ada	 beberapa	 cara	 untuk	 mengatur	 kecepatan	 prosesor	 sesuai	 dengan	

kemampuannya.	 Untuk	 seting	 dengan	 BIOS	 tidak	 semua	 prosesor	 bias	

diatur,	hanya	prosesor	 tertentu	saja	yang	dapat	di	 set	 lewat	BIOS.	Untuk	

mengatur	 variabel-variabel	 dalam	 prosesor	 masuk	 kedalam	 menu	

advanced,	maka	akan	 terlihat	beberapa	menu	yang	berhubungan	dengan	

CPU,	 yaitu:	CPU	 speed,	CPU/PCI	Frequency,	 dan	CPU/Memory	 frequency	

ratio.	CPU	Speed	merupakan	kecepatan	CPU	yang	dapat	ditentukan	secara	

Manual	maupun	otomatis.	Untuk	melakukan	Overcloking	dapat	dilakuakn	

seting	pada	bagian	CPU/Memory	frequency	ratio.	Pada	bagian	ini	dapat	di	

set	 jika	 CPU	 Speed	 dipilih	manual.	 Tetapi	 perlu	 diingat	 sesuiakn	 dengan	

kemampuan	prosesor	karen	jika	tidak	akan	berakibat	fatal.	
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Gambar	55	Pengaturan	Processor	pada	BIOS	

• LAN	&	Sound	Card	

Untuk	kedua	komponen	 ini	 sama	dalam	melakukan	konfigurasi	di	dalam	

BIOS.	 Terletak	 dalam	menu	 yang	 sama	 dan	 untuk	mengaktifkan	 dengan	

memelih	 “enabled”	 pada	 masing-masing	 komponen.	 Sedangkan	 untuk	

menonaktifkan	 cukup	 dengan	memilih	 “disabled”.	 Sedangkan	 untuk	 opsi	

auto	digunakan	untuk	medeteksi	secara	otomatis,	jika	ada	komponen	yang	

terpasang	maka	akan	automatis	mengaktifkan	komponen	tersebut.	Untuk	

masuk	 dalam	 konfigurasi	 komponen	 ini	 masuk	menu	 Advanced	��Chip	

Configuration.	Dalam	versi	BIOS	ini	LAN	Onboard	dengan	menu	MCP	MAC	

Controller	sedangkan	Sound	Onboard	denagn	menu	MCP	Audio	Controller,	

pilih	 enabled	 atau	 Auto	 untuk	 mengatifkan	 komponen	 tersebut.	 Perlu	

diingat	apbila	 ingin	memasang	komponen	baru	yang	bukan	onboard	dan	

komponen	 tersebut	sejenis	dengan	komponen	yang	onboard	maka	harus	

dinon-aktifkan	komponen	yang	onboard	tersebut	terlebih	dahulu.	Karena	

jika	tidak	akan	terjadi	konflik	IRQ	atau	I/O	addres-nya.	
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Gambar	56	Pengaturan	LAN		dan	Sound	OnBoard	di	BIOS	

• VGA	OnBoard	

Untuk	mengatur	komponen	VGA	onboard	yang	perlu	diperhatikan	adalah	

mengatur	besar	kecilnya	 shared	memori.	 Shared	memori	 adalah	memori	

yang	 digunakan	 oleh	 VGA	 sebagai	 buffer	 dan	 diambilkan	 dari	 RAM.	

Besarnya	nilai	 shared	memori	 tegantung	kemampuan	VGA	dan	besarnya	

RAM	yang	terpasang.	Untuk	mangatur	besarnya	shared	memori	masuk	ke	

menu	advaced	Chip	Configuration.	Pilih	bagian	“VGA	Shared	memory	size”.	

Besar	 kecilnya	 nilai	 memory	 yang	 diambil	 tergantung	 dari	 Jenis	 VGA	

Onboardnya	dan	besarnya	kapasitas	RAM	yang	terpasang.	

	
Gambar	57	Pengaturan	VGA	OnBoard	di	BIOS	
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5.1. Bagian-bagian Harddisk 
Harddisk	sebenarnya	merupakan	suatu	rangkaian	dari	beberapa	komponen	

atau	bagian	yang	secara	keseluruhan	kemudian	menjadi	satu	kesatuan	fungsi	

yaitu	 sebagai	 media	 penyimpanan	 data.	 Secara	 umum	 bagian	 dari	 sebuah	

harddisk	dapat	digambarkan	sebagai	berikut	:	

a) Cover	Mounting	Holes	(Cover	not	shown)	

Bagian	dari	harddisk	yang	berfungsi	sebagai	lubang	tempat	sekrup	untuk	

memasang	tutup	harddisk.	

b) Base	Casting	

Bagian	 dasar	 dari	 harddisk	 untuk	 meletakkan	 atau	 merangkai	 bagian-

bagian	harddisk	dalam	satu	kesatuan.	Umumnya	terbuat	dari	bahan	logam	

solid	yang	dicetak.	

c) Actuator	Arm	

Bagian	 dari	 harddisk	 yang	 berfungsi	 sebagai	 lengan	 mekanik	 yang	

menggerakkan	 head	 untuk	 membaca	 atau	 menulis	 data	 pada	 piringan	

magnetik.	 Bahan	 yang	 biasanya	 dipakai	 adalah	 lempengan	 logam	 yang	

kuat	tapi	sangat	ringan	sehingga	mudah	untuk	digerakkan.	

d) Actuator	Axis	

Bagian	 dari	 harddisk	 yang	 berfungsi	 sebagai	 poros	 pergerakan	 lengan	

mekanik.	

e) Actuator	

Bagian	dari	harddisk	berupa	blok	logam	yang	bersifat	magnetik	yang	di	

dalamnya	terdapat	motor	penggerak	lengan	mekanik.	

f) Spindle	

Bagian	dari	harddisk	yang	berfungsi	sebagai	mesin	pemutar	piringan	saat	

harddisk	 beroperasi.	 Apabila	 tutup	 spindle	 dibuka	 akan	 tampak	
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kumparan	 di	 dalamnya	 berupa	 beberapa	 lilitan	 kabel	 melingkar	 yang	

memberikan	sifat	magnetik.	

g) Slider	(and	Head)	

Bagian	 dari	 harddisk	 yang	 berfungsi	 untuk	membaca	 dan	menulis	 data	

pada	piringan	magnetik.	

h) SCSI	Interface	Connector,	(ATA/IDE)	

Bagian	 dari	 harddisk	 yang	 berfungsi	 sebagai	 konektor	 untuk	

menghubungkan	harddisk	dengan	motherboard	

i) Jumper	Pins	

Bagian	dari	harddisk	berupa	 rangkaian	pin	 logam	yang	memiliki	 fungsi	

sebagai	tempat		pengaturan	posisi	pembacaan	harddisk	pada	komputer	

j) Jumper	

Bagian	 dari	 harddisk	 yang	memiliki	 fungsi	 sebagai	 pengatur	 hubungan	

antar	pin	

k) Power	Connector	

Bagian	 dari	 harddisk	 yang	 berfungsi	 sebagai	 penghubung	 sumber	 arus	

listrik	ke	harddisk.	

l) Tape	Seal	

Bagian	dari	harddisk	berupa	pita	segel	yang	berfungsi	sebagai	pelindung	

jaminan	dari	kerusakan	

m) Ribbon	Cable	(Attaches	Heads	to	Logicboard)	

Bagian	 dari	 harddisk	 berupa	 kabel	 tipis	 yang	menghubungkan	 head	 ke	

papan	logic	berupa	rangkaian	elektronik	dibagian	bawah	harddisk	
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Gambar	58	Harddisk	dalam	posisi	terbuka	

	

n) Platters	

Bagian	dari	harddisk	berupa	piringan	yang	biasanya	terbuat	dari	bahan	

logam	 atau	 sejenisnya	 dan	 bersifat	 magnetik.	 Bahan	 yang	 digunakan	

sebagai	media	penyimpan	adalah	iron	oxide	dan	thin	film.	Media	thin	film	

untuk	 saat	 ini	 lebih	 banyak	 digunakan	 karena	 merupakan	 media	 yang	

dapat	menyimpan	lebih	banyak	data	dari	pada	iron	oxide	pada	luas	media	

yang	sama	dan	juga	sifatnya	yang	lebih	awet.	

o) Case	Mounting	Holes	

Bagian	 dari	 harddisk	 berupa	 lubang	 tempat	 sekrup	 untuk	 pemasangan	

pada	komputer.	

p) Circuit	Board	

Bagian	 dari	 harddisk	 berupa	 papan	 rangkaian	 elektronik	 untuk	

mengoperasikan	harddisk.	
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5.2. Cara Kerja Harddisk 
Saat	 harddisk	 mulai	 beroperasi,	 spindle	 berputar	 menggerakkan	

piringan	dengan	sangat	cepat.	Lengan	ayun	bergerak	ke	dalam	dan	keluar	sisi	

piringan	 menggerakkan	 head	 untuk	 melakukan	 pembacaan	 dan	 penulisan	

data	baik	dari	dan	ke	piringan.	Piringan	terdiri	atas	bagian	yang	disebut	track,	

yaitu	 bagian	 yang	 melingkar	 secara	 konsentris	 pada	 seluruh	 sisi	 luar	 dan	

dalam	 piringan.	 Selanjutnya	 track	 dibagi	 menjadi	 beberapa	 bagian	 atau	

segment	yang	disebut	dengan	sector.	Tiap	sector	umumnya	dapat	menampung	

informasi	 sampai	 dengan	 512	 byte.	 Data	 yang	 dikirim	 ke	 sebuah	 harddsik	

melalui	suatu	sistem	operasi	untuk	direkam,	diproses	menggunakan	sebuah	

rumusan	yang	kompleks.	Kemudian	harddisk	menambahkan	sebuah	bit	ekstra	

pada	 data	 yang	 dikirimkan.	 Bit	 tersebut	 tidak	 memakan	 suatu	 tempat.	 Di	

waktu	kemudian,	pada	saat	data	diambil	kembali,	bit	ekstra	memungkinkan	

harddisk	untuk	mendeteksi	dan	mengkoreksi	kesalahan	acak	yang	disebabkan	

oleh	 variasi	 dari	 medan	 magnet	 di	 dalam	 harddisk.	 Kemudian,	 harddisk	

menggerakkan	 head	 melalui	 track	 yang	 sesuai	 dari	 platter.	 Waktu	 untuk	

menggerakkan	head	disebut	dengan	“seek	time”.	Saat	berada	di	atas	track	yang	

benar,	 harddisk	 menunggu	 sampai	 platter	 berputar	 hingga	 sector	 yang	

diinginkan	 berada	 di	 bawah	 head.	 Satuan	 waktu	 untuk	 mencari	 dan	

menemukan	 sector	 disebut	 dengan	 “drive	 latency”.	 Semakin	 pendek	 waktu	

”seek	time”	dan	“drive	latency”,	maka	semakin	cepat	harddisk	menyelesaikan	

tugasnya.	

