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A. PERAKITAN KOMPONEN PC (Personal Computer) 
Komponen-komponen yang dirakit : 
a. Casing 
b. PSU (Power Supply Unit ) 
c. Motherboard/Mainboard 
d. CPU (Central Processing Unit) / Processor 
e. Memori/RAM (Random Access Memory) 
f. GPU (Graphic Processor Unit) atau VGA Card 
g. HDD (Harddisk Drive) 
h. Optical Drive ( contoh : CD Rom, DVD Rom) 
i. Expansion Card  –jika diperlukan-; contoh: Sound Card, LAN Card, TV Tuner 
j. HSF (Heat Sink Fan) atau Cooling Device 

Komponen input dan output : 

a. Mouse 
b. Keyboard 
c. Monitor 
d. Speaker 
e. Printer 
f. Scanner 

 
Cara pemasangan/perakitan  komponen : 

Langkah awalnya dengan mempersiapkan Motherboard yang diletakkan pada busa yang 
disertakan ketika membeli motherboard, atau alas pengganti yang lain yang aman dan tidak 
merusak motherboard. Hardware yang dipasang sebelum motherboard dipasang pada casing 
adalah CPU/Processor dengan HSF (Heat Sink Fan) atau bisa juga RAM. Untuk VGA Card atau 
card expansion yang lain pemasangannya setelah motherboard terpasang pada casing.  

1. Memasang Processor dan HSF pada Motherboard 

a. Persiapkan socket processor pada motherboard dengan membuka atau menarik 
dahulu tangkai socket ke atas agar tidak terkunci. 

b. Letakkan processor pada socket yang disesuaikan dengan tanda pada processor atau 
salah satu sudut processor yang miring sama dengan posisi yang ada pada socket dengan 
benar dan rapat. 

c. Kunci kembali socket processor tersebut dengan menurunkan tangkai socket sampai 
terkunci dengan baik. 

d. Oleskan pasta(thermal paste)  secukupnya pada bagian atas processor yang 
akan dipasangkan Heatsink Fan. 

e. Pasangkan Heatsink Fan di atas processor dengan benar dan tetap hingga terkunci dengan 
baik sehingga tidak goyang atau tampak akan lepas kembali. 
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f. Hubungkan konektor power kipas Heatsink Fan pada socket power yang ada pada 
motherboard. 

g. Pastikan kembali processor dan Heatsink Fan sudah terpasang dengan benar dan baik. 
Pasang mur dan baut atau pengunci pada setiap sisi Heatsink Fan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Computer Trouble Shooting  ~ 4 ~ 

2. Memasang RAM pada socket DDRAM pada motherboard 

a. Sesuaikan celah yang ada pada bagian bawah RAM dengan celah slot DDRAM yang ada pada 
motherboard. 

b. Pastikan klip kedua sisi slot DDRAM yang berwarna putih pada motherboord sudah terbuka 
atau digeser ke samping  

c. Pasangkan RAM ke slot pada motherboard dengan memegang salah satu sisi bagian dengan 
tangan kanan dan bagian sisi yang lainnya dengan tangan kiri. 

d. Tancapkan RAM ke slot DDRAM pada motherboard dengan menekan kedua bagian sisi 
yang dipegang secara pelan-pelan dan hati-hati hingga klip pada dua sisi slot DDRAM pada 
motherboard  terkunci dengan benar dan baik atau terdengar bunyi ‘klik’. 

e. Pastikan kembali RAM sudah terpasang dengan benar dan baik 
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3. Meletakkan motherboard di dalam casing 
a. Buka penutup casing bagian kanan dan kiri. 
b. Pastikan bagian sisi kiri casing atau bagian yang kosong (tidak terdapat plat atau 

lembaran besi yang menutupnya seperti pada bagian kanan casing) menghadap ke atas 
(posisi casing di tidurkan). 

c. Pasangkan kait plastik atau baut penyangga yang biasanya disediakan para produsen pada 
lubang yang ada pada bagian plat besi di casing sesuai posisi lubang pada motherboard. 

d. Masukkan motherboard secara pelan-pelan dan hati-hati dari atas sisi yang terbuka ke dalam 
casing. Pastikan posisi lubang keciInya bertemu dengan kait plastik atau baut penyangga 
yang sudah terpasang sambil menekan pelan-pelan hingga terkunci sehingga posisi 
motherboard pas menempel pada lembaran besi di dalam casing dengan benar dan baik. 
Apabila menggunakan baut penyangga pasangkan mur di setiap baut penyangga. 

e. Untuk menghindari terjadi pergeseran pada motherboard  di dalam casing, sebaiknya setiap 
lubang pada motherboard yang masih kosong diberi baut dan dikunci dengan baik pada 
lempengan besi casing. 

f. Pastikan motherboard terpasang dengan baik dan tidak goyang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Memasang power supply unit (PSU) pada casing 

a. Berdirikan posisi casing terlebih dahulu. 
b. Pasangkan PSU dari bagian dalam pada posisi di belakang casing. 
c. Pastikan kedudukan PSU sudah benar dan terkunci atau tersandar pada bagian belakang 

casing. 
d. Pastikan lubang baut PSU sudah bertemu dengan lubang baut yang ada pada casing 

sehingga dapat dipasangkan beberapa baut dan menguncinya dengan baik dan benar. 

e. Pastikan PSU sudah terpasang dengan baik dan tidak goyang 
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5. Memasang hard disk drive(HDD)dan Optical Drive (DVD-Rom) 
a. Pastikan casing tetap pada posisi berdiri. 
b. Sebag ai  pengganti  baut , pasangkan pengait plastik yang akan 

menghubungkan harddisk  dengan casing. Pasangkan harddisk dengan rangkaian 
circuit menghadap ke bawah serta posisi konektor dan interface-nya 
(SATA/PATA) menghadap ke dalam sesuai dengan dudukan yang ada di casing. 
Apabila menggunakan baut,jangan lupa untuk mengencangkan baut pada sisi kanan 
dan kiri. 

c. Pasangkan Optical Drive (DVD-Rom) pada kedudukan yang sudah ada dari bagian 
depan luar casing, dengan terlebih dahulu membuka penutup plat plastik yang 
berada di bagian depan casing. Jangan lupa kencangkan baut di sisi kanan dan kiri 
optical drive. 