Pada	waktu	 komponen	 elektronik	 harddisk	menentukan	 sebuah	 head	

berada	di	atas	sector	yang	tepat	untuk	menulis	data,	drive	mengirimkan	pulsa	

elektrik	 pada	 head	 tersebut.	 Pulsa	 elektrik	 tersebut	 menghasilkan	 sebuah	

medan	magnetik	yang	mengubah	permukaan	magnetik	pada	platter.	Variasi	

yang	 terekam	 tersebut	 selanjutnya	 mewakili	 sebuah	 data.	 Membaca	 data	

memerlukan	beberapa	proses	perekaman.	

Harddisk	memposisikan	 bagian	 pembaca	 dari	 head	di	 atas	 track	 yang	

sesuai,	dan	kemudian	menunggu	sector	yang	tepat	untuk	berputar	di	atasnya.	

Saat	 spektrum	magnetic	 tertentu	yang	mewakili	data	pada	sector	dan	 track	

yang	 tepat	 berada	 tepat	 di	 atas	 head,	 komponen	 elektronik	 harddisk	

mendeteksi	 perubahan	 kecil	 pada	 medan	 magnetik	 dan	 mengubahnya	
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menjadi	 bit.	 Saat	 harddisk	 selesai	 melakukan	 cek	 error	 pada	 bit	 dan	

melakukan	koreksi	 jika	perlu,	maka	data	kemudian	dikirimkan	pada	system	

operasi.	

	
Gambar	59	Track	dan	Sector	di	Harddisk	

	

5.3. Partisi dan Format Harddisk 
Masuk	ke	Menu	BIOS	dengan	menekan	tombol	[Del],	atau	[F1],	atau	[F2],	atau	

[F10],	sesuai	dengan	komputer	masing-masing.	Lalu	ubah	urutan	booting	ke	

CDROM.	Simpan	setting.	

	

1) Setelah	computer	reboot/	restart,	tekan	[Enter].	Muncul	menu	seperti	di	

bawah	ini.	
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Gambar	60	Setup	Windows	ME	

2) Pilih	no.	4	minimal	boot,	terus	tekan	[Enter].		

	
Gambar	61	Pilihan	Minimal	Boot	

3) Setelah	itu	akan	muncul	A	prompt.		
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Gambar	62	A	prompt	

4) Ketik	perintah	fdisk,	lalu	[Enter]		

	
Gambar	63	Fdisk	

	

5) Ketika	muncul	pertanyaan,	“Do	you	wish	to	enable	large	disk	support?”,	

jawab	 [Y]	 atau	 tekan	 tombol	 [Enter]	 aja.	 Alasannya,	 kalo	 dijawab	 No,	

harddisk	 berkapasitas	 besar	 akan	 dikenali	 2GB	 saja,	 selebihnya	 tidak	

akan	dikenali.	
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Gambar	64	Enable	large	disk	

6) Muncul	 Fdisk	 option,	masukkan	 no.1	 untuk	membuat	 partisi	 (primer,	

extended	dan	logical).	

	
Gambar	65	Fdisk	option	

7) Terus,	 pertama	 kali	 kita	 buat	 dahulu	 partisi	 primer	 (itu	 suatu	

keharusan!!!,	sebab	system	operasi	windows	hanya	dapat	berjalan	pada	

partisi	 primer).	 Kalo	 linux	 lain	 lagi.-.	 Pilih	 no	 1	 lagi	 untuk	 membuat	

partisi	primer,	lalu	tekan	[Enter].	
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Gambar	66	Create	Disk	Partition	

8) Ketika	dikonfirmasi	oleh	computer,	apakah	kita	ingin	membuat	seluruh	

ruang	 harddisk	 yang	 tersedia	 untuk	 dijadikan	 partisi	 primer	 dan	

membuatnya	 aktif?	 Jawabannya	 terserah	 Anda.	 Bila	 Anda	 jawab	 [Y],	

berarti	Anda	hanya	membuat	1	buah	partisi	 ,	 yaitu	partisi	primer	dan	

akan	 dikenali	 dengan	 huruf	 C.	 Bila	 Anda	 jawab	 [N],	 berarti	 Anda	

membuat	lebih	dari	1	buah	partisi,	bisa	2,	3	dst.	Yang	berarti	ada	partisi	

primer,	extended	dan	logical.	Hurufnya	jadi	C	dan	D,	kalo	hanya	dipartisi	

2.	Kalo	3	partisi	ya…C,	D	dan	E.	Setelah	Anda	menentukan	pilihan,	jangan	

lupa	tekan	[Enter]	Dalam	tutorial	ini,	saya	membagi	harddisk	menjadi	2	

sama	persis	50%.	
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Gambar	67	Create	Primary	Partition	

	

9) Setelah	 computer	 selesai	 menghitung	 berapa	 kapasitas	 tersedia.	

Masukkan	 berapa	 megabyte	 atau	 berapa	 persen	 ruang	 yang	 ingin	

disediakan	untuk	membuat	partisi	primer.	Lalu	bila	 sudah	diputuskan	

tekan	[Enter].	

	
Gambar	68	Proses	Partisi	

10) Komputer	akan	menyajikan	informasi	kalo	partisi	primer	telah	berhasil	

dibuat.	Tekan	[Esc]	untuk	lanjut	

	
Gambar	69	Partisi	Terbentuk	



 64	

11) Kemudian	 muncul	 Fdisk	 Option	 lagi.	 Pilih	 no	 1	 lagi	 untuk	 membuat	

partisi	logical.	Setelah	itu	tekan	[Enter].	

	
Gambar	70	Partisi	Logical	

12) Sekarang	pilin	no	2	lalu	tekan	[Enter]	untuk	membuat	partisi	extended.	

Wadah	dari	partisi	logical	(ini	juga	harus!!!).	Kalo	partisi	extended	tidak	

dibuat,	terus	partisi	logicalnya	mau	ditempatkan	dimana???	

	
Gambar	71	Partisi	extended	

13) Lalu	 masukkan	 berapa	 megabyte	 atau	 berapa	 persen	 ruang	 harddisk	

yang	 ingin	 dijadikan	 partisi	 extended.	 Rekomendasi	 saya,	 gunakan	

seluruh	 ruang	 sisa	 harddisk.	 Karena	 kalo	 tidak,	 maka	 ada	 ruangan	

harddisk	yang	tidak	dapat	digunakan.	Jadi	tekan	[Enter]	aja.	
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Gambar	72	Create	Extended	

14) Komputer	 akan	 memberikan	 informasi	 kalau	 partisi	 extended	 telah	

selesai	dibuat.	

	
Gambar	73	Partisi	Extend	Selesai	Dibuat	

15) Tekan	tombol	[Esc]	untuk	lanjut.	Lalu	computer	akan	menghitung	ruang	

harddisk	kembali.	Ketika	ditanya	berapa	kapasitas	partisi	extended	yang	

akan	 digunakan	 atau	 dikonversi	 menjadi	 partisi	 logical,	 jawab	 saja	

dengan	menekan	 [Enter].	Yang	artinya	seluruh	ruang	partisi	 extended	

digunakan	oleh	partisi	 logical.	Partisi	 logical	 inilah	yang	akan	menjadi	

drive	D.	

	



 66	

	
Gambar	74	Create	Logical	

16) Setelah	 itu	 computer	 akan	 memberitahu	 bahwa	 paritsi	 logical	 telah	

berhasil	dibuat.	Tekan	[esc]	untuk	lanjut.	

	
Gambar	75	Partisi	Logical	berhasil	dibuat	

17) Semua	partisi	telah	dibuat.	Sekarang	masukkan	no	2	pada	Fdisk	option	

untuk	membuat	partisi	primer	yang	telah	kita	buat	menjadi	aktif.	
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Gambar	76	Fdisk	option	

18) Setelah	 ditanya	 “masukkan	 nomor	 partisi	 yang	 ingin	 dibuat	 aktif?”,	

masukkan	angka	1	lalu	tekan	[Enter].	Angka	1	mewakili	partisi	primer	

dan	2	mewakili	partisi	extended.	Partisi	primer	harus	dibuat	aktif,	bila	

tidak	maka	system	operasi	windows	tidak	akan	bisa	berjalan.	