d. Pastikan kedudukan harddisk dan DVD-RW sudah terpasang dengan baik dan 
tidak goyang. 
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6. Menghubungkan kabel power dari PSU ke motherboard   
a. Pasangkan kabel power motherboard yang ada pada PSU dengan socket power (biasanya 

berwarna putih), dengan ciri memiliki konektor tersendiri atau lain daripada konektor kabel 
power yang ada. Ciri konektor kabel ini pada PSU ATX ditandai dengan dua bagian power 
konektor biasa menjadi satu  bagian dan bagian tengahnya terdapat pengunci. Pemasangan 
dilakukan dengan mempertemukan pengunci pada konektor kabel power dan pengunci yang 
ada pada slot power di motherboard. Jika terbalik atau salah, konektor power tersebut tidak 
akan bisa masuk pada slot power di motherboard. Jadi, jangan takut salah posisi/kebalik. 

b. Pastikan konektor kabel power PSU sudah terpasang pada posisi yang benar dan baik 
sehingga tidak longgar. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menghubungkan kabel power dari PSU dan kabel interface SATA/PATA ke harddisk 

a. Untuk harddisk, interface SATA mempunyai kabel power dan interface yang berbeda 
dengan kabel power dan interface (IDE) biasanya/PATA. 

b. Pasangkan kabel power SATA dari PSU yang berbentuk tipis dan kecil (biasanya 
berwarna hitam) pada bagian konektor SATA harddisk dengan benar dan baik. Jika 
terjadi kesalahan atau terbalik, biasanya konektor tidak bisa masuk. Untuk kabel power 
PATA sesuaikan dengan konektor yang ada pada pwer supply. 

c. Pasangkan kabel interface SATA harddisk yang bagian satu konektornya dipasangkan 
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dengan slot konektor SATA1 pada motherboard dan satu konektor lainnya 
dipasangkan dengan slot interface SATA yang terdapat pada harddisk. Kabel interface 
SATA ini berbentuk tipis dan lebih kecil dibandingkan kabel IDE yang lebar dan besar.  
Untuk kabel interface PATA bagian ujung kabel dipasngkan pada motherboard 
IDE1/Primary dan ujung satunya di pasangkan pada port interface di harddisknya. 

d. Pastikan kabel power dan kabel interface sudah terpasang dengan benar dan baik sehingga 
tidak ada yang longgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Menghubungkan kabel power dari PSU dan kabel interface Optical Drive (DVD-Rom) dan kipas/fan 

a. DVD-RW masih banyak yang masih menggunakan kabel power biasa dan kabel interface 
IDE/PATA. 

b. Pasangkan kabel power dari PSU ke slot konektor pada optical drive (DVD-Rom) dengan posisi 
yang benar dan baik. Jika salah, konektor kabel power tidak akan bisa masuk ke slot 
konektor yang ada pada DVD-RW. 

 

 

 

 

 

 

c. Pasangkan satu sisi konektor kabel interface IDE pada slot konektor Secondary/IDE2 
pada motherboard dengan posisi yang benar dan baik. Jika terbalik, konektor tidak akan 
bisa masuk dan terpasang. Kemudian, pasangkan satu sisi yang lainnya pada konektor 
yang pada DVD-Rom dengan posisi bagian garis berwarna merah pada kabel interface 
IDE bertemu dengan sisi merah kabel power PSU yang sudah terpasang. Jika terjadi kesalahan 



Computer Trouble Shooting  ~ 9 ~ 

atau terbalik dalam pemasangan, kabel interface ini tidak akan bisa masuk dan terpasang 
dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

9. Memasang kabel konektor PIN group front panel casing ke motherboard 
a. Sebelum melakukan pemasangan, sebaiknya casing diposisikan kembali dalam posisi tidur, 

yang akan mempermudah dalam pemasangan kabel konektor PIN group ini. 
b. Beberapa casing telah dilengkapi dengan kabel lampu indikator dan kabel speaker yang 

tinggal dipasangkan pada pin (kaki) yang ada di motherboard. 
c. Pemasangan kabel konektor ini harus dilakukan sesuai dengan buku panduan (manual 

book) motherboard karena beberapa motherboard memiliki letak pin setting yang berbeda. 
 

 

 

 

 

 

d. Pasangkan kabel PIN group pada motherboard sesuai dengan fungsinya masing-masing, 
misalnya konektor penghubung Power Switch  dipasangkan pada pin Power Switch yang 
ada pada motherboard, konektor Reset dipasangkan pada pin Reset yang ada pada 
motherboard, konektor HDD LED dipasangkan pada pin HDD LED yang ada di 
motherboard, Power LED, Front USB dan Front Audio juga demikian. Sesuaikan dengan buku 
manual motherboard yang ada. 

 

 

 

 

Contoh layout PIN di Motherboard 
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d. Pastikan kabel konektor PIN group sudah terpasang dengan benar dan baik 
tanpa ada kesalahan letak pemasangan. 
 

10. Memasang GPU/VGA Card pada motherboard. 
a. Pastikan casing tetap dalam posisi tidur. 
b. Slot GPU pada motherboard yang terbaru di atas komputer sekelas Pentium III mempunyai 

tipe AGP slot 8x dan PCI Express 16x, yang masing-masing mempunyai karakteristik atau 
bentuk slot yang berbeda, tetapi selalu menjadi slot yang menonjol dibandingkan slot 
jenis PCI yang lainnya. 

 

 

 

 

 

c. GPU jenis AGP ditancapkan pada slot jenis AGP yang tersedia pada motherboard. 
GPU PCIe x16 dipasangkan pada slot jenis PCIe 16x yang ada pada motherboard. Sesuaikan 
dulu jenis GPU yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

d. Pasang GPU card dengan hati-hati. Tekan tegak lurus dengan bidang motherboard dan 
pastikan posisi celah pada card sesuai dan pas dengan celah slot yang ada pada motherboard. 

e. Kunci GPU card agar tidak mudah lepas dengan memasang baut pada bagian atas GPU 
card ke belakang bagian casing yang sudah tersedia.  
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f. Untuk monitor analog, bisa ditambahkan konektor monitor (converter analog to digital) 
agar monitor dapat digunakan sesuai spesifikasi, tanpa harus mengganti dengan 
monitor yang baru.  

 

 

 

 

 

g. Pastikan GPU card terpasang pada slot yang benar dengan baik dan tidal goyang dan lepas 

11. Memasang peripheral/card expansion pada motherboard (contoh memasang TV tuner card) 
a. Pemasangan peralatan tambahan atau periferal pada motherboard sama dengan 

pemasangan GPU card pada motherboard, cukup menyesuaikan slot yang digunakan oleh 
periferal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

b. (Misalnya) Pasang TV tuner card pada slot PCI yang tersedia pada motherboard. 
c. TV tuner card dipasang hati-hati dengan menekan tegak lurus dengan bidang 

motherboard. Posisi celah pada TV tuner card harus pas dan sesuai dengan celah yang ada 
pada slot PCI motherboard. 

 

 

 

. 