	
Gambar	77	Partisi	aktif	

19) Komputer	 akan	memberikan	 informasi	 kalo	 partisi	 primer	 telah	 diset	

aktif.	Tekan	[Esc]	untuk	melanjutkan.	
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Gambar	78	Set	Active	Partition	

20) Selesai	sudah	proses	pembuatan	partisi.	

	
Gambar	79	Partisi	selesai	

21) Sekarang	bila	kita	ingin	melihat	hasilnya	secara	keseluruhan,	masukkan	

no	4	lalu	[Enter].	
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Gambar	80	Cek	Partisi	

22) Terlihat	bahwa	partisi	primer	dan	extended	telah	berhasil	dibuat.	Untuk	

melihat	partisi	logical	di	dalam	partisi	extended	tekan	[Enter]	

	
Gambar	81	Isi	partisi	extended	dan	primary	

23) Terlihat	juga	bahwa	partisi	logical	dalam	partisi	extended	telah	berhasil	

dibuat.	Tekan	[Esc]	untuk	lanjut.	
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Gambar	82	Display	Logical	DOS	Information	

24) Setelah	 tampil	menu	 Fdisk	 option	 lagi.	 Tekan	 [Esc]	 untuk	 keluar	 dari	

Fdisk.	

	
Gambar	83	Keluar	Fdisk	

25) Perhatikan	tulisan	pada	gambar	di	bawah	ini.	Isinya	you	MUST,	berarti	

suatu	 keharusan	 untuk	 merestart	 computer	 agar	 setting	 (perubahan	

partisi)	bias	dijalankan.	Tapi	sebelumnya	tekan	[Esc]	sekali	lagi.	
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Gambar	84	Notifikasi	Exit	Fdisk	

26) Nah…..setelah	muncul	A	prompt	lagi..baru	tekan	[Ctrl]	+	[Alt]	+	[Del]	atau	

tekan	tombol	reset	pada	panel	depan	casing.	

	

	
Gambar	85	A	Prompt	DOS	

	

	

	

	

	

	



 72	

	

	

	

	

	

	

6.1. Menginstal Sistem Operasi Windows XP 
1) Siapkan	CD	Windows	XP	dan	Serial	Numbernya	

2) Siapkan	CD	Driver	Motherboard	

3) Pastikan	computer	Anda	sudah	disetting	untuk	booting	dari	CD-ROM,	

kalau	belum	silakan	ubah	melalui	BIOS	

4) Boot	computer	Anda	dan	masukkan	CD	Windows	XP	

5) Tunggu	beberapa	saat	sampai	muncul	tulisan	“Press	any	key	to	boot	from	

CD”	di	layar	monitor	Anda	

	
Gambar	86	Preaa	any	key	to	boot	from	CD	

6) Silakan	tekan	“Enter”	atau	sembarang	tombol	

7) Selanjutnya	proses	instalasi	akan	mengecek	konfigurasi	hardware	

computer	Anda	

8) Akan	muncul	tulisan	“Windows	Setup”	di	bagian	kiri	atas	layar	yang	

berwarna	biru	

Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi Komputer BAB 
6 

BAB 6 Sistem Operasi dan Device 
Manager 
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Gambar	87	Windows	Setup	

9) File-file	yang	ada	di	CD	ROM	akan	diload	ke	dalam	memori	selama	proses	

instalasi	ini.	Selanjutnya	layar	“Welcome	To	Set	Up	Windows”	akan	

tampil	

	
Gambar	88	Welcome	To	Set	Up	

10) Tekan	“Enter”	untuk	menginstal	Windows	XP.	Tekan	“R”	untuk	merepair	

Windows	XP	yang	sudah	pernah	di	install.	Tekan	“F3”	untuk	keluar	dari	

proses	Instal	

11) Selanjutnya	akan	muncul	EULA	(End	User	License	Agreement).	Silakan	

baca	dulu	dan	tekan	“F8”	jika	Anda	setuju.	Atau	“Esc”	jika	tidak	setuju	

dengan	isinya.	
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Gambar	89	EULA	Windows	

12) Jika	Anda	setuju,	selanjutnya	proses	instalasi	akan	mencari	dan	membaca	

partisi	harddisk	Anda.	

13) Akan	ditampilkan	semua	partisi	harddisk	Anda.	Anda	bias	mengatur	

partisi	harddisk	disini.	Untuk	menginstal	Windows	XP,	setidaknya	kita	

butuh	1	buah	partisi.	

	
Gambar	90	Partisi	Harddisk	

14) Setelah	partisi	dibuat,	langkah	selanjutnya	adalah	menentukan	di	partisi	

mana	Windows	XP	akan	di	install	(biasanya	di	partisi	CJ.	Tekan	“Enter”	

15) Selanjutnya	akan	muncul	windows	yang	menanyakan	bagaimana	Anda	

akan	memformat	partisi	tadi.	
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Gambar	91	Format	Partisi	

16) Disarankan	untuk	memilih	NTFS	File	system	

17) Partisi	harddisk	akan	diformat	

	
Gambar	92	Formating	Partisi	

18) Setelah	partisi	harddisk	diformat,	dilanjutkan	dengan	mencopy	semua	

file	yang	dibutuhkan	ke	dalam	folder	instalasi	windows	
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Gambar	93	Setup	Copying	Files	

19) Sesudah	semua	file	sudah	tercopy	ke	folder	instalasi	windows,	proses	

instalasi	akan	merestart	computer	Anda.	

	
Gambar	94	Computer	Will	Reboot	

20) Setelah	restart	akan	muncul	tulisan	“Press	Any	Key	to	boot	from	CD”.	Kali	

ini	jangan	tekan	tombol	apapun,	karena	jika	kita	menekan	tombol,	kita	

akan	kembali	ke	proses	awal	instalasi.	Jika	Anda	tidak	menekan	tombol	

apapun,	Windows	akan	tampil	secara	otomatis.	
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Gambar	95	Press	Any	Key	to	boot	from	CD	

	
Gambar	96	Windows	Startup	Progress	

21) Selanjutnya	Windows	akan	mencopy	file-file	ke	dalam	harddisk	Anda	
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Gambar	97	Installing	Devices	

22) Selama	prose	situ	berlangsung	akan	muncul	beberapa	Window	untuk	

konfigurasi.	Yang	pertama	adalah	Regional	and	Language	Option	

	
Gambar	98	Regional	and	Language	Option	

23) Click	tombol	“Customize”	untuk	memilih	Negara,	bahasa	dan	lainnya.	Jika	

sudah	tekan	OK.	

24) Pilih	Next.	Kemudian	Windows	akan	menanyakan	nama	dan	organisasi	

Anda.	
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25) Jika	sudah	mengisi	nama	dan	organisasi,	tekan	tombol	Next.	

26) Selanjutnya	Anda	akan	diminta	untuk	memasukkan	serial	number.	Isikan	

dengan	serial	number	yang	Anda	miliki	

	
Gambar	99	Your	Product	Key	

27) Jika	Anda	salah	memasukkan	serial	number,	maka	akan	muncul	pesan	

error	dan	proses	instalasi	tidak	akan	dilanjutkan	sampai	Anda	

memasukkan	serial	number	dengan	benar.	Jika	sudah	tekan	Next	

28) Selanjutnya	akan	muncul	tampilan	Computer	and	Administrator	

Password	
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Gambar	100	Computer	Name	and	Administrator	Password	

29) Masukkan	nama	computer	dan	password	untuk	user	administrator.	

Selanjutnya	tekan	Next	

30) Kemudian	akan	muncul	layar	Date	and	Time	Setting	

	
Gambar	101	Date	and	Time	Settings	

31) Masukkan	tanggal	dan	jam	dengan	benar.	Kemudian	tentukan	juga	Zona	

waktu	Anda.	Untuk	Indonesia	pilih	GMT+07	

32) Klik	tombol	Next	lagi	

33) Selanjutnya	Windows	akan	menginstal	jaringan	(Installing	Network)	

untuk	computer	Anda	
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Gambar	102	Installing	Network	

34) Kita	anggap	kita	mempunyai	kartu	jaringan.	Windows	Networking	

Setting	akan	ditambilkan	

	
Gambar	103	Network	Settings	

35) Selanjutnya	akan	muncul	windows	“Workgroup	or	Computer	Domain”.	

Jika	computer	Anda	terhubung	dengan	sebuah	domain,	masukkan	nama	

domainnya.	Atau	jika	computer	Anda	stand	alone,	pilih	radio	button	yang	

pertama	(yang	paling	atas).	Selanjutnya	klik	Next	
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Gambar	104	Workgroup	or	Computer	Domain	

36) Windows	akan	kembali	melanjutkan	proses	copy	file	

37) Sebentar	lagi	proses	instalasi	akan	selesai.	Masuk	ke	tahap	“Finalizing	

Installation”	di	mana	windows	akan	menginstal	Start	menu	icon,	

meregister	komponen,	menyimpan	setting	dan	terakhir	membuang	

semua	file	temporary	yang	tadi	digunakan	

38) Setelah	itu	Windows	akan	merestart	computer	Anda	lagi.	

39) Keluarkan	CD	Master	Windows	XP	dari	dalam	CD-ROM.	

40) Akan	terlihat	layar	berlogo	Windows	XP	

	
Gambar	105	Windows	Start	
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41) Pertama	kali	Windows	diload,	Windows	akan	mengatur	resolusi	monitor	

Anda.	Klik	OK	

	
Gambar	106	Resolusi	Monitor	

42) Jika	Anda	senang	dengan	perubahan	resolusi,	klik	OK	

43) Windows	akan	menerima	settingan	computer	Anda	(Apply	the	computer	

setting)	Silakan	menunggu	beberapa	saat.	

44) Tampilan	“Welcome	to	Microsoft”	akan	tampil	

	
Gambar	107	Welcome	Microsoft	

45) Klik	Next	untuk	melanjutkan	

46) Selanjutnya	Anda	akan	diminta	untuk	mengaktifkan	firewall	dan	update	

otomatis	
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Gambar	108	Help	protect	your	PC	

47) Windows	akan	mengecek	konektivitas	computer	Anda	

	
Gambar	109	Checking	internet	connectivity	

48) Selanjutnya	Windows	akan	menanyakan	siapa	saja	yang	akan	

menggunakan	computer	Anda.	Masukkan	beberapa	nama	user	
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Gambar	110	Computer	Name	

49) Selanjutnya	akan	muncul	ucapan	“Thank	You”	dan	juga	“Welcome”	

	
Gambar	111	Thank	You	

50) Instalasi	Windows	XP	Selesai	
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Gambar	112	Windows	XP	selesai	instalasi	

	

6.2. Mengupdate Driver 
Untuk	 mengaktifkan	 komponen-komponen	 dalam	 sistem	 operasi	 harus	

dipersiapkan	 terlebih	 dahulu	 driver	 dari	masing-masing	 komponen.	 Secara	

Umum	 untuk	 instalasi	 driver	 dari	 setiap	 komponen	 adalah	 sama.	 Berikut	

aktifasi	komponen	dalam	sistem	opeprasi:	

a) klik	kanan	pada	my	computer	-->	properties	
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Gambar	113	My	Computer	Properties	

b) komponen	yang	belum	terinstall	akan	terlihat	tanda	peringantan,	seperti	

gambar	di	bawah	ini	

	
Gambar	114	Komponen	yang	belum	di	update	(belum	aktif)	

c) klik	kanan	pada	icon	komponen	tersebut	selanjutnya	klik	update	driver.	

Maka	akan	tampil	keluaran	seperti	gambar	di	bawah	ini.	
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Gambar	115	Kotak	Dialog	Update	Driver	

d) Pilih	yang	advanced	untuk	menentukan	secara	manual	 letak	driver	dari	

komponen.	

	
Gambar	116	Lokasi	Driver	

e) Jika	driver	yang	diapasang	sesuai,	maka	proses	instalasi	komponen	telah	

selesai,	 selanjutnya	 komponen	 dapat	 digunkan.	 Sedangakan	 untuk	

komponen	tertentu	perlu	dilakukan	restart	sistem.	
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Gambar	117	Update	Driver	Selesai	

	

6.3. Menginstal Aplikasi Sederhana (Corel Draw X5) 
a) Siapkan	CD	Master	Corel	Draw	X5	beserta	Serial	Numbernya	

	
Gambar	118	File	Setup	Corel	Draw	X5	

b) Buka	/	Browse	Cd	Master	Corel	Draw	X5,	klik	dua	kali	Setup	Corel	Draw	

X5	(CorelDRAWGraphicSuiteX5Installer_EN.exe)	

	
Gambar	119	Install	Shield	Wizard	

c) Proses	persiapan	Install	(	InstalShieldWizard	)	akan	berjalan.	

d) Akan	muncul	Corel	Draw	X5	Agreement.	Klik	Next	
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Gambar	120	Corel	Draw	X5	Agreement	

e) Masukkan	serial	number	Corel	Draw	X5	kemudian	klik	Next	

	
Gambar	121	Serial	Number	

f) Pilih	Typical	Installation	untuk	langsung	menginstal	secara	otomatis.	

Pilih	Custom	Installation	untuk	menginstal	dengan	opsional-opsional	

tertentu	yang	perlu	di	install	
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Gambar	122	Corel	Draw	X5	Selection	Installation	

g) Proses	Instalasi	berjalan	

	
Gambar	123	Proses	Instalasi	Corel	Draw	X5	

h) Proses	Instalasi	Corel	Draw	X5	selesai	
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Gambar	124	Proses	Instalasi	Corel	Draw	X5	Selesai	

	

6.4. Troubleshooting dan Penanganannya 
Pesan/peringatan	 kesalahan	 hasil	 POST	 berupa	 tampilan	 performance	 PC,	

visual	di	monitor	dan	beep	dari	speaker.	Sesuai	dengan	urutan	prosedur	POST	

yang	 dilakukan	 oleh	 BIOS	 maka	 gejala-gejala	 permasalahan	 yang	 muncul	

adalah	sebagai	berikut:	

Tabel	2	Gejala	&	Diagnosa	BIOS	

	
Prosedur	test	POST	yang	telah	dilakukan	untuk	memastikan	bahwa	unit	power	

supply	dan	monitor	bekerja	dengan	baik.	Jika	tahap	ini	dapat	dilewati	maka	

bios	mulai	meneruskan	POST	selanjutnya.	Adapun	hasil	dari	POST	selanjutnya	

ditunjukkan	dengan	kode	beep	apabila	ditemukan	permasalahan.	Bunyi	kode	

beep	yang	ditunjukkan	sesuai	dengan	BIOS	yang	digunakan.	
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Tabel	3	Kode	Beep	AWARD	BIOS	

	
Tabel	4	Kode	Beep	AMI	BIOS	

	
	

	

	

Tabel	5	Kode	Beep	IBM	BIOS	
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Pada	PC	tertentu	menggunakan	tone	yang	pada	prinsipnya	sama	dengan	beep	

untuk	memberikan	pesan/peringatan	kesalahan	dalam	bentuk	suara.	Selain	

beep	 biasanya	 pada	 kondisi	 tertentu	 dapat	 dilihat	 juga	 pesan/peringatan	

kesalahan	 dalam	 bentuk	 text	 yang	 ditampilkan	 pada	 layar	 monitor.	 Text	

tertulis	merupakan	bagian	dari	POST	yang	dapat	dilaksanakan	apabila	VGA	

card	 dan	 monitor	 dalam	 keadaan	 baikdan	 terinstalasi	 dengan	 benar.	 User	

dapat	 langsung	 mengetahui	 masalah	 yang	 ada	 dengan	 membaca	 text	

peringatan.	

Tabel	6	Gejala	&	Diagnosa	VGA	
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Tabel	7	Gejala	&	Diagnosa	Program	Aplikasi	
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Pesan/peringatan	kesalahan	dapat	diketahui	melalui	 tampilan	secara	visual	

dilayar	 monitor	 dan	 dapat	 berkerjanya	 peralatan	 yang	 terpasang	 di	 I/O.	

Berdasarkan	 prosedur	 tes	 yang	 dilakukan	 maka	 akan	 didapatkan	

pesan/peringatan	 kesalahan	 sebagai	 tanda	 adanya	 masalah	 di	 PC.	 Adapun	

gejala	dan	pesan	tersebut	adalah	sebagai	berikut	:	

Tabel	8	Gejala	&	Diagnosa	Input-Output	
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Seringkali	kita	sulit	menemukan	atau	mencari	file	yang	telah	dikerjakan	atau	

kita	menemui	kesulitan	dalam	mengelola	banyak	file	dalam	banyak	folder.	Berikut	

adalah	tips	untuk	mengelola	File	dan	Folder	:		

1. Gunakanlah	My	Documents	sebagai	media	penyimpan	data.		

2. Gunakan	penamaan	file	dan	folder	yang	konsisten,	Apabila	memungkinkan,	

gunakan	nama	yang	umum	dan	gunakan	singkatan	apabila	penamaan	terlalu	

panjang.	

3. Gunakan	 penamaan	 file	 dan	 folder	 yang	 singkat	 dan	 mudah	 apabila	

dilakukan	proses	pencarian.		

4. Pisahkan	antara	file	-	file	dan	folder	PROSES	dan	ARSIP,	Maksudnya	adalah	

file	-	file	dan	folder	dalam	My	Documents	hanya	berisi	file	folder	pekerjaan	

yang	anda	sedang	lakukan	atau	file	-	file	yang	sering	anda	akses.		

5. Jika	memungkinkan,	 pisahkanlah	 folder	 berdasarkan	 tipe	 file	 yang	 ada	 di	

dalamnya,	misalnya	folder	gambar,	hanya	berisi	gambar-gambar.	Hal	ini	akan	

mempercepat	proses	pencarian.		

6. Jangan	membuat	hirarki	folder	terlalu	dalam.		

Windows	Explorer	dapat	dipergunakan	untuk	melihat	folder	dan	file,	serta	

menyediakan	fasilitas	untuk	memenejemen	file.		Di	dalam	menggunakan	Windows	

Explorer	 kita	 dapat	 melakukan	 penyalinan,	 penghapusan,	 	 pemindahan,	

pengubahan	nama	dan	pencetakan	file.		

Fasilitas	Windows	 Explorer	 ini	 terdapat	 pada	 versi	Windows	 95	 ke	 atas,	 sedang	

pada	versi	sebelumnya	ditampilkan	dalam	format	File	Manager.			

	

7.1 Pengertian	Windows	Explorer		

Windows	 Explorer	 adalah	 salah	 satu	 program	 yang	 dimiliki	 oleh	 oleh	

Microsoft	Windows.	Dengan	Windows	Explorer	kita	dapat	melakukan	seluruh	

Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi Komputer BAB 
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kegiatan	 dalam	 menangani	 file	 dan	 folder	 sehingga	 kita	 dapat	

mengorganisasikan	file	dan	folder	dengan	mudah.		