 

12. Menyelesaikan pemasangan hardware pada casing. 
a. Pastikan semua komponen yang ada di dalam casing sudah terpasang dengan baik dan 
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benar pada posisinya masing-masing. 
 

 

 

 

 

 

 

b. Pastikan semua kabel power dan kabel interface sudah terpasang pada komponen dengan 
kondisi yang benar dan tidak ada yang longgar. 

c. Tutup kembali kedua sisi bagian casing. 
 

 

 

 

 

 

 

13. Menghubungkan monitor ke casing. 

a. Pasangkan kabel konektor atau data dari monitor ke slot GPU card yang ada pada bagian 
belakang casing. Port RGB atau Slot DVI. 

b. Hubungkan kabel power monitor ke konektor UPS atau stabilizer listrik. 
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14. Memasang konektor keyboard dan mouse. 

a. Pasangkan konektor keyboard yang berbentuk PS2 berwarna ungu ke bagian slot PS2 
pada belakang casing yang juga berwarna ungu. Jika jenis portnya USB sesuaikan 
pemasangannya pada port USB. 

b. Pasangkan juga konektor PS2 mouse berwarna hijau (USB) ke bagian belakang casing yang 
slot berwarna hijau. Jika jenis portnya USB sesuaikan pemasangannya pada port USB. 

15. Pasangkan konektor kabel power ke slot power yang ada pada power supply di belakang 
casing. Hubungkan konektor power listrik ke konektor UPS atau stabillizer listrik. 

16. Tekan tombol power pada casing (jika ada)  dan pastikan saat booting, komputer 
mengeluarkan bunyi "bip" sekali dan melakukan POST/Power on Self Test. 
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Sumber : Buku Pintar Komputer oleh Hasyim M,ST penerbit Kriya Pustaka 
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B. INSTALASI SISTEM OPERASI (OPERATING SYSTEM) 
Supaya komputer baru dapat berinteraksi dengan user (brain ware) maka komputer harus di install 
Operating System. Jika computer yang sudah ada operating sistem tetapi ingin di install ulang 
biasanya dengan beberapa alasan, misalnya :  
- Sistem Operasi terjadi corrupt (filenya hilang atau tidak bias dijalankan) 
- Kinerja Sistem Operasi terasa jadi melambat 
- Terinfeksi virus/malware yang susah untuk ditangani 
- Upgrade/mengganti dengan sistem operasi yang lebih baru 

Contoh proses instalasi Operating  System sebagai berikut (contoh dengan Windows XP) : 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengaturan urutan booting (boot priority) pada 
BIOS (Basic Input Output System) dengan pilihan booting pertamanya melalui Optical Drive (CD/DVD 
Rom). Untuk masuk ke pengaturan BIOS caranya ketika komputer mulai dinyalakan tekan tombol 
tertentu pada keyboard sesuai dengan komputer yang digunakan, keterangan tombol yang ditekan 
akan muncul di tampilan layar monitor; misalnya tombol ‘Del’, F2, Esc atau F10. Di tampilan BIOS 
atur First Boot Device pada pilihan CD/DVD ROM. Setelah mengubah setting BIOS lakukan Save and 
Quit dan jangan lupa pilih Yes untuk menyimpan hasil perubahan yang sudah dilakukan pada BIOS.  

Setelah itu masukkan CD/DVD Sistem Operasi ke CD/DVD ROM. Ketika computer restart dan muncul 
tampilan di monitor “Press any key to boot from CD” tekan tombol apa saja di keyboard untuk 
booting dari CD.Jika komputer sudah melakukan pembacaan awal pada CD/DVD ROM,  
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Selanjutnya ikuti langkah-langkah sesuai perintah yang tertampil di monitor untuk melakukan 
instalasi sistem operasi pada komputer.  

1. Setelah pada layar muncul tulisan  Welcome to Setup.  
Tekan Enter untuk Install Windows XP. (Ini yang dipilih). 
Tekan R untuk me-reapir Windows XP yang sudah pernah di-instal. 
Tekan F3 untuk keluar atau membatalkan proses instalasi. 

 
 

2. Selanjutnya muncul EULA (End User License agreement).  
Baca semua persyaratan yang tertulis, dan tekan F8 untuk menyetujui dan melanjutkan proses 
instal. Tekan Esc jika tidak menyetujui persyaratan tersebut dan membatalkan instalasi. 
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3. Berikutnya akan muncul halaman manajemen harddisk. Untuk membuat partisi atau juga untuk 

menghapus partisi. 
Tekan C untuk membuat partisi. 
Tekan D untuk menghapus partisi. 

 
 

4. Tentukan besar kapasitas partisi yang yang akan dibuat dalam MB (Mega Byte), kemudian tekan 
Enter untuk melanjutkan membuat partisi. 
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5. Setelah harddisk di partisi maka pilih salah satu partisi (drive C) sebagai tempat penyimpanan 

sistem operasi. Tekan Enter untuk melanjutkan proses instalasi. 

 
 

6. Selanjutnya melakukan format pada Drive C yang dipilih. Pilih format dengan menggunakan NTFS 
File System, kemudian tekan Enter. 

 
 

7. Tunggu proses pemformatan dan peng-copy –an file. 
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8. Komputer me-restart  sendiri dan melanjutkan proses instalasi 

 
 
Jika computer restart muncul tampilan di monitor “ Press any key to boot from CD” maka 
abaikan saja, supaya langsung booting dari hardisk hasil installasi yang baru saja diinstall. 
 

9. Secara otomatis proses instalasi Windows XP akan berjalan. 
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10. Pengaturan Regional and Language Option, klik Next untuk melanjutkan. 
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11. Memasukkan Name dan Organization, setelah diisi klik Next. 

 
 

12. Memasukkan Serial Number dari Windows XP. Serial Number biasanya ada pada box kemasan 
CD. Kemudian klik Next. 
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13. Masukkan Computer Name dan Administrator Password. Kemudian kik Next. 

 
 
 

14. Selanjutnya pengaturan Date and Time Setting. Setelah diatur klik Next. Untuk Jakarta pilih 
GMT+07. 
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15. Selanjutnya pengaturan jenis network yang diinginkan. Pilih defaultnya kemudian klik Next.  

 
 
 

16. Selanjutnya pengaturan/pilihan Workgroup or Computer Domain. Jika komputer terhubung 
dengan sebuah workgroup, masukkan nama workgroup. Namun jika komputer stand alone, pilih 
pada pilihan defaultnya/yang pertama(paling atas). Kemudian klik Next. 
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17. Selanjutnya proses tahap Finalizing Installation.  
 

 
 

18. Selanjutnya Windows me-restart komputer sendiri. 
19. Pertama kali Windows di-load, Windows akan mengatur resolusi monitor. Klik OK. 
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20. Selanjutnya akan muncul halaman Welcome to Microsoft windows XP. Klik Next untuk 
melanjutkan proses instalasi. 

 
 

21. Selanjutnya pengaturan pengaktifkan firewall (sistem keamanan PC). Pilih salah satu, bila tidak 
ingin updates langsung dari internet, pilih Not Right now. Kemudian klik Next. 
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22. Windows akan mengecek koneksi internet komputer. Klik Skip jika komputer tidak terhubung ke 
internet. 

 
 

23. Selanjutnya pilihan untuk melakukan Register Windows. Pilih ‘No, not at this time’, kemudian 
klik Next. 
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24. Selanjutnya memasukkan User Name yang nanti akan digunakan pada komputer 

 
 

25. Selanjutnya akan muncul ucapan Thank You!. 

 
26. Proses instalasi Windows XP selesai. Tampilan akan masuk ke desktop Windows. 
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C. PENGANTAR COMPUTER TROUBLE SHOOTING 

Pendahuluan 
Komputer bisa bermasalah karena faktor dari penggunaan manusia, ketahanan/usia komponen 
dan faktor-faktor lain misalnya listrik dari jaringan PLN atau faktor alam. 
Dengan mengetahui troubleshooting, permasalahan yang muncul pada PC dapat dicari 
penyebabnya supaya bisa diperbaiki. Permasalahan sederhana dan umum yang biasa terjadi 
akan bisa ditangani sendiri tanpa perlu ke tempat service center. Sehingga ketika terjadi masalah 
pada PC bisa ditangani terlebih dahulu (P3K), dan bisa sampai pada keputusan untuk mengganti 
komponen hardware atau memutuskan untuk dibawa ke service center. 
 

Persiapan Troubelshooting 
1. Tips sederhana : 

- jika tidak diperlukan jangan mengkoneksikan listrik ke komputer saat casing masih 
terbuka, maksudnya berhati-hati dalam bekerja. 

- jaga kebersihan tempat kerja  
- gunakan sinar lampu yang baik/terang saat bekerja 
- pakailah alas kaki/sandal saat bekerja dengan komputer 
- siapkan sapu tangan/tisu untuk mengelap keringat pada tangan atau wajah. 
- siapkan tempat untuk mengumpulkan sekrup dan baut serta jika perlu beri tanda 

sekrup-sekrup tersebut (jika khawatir lupa) 
- jangan melakukan pemaksaan terhadap komponen yang sulit dipasang, bisa dicek 

terlebih dahulu apakah posisi dalam pemasangan sudah tepat/sesuai. 
- simpan komponen-kokmponen yang dilepas ditempat yang aman 
- lakukan pencatatan terhadap setiap perubahan terjadi pada komputer anda (jika 

khawatir lupa) 
- berikan ground pada computer (jika perlu) 

2. Siapkan Peralatan dan perlengkapan (“Senjata”) : 
a. Peralatan (Tools) : 

- Obeng (+/-) ukuran disesuaikan. 
- Tang, dapat digunakan untuk melepas baut/skrup yang sudah sulit dilepas 
- Multitester/Multimeter atau Osciloscope sebagai alat ukur. 
- Pinset, digunakan untuk melepas jumper atau mengambil baut yang terselip. 
- Gelang anti statis, digunkan untuk menghilangkan listrik statis pada tubuh supaya 

apabila memegang komponen tidak merusak komponen tersebut. 
- Cleaning Set (Kuas, Mini Vacum/Blower, Lap lembut), digunakan sebagai alat 

pembersih debu/kotoran; misalnya pada slot di motherboard dan heatsink fan. 
b. Perlengkapan tambahan :  

-  Manual Book (MoBo, VGA Card, Sondcard, komponen yg lain; cth.printer) 
-  Driver Penyerta (MoBo,VGA Card,soundcard,printer,scaner dan lain lain) 
-  Master program Operating System dan program Utility (contoh: Wndows/Linux, 

Norton Utilities, Antivirus, Partition Magic, CC Cleaner, CPU-Z,  dsb) 

Kategori Pemeriksaan Komputer 
1. Pemeriksaan Visual, 

Pemeriksaan visual  merupakan tahap awal pemeriksaan yaitu pemeriksaan masalah yang dapat 
ditangkap dengan mudah melalui pandangan mata/ indra penglihatan. Dengan langsung melihat 
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kondisi fisik misalnya pemeriksaan sambungan kabel seperti kabel power atau kabel data; 
pemeriksaan jumper; pemasangan komponen sudah tepat/terpasang dengan baik atau masih 
longgar; jalur atau komponen pada PCB (Print Circuit Board) apakah ada yang putus atau 
terbakar. 

2. Pemeriksaan Bunyi  
Pemeriksaan bunyi merupakan pemeriksaan melalui pendengaran, misalnya bunyi mekanikal 
putaran HDD, Kipas atau  isyarat bunyi ‘beep’ 

3. Pemeriksaan Kondisi 
Pemeriksaan ini memerlukan interaksi yang lebih khusus seperti misalnya menyentuh chip untuk 
merasakan suhunya. Misalnya pemeriksaan suhu pada CPU/chipset, apabila panasnya berlebihan 
tentunya bisa menjadi sebab permasalahannya. Atau juga misalnya terlalu sejuk/dingin mungkin 
chip tersebut mati atau tidak ada arus yang sampai kepadanya. 

4. Pemeriksaan Isyarat  
Pemeriksaan untuk masalah yang lebih complicated, memerlukan pengetahuan yang mendalam 
mengenai sistem elektronik, memerlukan peralatan khusus, dokumen dan gambar sistem/skema 
rangkaian.  

 
Tips Pertolongan Pertama ketika melakukan troubleshooting: 

1. Bersikap tenang dan berpikir jernih  
Sifat manusiawi yang sering terburu-buru dan tidak berfikir panjang dalam 
menyelesaikan permasalahan, sering kali bisa merugikan. Ketika terjadi permasalahan 
pada PC, sebaiknya bersikap tenang terlebih dahulu dan berfikir jernih, melihat dan 
mengamati apa yang sedang terjadi. Misalnya jangan terburu-buru melakukan tindakan 
yang dapat merugikan seperti langsung mere-boot  komputer ketika menemukan pesan 
error. Alangkah baiknya dengan sabar ditunggu beberapa saat dan menuliskan pesan 
error yang tertampil di layar monitor, sehingga tidak perlu mencari kembali informasi 
tersebut dari awal, atau juga pesan error tersebut bisa bermanfaat apabila kita ingin 
menanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman atau mencari solusi melalui 
internet.  