Windows	Explorer	terbagi	dalam	dua	jendela	atau	pane,	yaitu	:		

• Jendela	kiri	(pane	folder),	berisi	folder	dan	drive	di	komputer	

• Jendela	 kanan	 (pane	 file),	 untuk	 menampilkan	 isi	 folder	 yang	 sedang	

dipilih			

	

7.2 Langkah	Mengaktifkan	Windows	Explorer		

Di	 dalam	 mengaktifkan	 windows	 explorer	 ada	 beberapa	 cara	 yang	 dapat	

dilakukan,	yaitu	:				

Cara	1:Tempatkan	mouse	pada	tombol	start	yang	ada	pada	taksbar,	kemudian	

klik	kanan	dan	pilih	explorer		

Cara	 2:Klik	 Start	 yang	 ada	 pada	 taksbar,	 kemudian	 klik	 Program,	 klik	

Windows	Explorer		

Cara	3:Tunjuk	icon	My	Computer,	kemudian	klik	kanan	dan	pilih	explorer	

	

7.3 Mengelola	File	

File	 adalah	 sebuah	 naskah	 yang	 telah	 tersimpan	 dalam	 disk.	 Naskah	

tersebut	dapat	berupa	dokumen	ketikan,	gambar,	kumpulan	program	dan	lain-

lain.	Di	dalam	mengelola	file	kita	dapat	melakukan	kegiatan-kegiatan	di	bawah	

ini	:		

• Mengganti	Nama	File	

Untuk	mengganti	nama	file	ikuti	langkah-langkah	berikut	:		

a) Aktifkan	program	My	Computer	

b) Pada	 kolom	 Address,	 misalkan	 drive	 D:NASKAH	 TIK	 2006Kelas	 VII	

Semester	I			

c) Tentukan	file	yang	akan	diganti	namanya	
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Gambar	125	Mengganti	nama	file	

d) Klik	menu	File,	kemudian	klik	Rename			

e) Gantilah	 nama	 file	 yang	 lama	 dengan	 nama	 baru	 yang	 diinginkan,	

terakhir	tekan	enter.		

Atau	dengan	cara	lain	dengan	langkah	sebagai	berikut	:		

a) Tentukan	file	yang	akan	diganti	namanya	

b) Klik	kanan	pada	file	yang	akan	diganti	namanya,	kemudian	klik	Rename				

c) Gantilah	 nama	 file	 yang	 lama	 dengan	 nama	 baru	 yang	 diinginkan,	

terakhir	tekan	enter	

• Menghapus	File	

Langkah	menghapus	file	hampir	sama	dengan	mengganti	nama	file,	yaitu	

dengan	cara	:			

a) Aktifkan	program	My	Computer			

b) Pada	 kolom	 Address,	 misalkan	 drive	 D:NASKAH	 TIK	 2006Kelas	 VII	

Semester	I				
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c) Tentukan	file	yang	akan	dihapus	

	
Gambar	126	Memilih	file	yang	akan	dihapus	

d) Klik	menu	File,	kemudian	klik	Delete	

e) Maka	akan	tampil	dialog	konfirmasi	penghapusan	

	
Gambar	127	Confirm	Folder	Delete	

f) Pilih	Yes	maka	file	tersebut	akan	terhapus	dan	terkirim	ke	Recycle	Bin,	

jika	No	maka	penghapusan	di	batalkan		

	

Atau	dengan	cara	lain	dengan	langkah	sebagai	berikut	:		



 102	

a) Tentukan	file	yang	akan	dihapus	

b) Klik	kanan	pada	file	yang	akan	dihapus,	kemudian	klik	Delete				

• Menyalin	atau	Mencopy	File	

Sebagai	contoh	file	yang	akan	disalin	ada	di	drive	D	dan	akan	kita	salin	

(copy)	ke	drive	C	maka	langkah-	langkahnya	sebagai	berikut	:		

a) Aktifkan	program	My	Computer	

b) Pada	kolom	Address,	arahkan	ke	drive	D:NASKAH	TIK	2006Kelas	VII	

Semester	I		Tentukan	file	yang	akan	dicopy	

c) Klik	menu	File	-->	Copy		

d) Kemudian	klik	kolom	Address	untuk	menentukan	dari	drive	aktif	ke	

drive	tujuan	pengcopyan,	klik	drive	C	

e) Tentukan	lokasi	untuk	meletakkan	hasil	copyan,	contoh	pada	drive	

C:Hasil	Copy-an,	lalu		klik	Edit	-->		Paste	untuk	menyalinnya.	Maka	file	

beserta	isinya	tersalin	ke	drive	C	dan	di	drive	D	tetap	ada		

Atau	dengan	cara	lain	dengan	langkah	sebagai	berikut	:		

a) Tentukan	file	yang	akan	di-copy/disalin	

b) Klik	kanan	pada	file	yang	akan	disalin,	kemudian	klik	Copy	

c) Tentukan	tempat	tujuan	pengcopyan,	kemudian	klik	kanan	pada	

folder	tersebut,	dan	klik	Paste	
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Gambar	128	Proses	copy	file	

• Memindahkan	File	(Cut)	

Kita	juga	dapat	memindahkan	file	yang	ada	dalam	sebuah	folder	ke	folder	

lain,	 dari	 drive	 yang	 satu	 ke	 drive	 yang	 lain,	 maka	 langkah-langkahnya	

sebagai	berikut	:			

a) Aktifkan	program	My	Computer	

b) Pada	 kolom	 Address,	 misalkan	 drive	 D:NASKAH	 TIK	 2006Kelas	 VII	

Semester	I	

c) Tentukan	file	yang	akan	dipindahkan,	kemudian	klik	File	-->	Cut	
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Gambar	129	Proses	memindahkan	file	

d) Kemudian	klik	 kolom	Address	untuk	menentukan	dari	 drive	 aktif	 ke	

drive	tujuan	peng-copyan,	klik	drive	C.	

e) Tentukan	 lokasi	 untuk	meletakkan	hasil	 copyan	 contoh	pada	C:Hasil	

Copy-an,	klik	Edit	-->	Paste	untuk	menyalinnya.	Maka	file	beserta	isinya	

tersalin	ke	drive	C	dan	di	drive	D	akan	hilang		

Atau	dengan	cara	lain	dengan	langkah	sebagai	berikut	:		

a) Tentukan	file	yang	akan	dipindahkan	

b) Klik	kanan	pada	file	yang	akan	dipindahkan,	kemudian	klik	Cut	

c) Tentukan	tempat	tujuan	pengcopyan,	kemudian	klik	kanan	pada	folder	

tersebut,	kemudian	klik	Paste	
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7.4 Mengelola	Folder	

Folder	 adalah	 sebuah	 icon	 yang	 bentuknya	 seperti	 koper/tas	 dan	

warnanya	 kuning.	 Folder	 sama	 dengan	 directory	 dalam	 DOS,	 dimana	

fungsinya	 sama	 sebagai	 tempat	 untuk	 menyimpan	 dan	 mengorganisasikan	

file.	 Dengan	 folder,	 kita	 dapat	 mengelompokan	 file	 ke	 dalm	 satu	 katagori,	

sehingga	file	akan	tertata	dengan	rapi	dan	mudah	untuk	mencarinya.					

Di	 dalam	mengelola	 Folder	 kita	 dapat	 melakukan	 kegiatan-kegiatan	 di	

bawah	ini:	

• Membuat	Folder	Pada	Desktop	

Langkah-langkahnya	sebagai	berikut	:		

a) Klik	kanan	mouse	di	atas	area	dekstop	yang	kosong	

	
Gambar	130	Membuat	folder	di	desktop	

b) Setelah	keluar	sejumlah	menu,	pilih	New				

c) Klik	Folder,	maka	akan	keluar	folder	baru	dengan	nama	“new	folder”	

d) Gantilah	nama	tersebut	dengan	nama	folder	yang	diinginkan			

e) Tekan	enter	atau	klik	sembarang	diluar	dekstop	
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• Membuat	Folder	Pada	Harddisk	

Langkah-langkahnya	sebagai	berikut	:			

a) Aktifkan	program	My	Computer	

b) Klik	ganda	drive	C	atau	drive	A	sehingga	akan	ditampilkan	isi	dari	drive	

C	atau	drive	A		

c) Klik	kanan	pada	area	yang	kosong,	pilih	New	dan	klik	folder,	akan	keluar	

folder	baru	dengan	nama	“new	folder”	

d) Gantilah	 nama	 tersebut	 dengan	 nama	 folder	 yang	 diinginkan	 	 Tekan	

enter	untuk	mempermanenkannya			

• Menghapus	Folder	(delete)	

a) Klik	File	kemudian	Delete	

	
Gambar	131	Menghapus	Folder	

b) Maka	akan	tampil	dialog	konfirmasi	penghapusan	
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Gambar	132	Konfirmasi	Hapus	Folder	

c) Pilih	Yes	maka	file	tersebut	akan	terhapus	dan	terkirim	ke	Recycle	Bin,	

jika	No	maka	penghapusan	di	batalkan		

Atau	dengan	cara	lain	dengan	langkah	sebagai	berikut	:		

a) Tentukan	folder	yang	akan	dihapus			

b) Klik	kanan	pada	Folder	yang	akan	dihapus,	kemudian	klik	Delete	

	
Gambar	133	Folder	Delete	
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• Menyalin	Folder	(copy)	