Jangan mengabaikan apa yang terlihat di depan kita meskipun itu hal-hal yang paling 
sederhana,  misalnya : 

 Apakah suplai listrik ada atau mati ? 
 Apakah semua kabel telah dihubungkan ? 
 Apakah lampu power menyala? 
 Jika komputer di pasang pada kabel listrik apakah switch pada kabel listrik 

menyala ? 
 Apakah kipasnya nyala? 
 Apakah semua card/komponen PC terpasang dengan baik pada tempatnya ? 
 Dan lain sebagainya 

2. Lakukan pada bagian yang anda mengerti 
Dalam melakukan penelusuran kesalahan pada komputer ‘jangan melakukan 
spekulasi’. Artinya dalam penelusuran kesalahan kita melakukan bagian yang kita 
mengerti, berusaha memecahkan masalah pada bagian yang menguasai, apapun 
hasilnya.  

3. Menyederhanakan permasalahan  
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Langkah awal dalam melakukan troubleshooting adalah dengan menyederhanakan 
permasalahan. Semakin bisa menjadikan sederhana sebuah sistem, maka semakin 
sedikit hal yang dibutuhkan saat menelusuri sebuah permasalahan. Sebagai contoh 
apabila monitor mati maka kemungkinan yang terjadi adalah karena kabel powernya 
kendor. Contoh lain misalnya sudah pasti yang bermasalah adalah hardware maka tidak 
perlu mengotak-atik software. 
Langkah berikutnya bisa dengan membatasi permasalahan. Sebagai contoh, jika masalah 
yang terjadi adalah printer gagal mencetak, maka ada tiga kemungkinan besar sumber 
permasalahannya, yaitu printernya rusak, pernagkat lunaknya/driver printer yang rusak, 
atau koneksi dari komputer ke printernya yang mengalami permasalahan. Dengan tiga 
kemungkinan tersebut kita bisa memulai penelusuran dengan membatasi satu 
permasalahan terlebih dahulu sampai ditemukan permasalahan yang sebenarnya. 
 

Penggunaan Multimeter/Multitester: 
Fungsi Dasar Multimeter : 
 Amperemeter DC 

Sebagai alat untuk mengukur arus listrik searah/DC. Dalam penggunannya dihubungkan 
secara seri pada rangkaian. 
 
 
 
 
 

 Voltmeter DC 
Sebagai alat untuk mengukur tegangan listrik searah/DC. Dalam penggunannya 
dihubungkan secara paralel pada rangkaian. 
 
 
 
 
 

 Voltmeter AC 
Sebagai alat untuk mengukur tegangan listrik bolak-balik/AC. Dalam penggunannya 
dihubungkan secara paralel pada rangkaian. 
 
 
 
 
 

 Ohmmeter 
Sebagai alat untuk mengukur hambatan/resistansi. Ohmmeter dapat juga digunakan 
untuk melakukan pengecekan hantaran/konduktor, misalnya kabel atau jalur rangkaian. 
Dalam penggunannya dihubungkan secara paralel pada rangkaian. 
 
 
 
 

 

A 

VDC 
R 

Ampermeter 

V VDC R DC Voltmeter 

V VAC R AC Voltmeter ~ 

Ω R Ohmmeter 
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Pengelompokan Multimeter: 
 Analog 

o menggunakan peraga jarum moving coil 
o besaran ukur dasar arus  

- Non-elektronis  
- Elektronis  

 
 Digital (Elektronis)  

o menggunakan peraga bilangan digital  
o besaran ukur dasar tegangan yang dikonversi ke sinyal digital 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Multimeter Analog  Gambar Multimeter Digital 
 
Petunjuk Pengukuran tegangan dan arus 
 Sebelum mengukur  
 Perhatikan polaritas! Hubungkan konektor/probe multimeter yang merah (+) pada kutub 

positif dan konektor/probe yang hitam (GND) pada ground. 
 Saat mengukur  
 Mulai dari skala terbesar, 
 Turunkan skala penuh hingga diperoleh skala maksimum tanpa overflow. 
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D. TROUBLE SHOOTING  
Kerusakan yang terjadi pada PC (Personal Computer) memang sangat beragam sehingga bisa 
membingungkan pengguna bila ingin memperbaikinya. Penyebab kerusakan bisa dari masalah software, 
hardware atau kondisi keduanya. Tingkat kerusakan juga beragam, mulai dari masalah sederhana hingga 
yang rumit. Apabila kegiatan keseharian kita sering berkaitan dengan PC, akan lebih baik jika kita 
mengetahui berbagai macam permasalahan/kerusakan yang biasanya terjadi pada PC. Dengan demikian, 
kita dapat memutuskan solusi (troubleshooting) apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, 
apakah mengatasi sendiri atau membawanya ke service center. 
Banyak kasus yang ditemui bahwa masalah yang timbul pada PC, terutama masalah software, sebenarnya 
bisa ditangani langsung oleh penggunanya tanpa harus melibatkan jasa teknisi yang tentu saja tidak gratis. 
Performa sistem yang rendah juga merupakan masalah klasik yang dialami pengguna PC. Untuk masalah 
tersebut bisa memanfaatkan program diagnostik, misalnya Everest. Software ini membantu untuk 
menunjukkan secara rinci permasalahan software dan hardware yang terjadi pada sistem PC. 
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Contoh Diagram Alir (Flowchart) Computer Troubleshooting : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Apakah ada 
data yang 
Penting ? 

Ya 

Tidak 
Backup 

Data 

Install Ulang 
Windows 

MULAI 
(PC Tidak 
Berfungsi) 

Windows  

Start ? 

Ya 

Tidak 

Diagnosis dengan 
Software Bantu 

Windows  

Start ? 
Instalasi Program 

Aplikasi 

Ya 

Program 
Berfungsi? 

Hasil Diagnosis 
tanpa 

masalah? 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Analisis Hardware 

Tidak 

Tidak 

SELESAI 
(PC Berfungsi) 

Ya 

A 
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Sistem Darurat : Membackup dan menyelamatkan data 
Sebelum memulai troubleshoting, apabila ada data yang penting maka backup dulu datanya, karena 
reparasi sistem bisa saja menghapusnya. Tidak perlu membackup seluruh isi harddisk, cukup file-file 
penting, seperti dokumen, foto, video, dan juga MP3 pribadi. Gunakan fungsi pencarian windows (search) 
agar tidak ada data yang terlewatkan. Saat windows aktif, copy file-file tersebut ke media portable, seperti 
hard disk ekternal atau USB Flash Drive. Apabila kondisi PC sudah tidak dapat di-boot, gunakan sistem 
darurat (Linux), dengan fasilitas Live CD-nya. 
Pertama, reboot PC. Agar PC bisa di-boot melalui CD, atur prioritas booting melalui BIOS. Tekan tombol 
[F2], [Fl2], [Del] atau [Esc], tergantung jenis BIOS-nya saat booting untuk masuk ke BIOS. Di sana, atur 
agar - CD/DVD drive mendapat prioritas boot pertama. 
Apabila usaha penyelamatan data tidak berhasil dengan cara tersebut, cobalah menghubungkan harddisk 
ke PC lain dengan pengaturan harddisk sebagai ‘slave’.  
 