Sebagai	contoh	folder	yang	akan	disalin	ada	di	drive	D	dan	akan	kita	salin	

(copy)	ke	drive	C,	maka	langkah-	langkahnya	sebagai	berikut	:		

a) Aktifkan	program	My	Computer			

b) Pada	kolom	Address,	pilih	drive	D:			

c) Tentukan	folder	yang	akan	dicopy	

	
Gambar	134	Folder	Copy	

d) Klik	folder	yang	akan	di	salin,	kemudian	klik	Edit	-->	Copy			

e) Kemudian	 klik	 kolom	Address	 untuk	menentukan	drive	 aktif	 ke	 drive	

tujuan	pengcopyan,	klik	drive	C	
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Gambar	135	Folder	Paste	

f) Setelah	drive	C	aktif	maka	klik	Edit	-->	Paste	untuk	menyalinnya			

g) Maka	folder	beserta	isinya	tersalin	ke	drive	C	dan	di	drive	D	tetap	ada		

Atau	dengan	cara	lain	dengan	langkah	sebagai	berikut	:		

a) Tentukan	folder	yang	akan	dicopy/disalin.				

b) Klik	kanan	pada	folder	yang	akan	disalin,	kemudian	klik	Copy	
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Gambar	136	Folder	Copy	

• Memindah	Folder	(cut)	

Sebagai	 contoh	 folder	 yang	 akan	 disalin	 ada	 di	 drive	 D	 dan	 akan	 kita	

pindahkan	ke	drive	C,	maka	langkah-	langkahnya	sebagai	berikut	:		

a) Aktifkan	program	My	Computer			

b) Pada	kolom	Address,	drive	D:				

c) Tentukan	folder	yang	akan	dipindahkan	
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Gambar	137	Folder	Cut	

d) Klik	folder	yang	akan	di	pindahkan,	kemudian	klik	File	-->	Cut			

e) Kemudian	 klik	 kolom	Address	 untuk	menentukan	drive	 aktif	 ke	 drive	

tujuan	pemindahan,	klik	drive	C			

f) Setelah	drive	C	aktif	maka	klik	Edit	-->	Paste	untuk	memindahkannya				

g) Maka	folder	beserta	isinya	pindah	ke	drive	C	folder	yang	ada	di	drive	C	

tidak	ada	lagi.		

Atau	dengan	cara	lain	dengan	langkah	sebagai	berikut	:		

a) Tentukan	folder	yang	akan	dipindahkan.				

b) Klik	kanan	pada	folder	yang	akan	dipindahkan,	kemudian	klik	Cut			
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Gambar	138	Folder	Cut	
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8.1. Pengenalan Linux 
Kata	 "Linux"	untuk	saat	 ini	 sudah	 tidak	asing	 lagi	bagi	para	pengguna	

internet	 dan	 komunitas	 mahasiswa	 yang	 memiliki	 hobby	 untuk	 mencoba	

software-software	 baru.	 Secara	 teknis	 dan	 singkat	 dapat	 dikatakan,	 Linux	

adalah	suatu	sistem	operasi	yang	bersifat	multi	user	dan	multi	tasking,	yang	

dapat	berjalan	di	berbagai	platform	termasuk	prosesor	Intel	386	maupun	yang	

lebih	 tinggi.	 Sistem	operasi	 ini	mengimplementasikan	 standar	 POSIX.	 Linux	

dapat	berinteroperasi	secara	baik	dengan	sistem	operasi	yang	lain,	termasuk	

Apple,	Microsoft	dan	Novell.		

Nama	Linux	sendiri	diturunkan	dari	pencipta	awalnya,	Linus	Torvalds,	

yang	 sebetulnya	 mengacu	 pada	 suatu	 kumpulan	 software	 lengkap	 yang	

bersama-sama	dengan	kernel	menyusun	suatu	sistem	operasi	yang	lengkap.		

Lingkungan	 sistem	 operasi	 ini	 mencakup	 ratusan	 program,	 termasuk	

kompiler,	 interpreter,	editor	dan	utilitas.	Perangkat	bantu	yang	mendukung	

konektifitas,	ethernet,	SLIP	dan	PPP	dan	interoperabilitas.	Produk	perangkat	

lunak	 yang	 handal	 (reliable),	 termasuk	 versi	 pengembangan	 terakhir.	

Kelompok	pengembang	yang	tersebar	di	seluruh	dunia	yang	telah	bekerja	dan	

menjadikan	Linux	portabel	ke	 suatu	platform	baru,	begitu	 juga	mendukung	

komunitaspengguna	 yang	memiliki	 beragam	 kebutuhan	 dan	 juga	 pengguna	

dapat	turut	serta	bertindak	sebagai	tim	pengembang	sendiri.	

	

8.2. Perbedaan Mendasar Linux 
Satu	 hal	 yang	 membedakan	 Linux	 terhadap	 sistem	 operasi	 lainnya	

adalah	 harga.	 Linux	 ini	 lebih	 murah	 dan	 dapat	 diperbanyak	 serta	

didistribusikan	 kembali	 tanpa	 harus	 membayar	 fee	 atau	 royalti	 kepada	

seseorang.	Tetapi	 ada	hal	 lain	 yang	 lebih	utama	 selain	pertimbangan	harga	
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yaitu	mengenai	 source	 code.	 Source	 code	 Linux	 tersedia	 bagi	 semua	 orang	

sehingga	setiap	orang	dapat	terlibat	langsung	dalam	pengembangannya.		

Kebebasan	 ini	 telah	 memungkinkan	 para	 vendor	 perangkat	 keras	

membuat	 driver	 untuk	 device	 tertentu	 tanpa	 harus	 mendapatkan	 lisensi	

source	 code	 yang	 mahal	 atau	 menandatangani	 Non	 Disclosure	 Agreement	

(NDA).	Dan	itu	juga	telah	menyediakan	kemungkinan	bagi	setiap	orang	untuk	

melihat	ke	dalam	suatu	sistem	operasi	yang	nyata	dan	berkualitas	komersial.		

Karena	Linux	itu	tersedia	secara	bebas	di	internet,	berbagai	vendor	telah	

membuat	suatu	paket	distrbusi	yang	dapat	dianggap	sebagai	versi	kemasan	

Linux.	 Paket	 ini	 termasuk	 lingkungan	 Linux	 lengkap,	 penagkat	 lunak	 untuk	

instalasi	 dan	 mungkin	 termasuk	 perangkat	 lunak	 khusus	 dan	 dukungan	

khusus.	

	

8.3. Perbandingan Linux dengan Sistem Operasi Lainnya 
Linux	 disusun	 berdasarkan	 standar	 sistem	 operasi	 POSIX	 yang	

sebenarnya	 diturunkan	 berdasarkan	 fungsi	 kerja	 UNIX.	 UNIX	 kompatibel	

dengan	Linux	pada	level	system	call,	ini	berarti	sebagian	besar	program	yang	

ditulis	untuk	UNIX	atau	Linux	dapat	direkompilasi	dan	dijalankan	pada	sistem	

lain	 dengan	 perubahan	 yang	minimal.	 Secara	 umum	dapat	 dikatakan	 Linux	

berjalan	lebih	cepat	dibanding	UNIX	lain	pada	hardware	yang	sama.	Dan	lagi	

UNIX	memiliki	kelemahan	yaitu	tidak	bersifat	free.		

MS-DOS	memiliki	kemiripan	dengan	Linux	yaitu	file	sistem	yang	bersifat	

hirarkis.	Tetapi	MS-DOS	hanya	dapat	dijalankan	pada	prosesor	x86	dan	tidak	

mendukung	multi	user	dan	multi	 tasking,	 serta	 tidak	bersifat	 free.	 Juga	MS-	

DOS	 tidak	memiliki	dukungan	yang	baik	agar	dapat	berinteroperasi	dengan	

sistem	operasi	lainnya,	termasuk	tidak	tersedianya	perangkat	lunak	network,	

program	pengembang	dan	program	utilitas	yang	ada	dalam	Linux.	

MS	 Windows	 menawarkan	 kemampuan	 grafis	 yang	 ada	 pada	 Linux	

termasuk	kemampuan	networking	tetapi	tetap	memiliki	kekurangan	yang	ada	

pada	MS-DOS.		

Windows	NT	yang	juga	tersedia	untuk	Digital	Alpha	selain	prosesor	x86.	

Namun	Windows	NT	ini	masih	juga	memiliki	beberapa	kekurangan	yang	telah	

ada	pada	MS-DOS.	Waktu	untuk	menemukan	suatu	bug	dalam	suatu	 sistem	
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operasi	 ini	 tak	 sebanding	dengan	harga	yang	harus	dibayar.	 Sistem	operasi	

Apple	 untuk	Macintosh	 hanya	 dapat	 berjalan	 di	 sistem	Mac.	 Juga	memiliki	

kekurangan	 dari	 sisi	 ketersediaan	 perangkat	 bantu	 pengembang	

(development	tool)dan	juga	kurang	dapat	secara	mudah	untuk	berintoperasi	

dengan	sistem	operasi	lainnya.	Apple	juga	telah	memungkinkan	Linux	dapat	

dijalankan	pada	PowerMac.	

	

8.4. Sejarah Linux 
Linux	 pada	 awalnya	 dibuat	 oleh	 seorang	 mahasiswa	 Finlandia	 yang	

bernama	 Linus	 Torvalds.	 Dulunya	 Linux	 meru-	 pakan	 proyek	 hobi	 yang	

diinspirasikan	dari	Minix,	 yaitu	 sistem	UNIX	 kecil	 yang	dikembangkan	 oleh	

Andrew	Tanen-	baum.	Linux	versi	0.01	dikerjakan	sekitar	bulan	Agustus	1991.	

Kemudian	 pada	 tanggal	 5	 Oktober	 1991,	 Linus	mengumumkan	 versi	 resmi	

Linux,	yaitu	versi	0.02	yang	hanya	dapat	menjalankan	shell	bash	(GNU	Bourne	

Again	Shell)	dan	gcc	(GNU	C	Compiler).		

Saat	ini	Linux	adalah	sistem	UNIX	yang	sangat	lengkap,	bisa	digunakan	

untuk	jaringan,	pengembangan	soft-	ware	dan	bahkan	untuk	pekerjaan	sehari-

hari.	 Linux	 sekarang	 merupakan	 alternatif	 sistem	 operasi	 yang	 jauh	 lebih	

murah	 jika	 dibandingkan	 dengan	 sistem	 operasi	 komersial	 (misalnya	

Windows	9.x/NT/2000/ME).	 Linux	mempunyai	perkembangan	yang	 sangat	

cepat.	Hal	ini	dapat	dimungkinkan	karena	Linux	dikembangkan	oleh	beragam	

kelompok	orang.	Keragaman	ini	termasuk	tingkat	pengetahuan,	pengalaman	

serta	geografis.	Agar	kelompok	ini	dapat	berkomu-	nikasi	dengan	cepat	dan	

efisien,	internet	menjadi	pilihan	yang	sangat	tepat.		

Karena	 kernel	 Linux	 dikembangkan	 dengan	 usaha	 yang	 independent,	

banyak	aplikasi	yang	tersedia,	sebagai	con-	toh,	C	Compiler	menggunakan	gcc	

dari	Free	Software	Foundation	GNU’s	Project.	Compiler	ini	banyak	digunakan	

pada	lingkungan	Hewlett-Packard	dan	Sun.		

Sekarang	 ini,	 banyak	 aplikasi	 Linux	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	

keperluan	kantor	 seperti	 untuk	 spreadsheet,	word	processor,	 database	dan	

program	 editor	 grafis	 yang	memiliki	 fungsi	 dan	 tampilan	 seperti	Microsoft	

Office,	yaitu	Star	Office.	Selain	itu,	juga	sudah	tersedia	versi	Corel	untuk	Linux	

dan	aplikasi	seperti	Matlab	yang	pada	Linux	dikenal	sebagai	Scilab.		
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Linux	bisa	didapatkan	dalam	berbagai	distribusi	(sering	disebut	Distro).	

Distro	adalah	bundel	dari	kernel	Linux,	beserta	sistem	dasar	linux,	program	

instalasi,	 tools	 basic,	 dan	 program-program	 lain	 yang	 bermanfaat	 sesuai	

dengan	tujuan	pembuatan	distro.	Ada	banyak	sekali	distro	Linux,	diantaranya	

:	

RedHat,	 distribusi	 yang	paling	populer,	minimal	di	 Indonesia.	RedHat	

merupakan	distribusi	pertama	yang	instalasi	dan	pengoperasiannya	mudah.	

Debian,	 distribusi	 yang	 mengutamakan	 kestabilan	 dan	 kehandalan,	

meskipun	 mengorbankan	 aspek	 kemudahan	 dan	 kemutakhiran	 program.	

Debian	menggunakan	.deb	dalam	paket	instalasi	programnya.	

Slackware,	merupakan	distribusi	yang	pernah	merajai	di	dunia	Linux.	

Hampir	 semua	dokumentasi	Linux	disusun	berdasarkan	Slackware.	Dua	hal	

penting	dari	Slackware	adalah	bahwa	semua	 isinya	(kernel,	 library	ataupun	

aplikasinya)	adalah	yang	sudah	teruji.	Sehingga	mungkin	agak	tua	tapi	yang	

pasti	 stabil.	 Yang	 kedua	 karena	 dia	 menganjurkan	 untuk	 menginstall	 dari	

source	sehingga	setiap	program	yang	kita	 install	 teroptimasi	dengan	sistem	

kita.	Ini	alasannya	dia	tidak	mau	untuk	menggunakan	binary	RPM	dan	sampai	

Slackware	4.0,	ia	tetap	menggunakan	libc5	bukan	glibc2	seperti	yang	lain.	

SuSE,	distribusi	yang	sangat	 terkenal	dengan	YaST	(Yet	another	Setup	

Tools)	 untuk	 mengkonfigurasi	 sistem.	 SuSE	 merupakan	 distribusi	 pertama	

dimana	instalasinya	dapat	menggunakan	bahasa	Indonesia.	

Mandrake,	 merupakan	 varian	 distro	 RedHat	 yang	 dioptimasi	 untuk	

pentium.	 Kalau	 komputer	 kita	 menggu-	 nakan	 pentium	 ke	 atas,	 umumnya	

Linux	bisa	jalan	lebih	cepat	dengan	Mandrake.	

WinLinux,	 distro	 yang	 dirancang	 untuk	 diinstall	 di	 atas	 partisi	 DOS	

(WIndows).	Jadi	untuk	menjalankannya	bisa	di-klik	dari	Windows.	WinLinux	

dibuat	seakan-akan	merupakan	suatu	program	aplikasi	under	Windows.	

Dan	masih	banyak	distro-distro	lainnya	yang	telah	tersedia	maupun	yang	

akan	muncul.	

	

8.5. Kelebihan Linux 
Di	 sini	 akan	 dijelaskan	 beberapa	 kelebihan	 dari	 sistem	 operasi	

Linux/UNIX	 dibandingkan	 dengan	 dengan	 sistem	 op-	 erasi	 yang	 lain.	 Dan	
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berikut	 ini	adalah	beberapa	 fakta	dari	hal-hal	yang	menguntungkan	dengan	

menggunakan	program	dan	file-file	Linux/UNIX	:	

• Pada	 dasarnya	 semua	 data	 tersimpan	 di	 dalam	 harddisk	 walau	 ada	

beberapa	 kondisi	 dimana	 data	 tersimpan	 di	 disket.	 Linux/UNIX	

memberikan	beberapa	proses	spesial	dimana	terminal,	printer	dan	device	

hardware	lainnya	dapat	diakses	seperti	kita	mengakses	file	yang	tersimpan	

dalam	harddisk	atau	disket.	

• Ketika	program	dijalankan,	program	tersebut	dijalankan	dari	harddisk	ke	

dalam	RAM	dan	setelah	dijalankan	akan	dinamakan	sebagai	proses.	

• Linux/UNIX	menyediakan	servis	untuk	membuat,	memodifikasi	program,	

proses	dan	file.	

• Linux/UNIX	mendukung	struktur	file	yang	bersifat	hirarki.	

• Linux/UNIX	adalah	salah	satu	sistemoperasi	yang	termasuk	ke	dalam	kelas	

sistemoperasi	 yang	 dapat	 melakukan	 multitasking.	 Multitasking	 sendiri	

adalah	 keadaan	 dimana	 suatu	 sistem	 operasi	 dapat	 melakukan	 banyak	

kerjaan	pada	saat	yang	bersamaan.	

• Selain	 multitasking,	 Linux/UNIX	 juga	 dapat	 mendukungmultiuser.	 Yaitu	

sistem	operasi	yang	pada	saat	bersamaan	dapat	digunakan	oleh	lebih	dari	

satu	 user	 yang	 masuk	 ke	 dalam	 sistem.	 Bahkan	 untuk	 Linux	 juga	

mendukung	 untuk	 multiconsole	 dimana	 pada	 saat	 bersamaan	 di	 depan	

komputer	langsung	tanpa	harus	melalui	jaringan	dan	memungkinkan	lebih	

dari	satu	user	masuk	ke	dakam	sistem.	

	

8.6. Bagian Sistem Operasi 
Sistem	 Operasi	 Linux/UNIX	 terdiri	 dari	 kernel,	 program	 sistem	 dan	

beberapa	program	aplikasi.	Kernel	merupakan	inti	dari	sistem	operasi	yang	

mengatur	 penggunaan	 memori,	 piranti	 masukan	 keluaran,	 proses-proses,	

pemakaian	 file	 pada	 file	 system	 dan	 lain-lain.	 Kernel	 juga	 menyediakan	

sekumpulan	 layanan	yang	digunakan	untuk	mengakses	kernel	yang	disebut	

system	call.	System	call	ini	digunakan	untuk	mengimplementasikan	berbagai	

layanan	yang	dibutuhkan	oleh	sistem	operasi.		

Program	sistem	dan	semua	program-program	lainnya	yang	berjalan	di	

atas	kernel	disebut	user	mode.	Perbedaan	mendasar	antara	program	sistem	
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dan	program	aplikasi	 adalah	program	sistem	dibutuhkan	agar	 suatu	 sistem	

operasi	 dapat	 berjalan	 sedangkan	 program	 aplikasi	 adalah	 program	 yang	

dibutuhkan	 untuk	 menjalankan	 suatu	 aplikasi	 tertentu.	 Contoh	 :	 daemon	

merupakan	program	sistem	dan	pengolah	kata	(word	processor)	merupakan	

program	aplikasi.	

	

8.7. Bagian Penting Kernel Linux 
Kernel	Linux	terdiri	dari	beberapa	bagian	penting,	seperti	:	manajemen	

proses,	 manajemen	 memori,	 hardware	 device	 drivers,	 filesystem	 drivers,	

manajemen	 jaringan	 dan	 lain-lain.	 Namun	 bagian	 yang	 terpenting	 ialah	

manajemen	proses	dan	manajemen	memori.	Manajemen	memori	menangani	

daerah	 pemakaian	 memori,	 daerah	 swap,	 bagian-bagian	 kernel	 dan	 untuk	

buffer	 cache.	 Manajemen	 proses	 menangani	 pembuatan	 proses-proses	 dan	

penjadwalan	proses.	Pada	bagian	dasar	kernel	berisi	hardware	device	drivers	

untuk	setiap	jenis	hardware	yang	didukung.	