 

Muncul 
Tampilan OS 
di Monitor ? 

A 

Tidak 

Ya 

Start tanpa 
Bluescreen? 

OS Windows 
berfungsi 

Stabil? 

SELESAI 
(PC Berfungsi) 

Periksa kondisi kabel dan koneksi Monitor, Power 
Supply, RAM, Drive, Graphics card dan motherboard 

Cari penyebab Blue Screen 

Periksa kondisi RAM, Power Supply, Drive, Graphics 
card dan motherboard dengan software diagnostik 

Melokalisir Kesalahan pada Hardware. Ganti 
komponen hardware yang rusak 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 
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Windows Start: solusi masalah yang terjadi pada sistem operasi. 
Apabila Windows hang saat start, penyebabnya bisa bermacam-macam. Laporan kesalahan yang 
biasa/sering muncul biasanya sebagai berikut. 

MASTER BOOT RECORD (MBR) RUSAK : Apabila ada laporan kesalahan seperti ini cobalah mem-
boot sistem dengan Windows installation CD/DVD. Untuk Windows XP, lakukan boot dari CD instalasi 
dan jalankan "Recovery Console". Selanjutnya, jalankan perintah “fixmbr" dan akhiri dengan restart PC. 

Khusus untuk Windows Vista, boot PC dari installation DVD dan pilih opsi "System Repair" saat Setup. 
Apabila tidak berhasil, lakukan metode seperti pada Windows XP dan buka "Recovery Console". Di sana, 
masukkan perintah 'bootrec/fixmbr'. Apabila langkah ini juga tidak berhasil, tidak ada pilihan lain selain 
menginstall ulang Windows. 

TIDAK ADA FILE "NTLDR": Laporan kesalahan ini menunjukkan tidak adanya Boot Manager 
Windows. Pada Windows XP jalankan “Recovery Console” dan masukkan perintah “fixboot c:”. 
Selanjutnya copy ntloader dari CD setup ke harddisk dengan perintah “copy <nama drive>:\i386\ntldr 
c:\” 
Pada Windows Vista, sebagai pengganti laporan ntldr, biasanya tampak cursor yang berkedap-kedip pada 
layar hitam. Bila demikian, jalankan "Recovery Console” dan masukkan perintah: 

c :   
cd boot 
attrib c :\boot\bcd –s –h -r  
ren c:\boot\bcd bcd.old 
bootrec /rebuild 

Apabila tidak berhasil, backup data-data penting dengan CD darurat dan install ulang Windows. 

BLUESCREEN PADA START WLNDOWS: Logo start Windows hanya tampak sejenak. Beberapa 
detik kemudian muncul bluescreen yang menunjukkan tidak tersedianya file tertentu. Masalah ini biasanya 
disebabkan driver yang tidak lagi berfungsi dengan benar. 

Pada Windows XP dan Vista, jalankan Windows pada "Safe Mode" dan buka "Device Manager". 
Dengan mengklik kanan komponen yang bermasalah tersebut, singkirkan dengan memilih context 
menu "Uninstall". Apabila Windows masih belum start dengan benar, singkirkan semua komponen 
hardware yang tidak dibutuhkan untuk start. Apabila nantinya sistem dapat mem-boot dengan lan-
car, tambahkan kembali komponen satu demi satu untuk mengetahui driver mana yang merusak 
jalannya sistem. Jalankan proses uninstall komponen driver tersebut dan install dengan driver terbaru. 
Apabila tidak berhasil, kemungkinan ada salah satu hardware yang rusak dan menyebabkan bluescreen. 

Contoh kode dari tampilan Bluescreen : 

Blue Screen Error Code #1 – STOP 0x000000D1 or DRIVER_IRQL_NOT_OR_EQUAL 
This error is the most commonly encountered blue screen error code by Windows users. It is 
thrown when one of the drivers on your computer attempts to access a memory location 
while the OS is using the same location. The normal troubleshooting method for this error 
code is to identify new software or hardware that has been installed or upgraded on your 
computer and remove it or regress to a previous version of the driver. 
Blue Screen Error Code #2 – STOP 0x0000000A or IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 
This error occurs when a process of the OS kernel or a driver tries to access a memory 
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location and does not have the correct permission-levels to do so. The device that creates 
the error is normally listed in the message and can give specific information on what to do to 
troubleshoot the problem. Many times a system service, new virus scanner, or backup 
program can be the result of the error. 
Blue Screen Error Code #3 – STOP 0×00000050 or 
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 
This error results from a system service or hardware driver that attempts to access data not 
resident in the computer memory. Many times antivirus software or remote control software 
can be the cause in addition to the installation of a new device driver on the computer. 
Blue Screen Error Code #4 – STOP 0x000000C2 or BAD_POOL_CALLER 
Normally occurs from a bug in a new software program or a device driver. It can also be 
triggered by failed hardware devices. 
Blue Screen Error Code #5 – STOP OX000000ED or UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME 
If Windows is not able to access the hard drive volume that contains the OS boot files this 
error will be thrown. It has been seen occasionally when updating the Vista OS when not 
using the appropriate IDE cable for the computer’s hard drive. 
Blue Screen Error Code #6 – STOP 0x0000001E or 
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 
This error is thrown when the OS kernel finds an unknown or illegal process instruction that 
can be caused by a corrupt driver or hardware device. The error code will identify the device 
that causes the error. 
Blue Screen Error Code #7 – STOP 0×00000024 or NTFS_FILE_SYSTEM 
The most common cause of this error is a failure of the hardware disk or disk controller. 
Many times it is thrown if the connection to the hard disk has become loose. 
Blue Screen Error Code #8 – STOP 0x0000002E or DATA_BUS_ERROR 
The physical memory of the computer has failed or become buggy. In recent years, this has 
been thrown by the memory in your computer’s video adapter. It can also be thrown if the 
motherboard has become damaged or the hard disk has been corrupted. 
Blue Screen Error Code #9 – STOP 0x0000003F or NO_MORE_SYSTEM_PTES 
This error occurs less frequently, but is commonly caused by a faulty computer data back-up 
program or faulty device driver. 
Blue Screen Error Code #10 – STOP 0×00000077 or 
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR 
Your computer’s OS has tried to load or read kernel information from the computer’s virtual 
memory and could not find it at the expected address or location. It can be challenging to 
troubleshoot since it can be caused by a faulty hard drive, corrupted data, malware 
infection, or a disk controller that is not configured properly. 

MASALAH DENGAN APLIKASI: Program crash biasanya disebabkan adanya konflik satu atau dua 
program di memori (RAM), misalnya antara Antivirus dan program lainnya. Oleh karena itu, nonaktifkan 
semua program yang aktif. Daftar program yang di-load Windows saat start (startup) dapat ditemukan 
melalui peintah "System Configuration Utility' melalui "Run | msconfig". Melalui tab “Startup" dapat 
dilihat semua program yang otomatis aktif (Autoruns program). Kllik "Disable all" agar start Windows 
lebih lancar. Pada start berikutnya, sistem menanyakan apakah perubahan perlu dibatalkan.  

Pemeriksaan Masalah hardware: melokalisir penyebab masalah  
Apabila Anda dapat memastikan tidak ada kesalahan software, periksa hardware. Prinsip dasarnya, periksa 
komponen dam ganti bila rusak. Di sini optimal bila ada sebuah PC lain yang komponennya dapat dipinjam 
untuk tes. Perlu diketahui. jika PC tergolong lama (tua), tidak ada gunanya mengganti komponen. Sebelum 
mengeluarkan biaya "hanya" untuk membeli suatu komponen, pertimbangkan untuk membeli sebuah PC 
lengkap. 
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MEMERIKSA KONEKSI: Masalah tampilan sering disebabkan kabel monitor yang longgar. Namun, jangan 
memeriksa sambungan kabel di luar saja. Harddisk yang tidak tereteksi juga bisa berarti adanya kerusakan 
pada kabel konektornya. 

PEMERIKSAAN HARD DISK: Berkat teknologi SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), 
motherboard model-model baru dapat mendeteksi bagian hard disk yang bakal rusak. Agar lebih aman, periksa 
hard disk dengan perintah "scandisk" di bawah Windows. Untuk itu klik kanan drive tersebut dan buka "Pro-
perties". Dalam tab "Tools", klik "Check Now". Sebuah software khusus juga bisa melakukan scan disk. 
Apabila ada masalah, hubungkan hard disk ke PC lain dan backup file-file pentingnya. 

MEMERIKSA RAM: Memeriksa RAM bisa dengan cara dipasangkan pada komputer lain yang masih normal. 
Di bawah Windows, dapat memakai software MemTest untuk memeriksa RAM. Apabila berhasil ditemukan 
penyebabnya, lepas salah satu modul RAM dan restart program. Apabila masalah berhasil disingkirkan, periksa 
modul lainnya.  

MEMERIKSA TEGANGAN POWER SUPPLY: Pasokan listrik yang kurang memadai dapat menggangu 
fungsi komponen. Akibamya, PC bisa menjadi crash atau menampilkan pesan bluescreen. Hingga kini belum 
tersedia software khusus yang dirancang untuk memeriksa kondisi power supply. Untuk memeriksanya lebih 
detail, Anda membutuhkan sebuah perangkat seperti multimeter atau ATX Power supply tester. Dengan 
demikian, Anda dapat memeriksa tegangan pada setiap pin konektor/steker. Misanya pada empat pin 
seharusnya sepasang dengan 5 Volt dan sepasang dengan 12 Volt. Apabila pada pin tidak ada kesalahan, 
kemungkinan masalahnya ada di dalam power supply. Namun jika tidak mempunyai pengetahuan tentang 
elektronika jangan mencoba-coba membukanya, karena tegangannya bisa mencapai 230 Volt.  
Apabila tidak ada kesalahan lainnya, sebaiknya ganti seluruh power supply. Kerusakan power supply juga bisa 
menyebabkan kipas casing tidak lagi berfungsi. Rusaknya sistem ventilasi ini menyebabkan suhu dalam casing 
naik drastis hingga 70 0C dan dapat merusak komponen yang sensitif.  

MEMERIKSA GRAPHICS  CARD: Masalah tampilan (monitor) dan sistem crash bisa juga disebabkan oleh 
graphics card. Komponen di dalam graphics card bisa saja rusak tanpa harus membuat crash seluruh sistem. 
Oleh karena itu, penulusuran masalahnya lebih sulit. Pada gabungan dua graphics card dengan kabel SLI, 
periksa terlebih dulu koneksinya. Apabila ada onboard card, singkirkan semua graphics card tambahan. 
Apabila lancar, pasang kembali sebuah graphics card dan uji sistem di bawah beban penuh. Gunakan program 
aplikasi atau sebuah game yang menghabiskan banyak resource PC. Atau dengan program utility yang bisa 
memeriksa graphics card. 

MENGUJI MOTHERBOARD: Semua transfer data dan kendali sistem bus terjadi dalam komponen sentral 
PC yaitu motherboard. Sebuah sekrup hard disk yang lepas dan jatuh pada motherboard bisa menimbulkan 
hubungan singkat yang merusak. Komponen dalam motherboard biasanya sulit direparasi. Untuk menemukan 
kesalahan pada motherboard, diperlukan diagnostik card khusus. Software yang disertakannya dapat 
menunjukkan komponen mana yang rusak melalui kode-kode eror. 

(Sumber: Majalah Chip Edisi 12 2009) 
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E. TROUBLE SHOOTING Power Supply Unit (PSU) 
Power Supply Komputer merupakan sumber listrik utama yang menyediakan tegangan + 12V, -12V, + 
5V, -5V, dan sinyal POR (Power On Reset) untuk mengaktifkan motherboard. Tegangan input/masuk 
sebesar 220 V AC dari jala-jala listrik/PLN. Power supply dapat menyediakan tegangan sebesar +5V 
dengan arus sekitar 15 - 20 A untuk keperluan peralatan digital motherboard, disk drive, hard disk, 
fan prosessor, CD-Rom Drive dan card-card yang dimaksudkan pada slot motherboard.    
Bila beban power supply berlebihan, maka komputer akan tidak jalan atau bisa berjalan tetapi tidak 
normal terutama pada saat kelistrikan yang dibutuhkan meningkat.  
Kerusakan yang sering terjadi ialah akibat  

 beban berlebihan, 
 tegangan input/masuk yang tidak stabil,  
 sistem ground yang tidak baik,  
 dan sebab-sebab lain.  

Gangguan paling fatal untuk untuk power supply ialah bila tidak mengeluarkan tegangan sama sekali, 
walaupun sudah di beri tegangan masuk sesuai dengan kebutuhan. Contoh cara untuk memperbaiki 
power supply komputer dapat di lakukan sebagai berikut : 

1) Lepaskan kotak power supply dari cassing agar memudahkan memeriksa rangkaian 
elektronik dan lepaskan seluruh kabel dari alat-alat lain. Bukalah kotak power supply sambil 
memeriksa fisik komponen elektronik, barangkali ada yang terbakar dapat diketahui. 