	

8.8. Instalasi Sistem Operasi Linux Ubuntu 
a) Proses	 instalasi	 base	 system	 Ubuntu	 sangat	 mudah,	 karena	 tidak	

menawarkan	banyak	pilihan,	cukup	mengikuti	langkah	satu-dua-tiga,	dan	

Ubuntu		terinstall	di	PC	anda	

	
Gambar	139	Proses	Booting	
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b) Langkah	pertama	boot	ubuntu	installer	pada	PC	anda.	pilih	start	or	install	

ubuntu	System	pada	CD	akan	menggunakan	RAM	pada	PC	sebagai	media	

penyimpanan	system	sementara.	System	live	CD	tidak	akan	berpengaruh	

pada	 harddisk	 PC.	 Jadi	 anda	 dapat	 mencoba	 menggunakan	 Ubuntu	

sebelum	melakukan	instalasi	pada	system	

	
Gambar	140	Booting	System	CD	

c) Setelah	 System	 Live	 CD	 berjalan,	 double-klik	 icon	 install	 pada	 desktop	

untuk	memulai	 proses	 instalasi	 Proses	 instalasi	 berjalan.	 Pertama	 pilih	

bahasa	yang	ingin	digunakan	(default	english)	
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Gambar	141	Memilih	Bahasa	

d) kemudian	pilih	zona	waktu	(Indonesia,	Jakarta)	

	
Gambar	142	Memilih	Zona	Waktu	

e) Pilih	keyboard	layout	yang	digunaka	(default	english)	
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Gambar	143	Default	Keyboard	

f) Sekarang	adalah	tahap	mempartisi	harddisk.	Ada	2	pilihan;	Guided	–	Use	

entire	 harddisk	 digunakan	menggunakan	 seluruh	 harddisk,	 selurh	 data	

yang	ada	akan	dihapus,	atau	gunakan	manual,	gunakan	partisi	harddisk	

tertentu	yang	diinginkan.		

g) Selanjutnya	anda	cukup	membuat	partisi	baru,	yaitu	/	(kira	5GB),	/home	

(secukupnya,	untuk	file-file	document	anda)	dan	partisi	swap	(500MB)	

	
Gambar	144	Mempersiapkan	Partisi	
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h) Untuk	 pemilihan	 penentuan	 partisi	 secara	 manual,	 pilih	 seperti	 pada	

tampilan	berikut.	

	
Gambar	145	Pilihan	Partisi	Manual	

i) Setelah	pemilihan	opsi	manual,	akan	terlihat	daftar	kondisi	harddisk,	jika	

harddisk	masih	kosong,	maka	tidak	terlihat	daftar	apapun.	Jika	harddisk	

sebelumnya	terdapat	partisi	lain,	maka	partisi	tersebut	akan	ditampilkan.	

Untuk	memulai	mengatur	partisi,	klik	tombol	New	Partition	Table	

	
Gambar	146	Disk	Belum	Terisi	Partisi	
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j) Dengan	 mengklik	 tombol	 New	 Partition	 table,	 akan	 muncul	 jendela	

peringatan	perihal	 pengaturan	 seluruh	partisi	 dalam	harddisk.	Abaikan	

saja	pilihan	ini	dan	pilih	continue	

	
Gambar	147	Abaikkan	Pertanyaan	ini	(Continue)	

k) Selanjutnya	 akan	 tertampil	 partisi	 yang	 yang	 masih	 kosong	 beserta	

dengan	ukurannya.	Klik	New	Partition	untuk	memulai	membuat	partisi	

baru.	

	
Gambar	148	Inisialisasi	Partisi	

l) Tampilan	dasar	pada	pembuatan	partisi	baru	tertampil	sebagai	berikut	
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Gambar	149	Tampilan	Dasar	Partisi	

m) Buat	partisi	awal,	sekitar	5GB	yang	nanti	akan	digunakanan	untuk	sistem	

dasar.	 Jangan	 lupa	 tentukan	 'Mount	Point'	di	 '/'	 (bc:	slash).	Yang	utama	

pada	 pembuatan	 partisi	 adalah	 tipe	 partisi	 (dimana	 disini	 sudah	

ditentukan	 ext3),	 ukuran	 partisi,	 dan	 titik	 mount-nya.	 Pengaturan	

tersebut	seperti	halnya	pada	gambar	8.12.	

	
Gambar	150	Pembuatan	Partisi	Root	
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n) Selanjutnya	buat	partisi	swap.	Swap	ini	digunakan	sebagai	virtual	memori.	

Jadi	jika	seumpama	memori	utama	penuh	atau	tidak	muat,	luapannya	akan	

di	 letakkan	 di	 virtual	 memori/swap.	 Swap	 untuk	 akhir-akhir	 ini	 tidak	

memiliki	 ketentuan	 ukuran	 khusus.	 Tinggal	 diperkirakan	 saja	 antara	

pengugnaan	dengan	RAM	yang	tersedia.	Secara	umum	swap	dapat	diberi	

sebesar	 500MB,	 jika	 diperkirakan	 nanti	 akan	 banyak	 menggunakan	

aplikasi2	 besar,	 dapat	 dibuat	 1GB	 atau	 bahkan	 lebih.	 Kemudian	 pada	

bvagian	tipe	partisi,	pilih	pada	swap	dan	tidak	perlu	disebutkan	 'mount	

point'-nya.	Pengaturan	swap	seperti	ditunjukkan	pada	gambar	8.13.	

	
Gambar	151	Pembuatan	Partisi	Swap	

o) Kemudian	 buat	 partisi	 sisanya	 dan	 berikan	 'mount	 point'-nya	 adalah	

/home.	Partisi	ini	akan	menyimpan	mayoritas	data-data	yang	dibuat	oleh	

pengguna.	
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Gambar	152	Pembuatan	Partisi	Home	

p) Penyusunan	partisi	yang	telah	selesai	kurang	lebih	akan	tertampil	sebagai	

daftar	seperti	pada	tampilan	berikut.	

	
Gambar	153	Susunan	Akhir	Partisi	

q) Apabila	 sistem	 menemukan	 sistem	 operasi	 Windows	 pada	 harddisk,	

sistem	 akan	 menawarkan	 opsi	 untuk	 memindahkan	 settings	 pada	

windows	ke	sistem	Ubuntu.	Abaikan	saja	pilihan	ini	
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Gambar	154	Pemindahan	Dokumen	dan	Setting	

r) Ketik	nama	user	 anda	 (boleh	asli	 boleh	 samaran),	 kemudian	masukkan	

nama	 yang	 ingin	 anda	 gunakan	 untuk	 login,	 dan	 isikan	 password.	

selanjutnya	klik	forward.	

	
Gambar	155	Username	dan	Password	

s) Tampilan	 selanjutnya	 adalah	 jendela	 informasi	 setting	 instalasi.	

Selanjutnya	klik	install	untuk	memulai	proses	instalasi	
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Gambar	156	Summary	/	Kesimpulan	

t) Selanjutnya	 harddisk	 akan	 dipartisi	 ulang	 dan	 system	 Ubuntu	 akan	 di	

install	ke	harddisk.	Proses	ini	akan	memakan	waktu	beberapa	menit	(30-

45	menit).	

	
Gambar	157	Proses	Instalasi	Berjalan	

u) Setelah	proses	instalasi	selesai	kita	harus	melakukan	reboot	agar	sistem	

dapat	 digunakan.	 klik	 restart	 now	 (jgn	 lupa	 untuk	 mengeluarkan	 cd	

installer	Ubuntu)	
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Gambar	158	Instalasi	Selesai,	Restart	System	

v) Sytem	live	CD	akan	mati,	pada	proses	akhirnya,	anda	akan	melihat	tulisan	

berwarna	 biru	 pada	 bagian	 layar	 paling	 bawah),	 CD-Rom	 akan	

mengeluarkan	 CD	 Ubuntu,	 kemudian	 tekan	 enter	 agar	 PC	 melakukan	

restart.	Selanjutnya	boot	ulang	dan	masuki	sistem	Ubuntu	baru	pada	PC	

anda.	 System	 Ubuntu	 anda	 telah	 mulai.	 Login	 ke	 desktop	 anda	

menggunakan		username	dan	password	yang	telah	dibuat	sebelumnya	

	

	
	

8.9. Pengertian Dual Boot 
Setiap	computer	mampu	memiliki	 lebih	dari	satu	system	operasi	yang	

sama	 maupun	 berbeda.	 Komputer	 yang	 memiliki	 lebih	 dari	 satu	 system	

operasi	tersebut	sering	disebut	dengan	Dual	Boot.		

Dalam	 melakukan	 instalasi	 haruslah	 dilakukan	 satu	 persatu	 dengan	

partisi	yang	berbeda	dari	system	operasi	satu	dengan	yang	 lainnya.	Sebagai	

contohnya	jika	salah	satu	computer	ingin	dual	boot	Windows	XP	dan	Ubuntu,	

maka	Windows	XP	ditaruh	di	Drive	C,	sedangkan	Ubuntu	ditaruh	di	selain	C.	
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Hal	 ini	 agar	 system	 operasi	 yang	 di	 install	 ke	 dua	 tidak	 menimpa	 system	

operasi	yang	pertama.	

Saat	 computer	 dalam	 kondisi	 POST,	 maka	 akan	 diperlihatkan	

keseluruhan	system	operasi	tersebut,	dan	dilakukan	pemilihan	system	operasi	

yang	akan	digunakan.	

Kelebihan	Dual	Boot	:	

• Bisa	saling	membackup	data	

• Dapat	bertransformasi	ke	berbagai	system	operasi	

Kekurangan	Dual	Boot	:	

• Menyita	ruang	harddisk	

• Memperlama	waktu	booting	
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