2) Periksalah FUSE/sekering pada masukkan AC 220V dari sumber listrik luar, lepaskan FUSE 
tersebut dari soketnya dan ukur hubungan kawat pengamannya dengan ohm-meter pada 
posisi X1. Jarum ohm-meter harus menunjukkan nilai sekitar 0 ohm, yang berarti FUSE 
tersebut masih baik. Jika ohm-meter menunjukkan angka yang tak terhingga, berarti FUSE 
sudah putus, harus diganti baru. Jangan melakukan sambungan kawat pada FUSE yang sudah 
putus, karena batas arus lelehnya mungkin akan menjadi lebih besar dan akan menyebabkan 
kerusakan bagian lain. 

3) Jika FUSE baik atau sudah diganti baru tetapi masih juga tidak dapat mengeluarkan tegangan 
DC, maka lanjutkan dengan memeriksa transistor power switching 2SC3039 (dua buah) yang 
bertugas sebagai kendali catu daya secara PWM. Lepaskan dua transisitor 2SC3039 tersebut 
dari PCB dan lakukan pemeriksaan kondisi masing-masing dengan multimeter. Bila salah satu 
transistor rusak untuk menggantinya sebaiknya keduanya diganti dengan transistor baru, 
agar karakteristiknya terjamin dan simetris, ketidakseimbangan karateristik dua transistor ini 
menyebabkan gangguan stabilitas tegangan DC yang dikeluarkan power supply. 

4) Lepaskan diode brigde atau empat buah diode perata yang langsung meratakan arus listrik 
AC pada bagian masukkan, periksalah kondisi diode ini dengan multimeter. Kadang sering 
terjadi salah satu diode-nya bocor atau hubungan singkat, sehingga arus listrik AC ikut masuk 
ke rangkaian switching dan melumpuhkan power supply secara keseluruhan transistor 
power akan ikut rusak, terbakar. Bahkan jika tingkat kebocoran diode ini ini sangat besar, 
maka trafo switching akan meleleh, kawatnya terkelupas, dan terhubung singkat, kerusakan 
ini yang paling fatal. 

5) Periksa juga transistor pembangkit pulsa "power on reset", juga kapasisitor dan resistor yang 
terdapat pada rangkaian basis transistor tersebut. Jika rangkaian transistor ini bekerja 
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dengan baik, maka seluruh hasil regulasi tegangan DC akan di reset oleh pembangkit PWM 
dan akibatnya power supply tidak mengeluarkan DC sama sekali. Gantilah transistor baru jika 
dari pengetesan transistor POR ini ternyata rusak. Begitu juga apabila kapasitor di test akan 
kering, nilainya berubah, maka harus di ganti baru dengan nilai yang persis sama dengan 
sebelumnya. 

6) Karena Power Supply komputer umunya bekerja dengan temperatur yang lebih tinggi dari 
suhu ruangan, maka ada kemungkinan karena panas yang berlebihan menyebabkan solderan 
kaki-kaki komponen atau kabel-kabel ada yang terlepas. Periksalah seluruh solderan pada 
PCB Power Supply, lebih bagus lagi pastikan hubungannya di perbaiki dengan jalan di solder 
ulang dengan timah yang lebih lunak (encer, flux 60/40). Sehingga hubungan kabel atau kaki 
komponen yang mungkin longgar dapat di jamin bersambung kembali dan umumnya power 
supply akan dapat bekerja normal kembali. 

7) Komponen aktif yang pengetesannya tidak dapat di lakukan dengan multimeter adalah 
ICTL494 yang bertugas sebagai pembangkit PWM untuk mengendalikan transistor power 
switching bekerja. IC ini hanya di test dengan membandingkan terhadap IC yang normal pada 
power supply yang lain yang sejenis. Pergunakan soket IC yang dicurigai rusak dengan IC 
pembanding yang masih bagus. 

8) Bila proses pemeriksaan dan pergantian komponen yang rusak sudah dilakukan secara 
keseluruhan, maka cobalah power supply dihidupkan dengan memasang beban berupa disk 
drive saja. Periksalah apakah kipasnya berputar, ukur tegangan kabel yang berwarna kuning 
(+12v), merah (+5v), biru (-5v), orange (POR) (+3,3v), biru (-12v) terhadap kabel warna hitam 
(ground). Bila parameter tegangan pada kabel-kabel tersebut sudah benar, matikan power 
supply dan gantilah bebannya dengan motherboard atau beban lengkap seperti semula, 
cobalah sekali lagi.  

                     
Masalah yang disebabkan oleh PSU sering dianggap sebagai masalah yang disebabkan oleh 
komponen hardware berupa memori, VGA Card, atau motherboard. Berikut ini contoh masalah yang 
mungkin terjadi dengan PSU. 

 Komputer me-restart sendiri saat sistem sedang bekerja. 
 Komputer mati setelah beberapa saat dioperasikan 
 Harddisk dan kipas angin yang secara serentak tidak berputar 
 Sistem sepenuhnya mati 

Kemungkinan penyebabnya : 
 Masalah ini sering terjadi karena jumlah daya pada power supply tidak memadai untuk 

dibagikan ke komponen hardware 
 Pemasangan/fungsi tombol ON/OFF yang tidak tepat atau sudah rusak 
 Kabel power yang terhubung ke motherboard terputus. 
 Kipas pada power supply tidak berputar sehingga menyebabkan panas yang berlebihan pada 

power supply 

Solusi 
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 Pastikan daya PSU mencukupi kebutuhan komponen hardware dengan mengganti power 
supply yang memiliki dayalebih tinggi 

 Ganti saklar ON/OFF power supply yang dihubungkan ke casing 
 Pastikan tidak ada kabel power yang putus menuju motherboard atau komponen hardware 

lainnya 
 Ganti kipas yang ada pada PSU jika sudah tidak berputar 

Perawatan PSU dan Casing 
Perawatan yang bisa dilakukan supaya PSU lebih awet, antara lain : 
 Gunakan Stabilizer atau UPS (Uninterruptible Power Supply) yang baik 
 Jangan meletakkan casing pada alas yang bisa menyerap debu misalnya karpet atau tempat 

yang lembab, tapi gunakan alas yang keras seperti papan kayu. 
 Membersihkan debu (kotoran) yang ada di dalam PSU dan casing. Kotoran di dalam PSU dan 

casing bisa menyebabkan kipas macet atau menghalangi sirkulasi udaranya. Hal ini bisa 
menyebabkan PSU dan hardware yang ada di dalam casing menjadi lebih cepat panas dan 
bisa menyebabkan komputer mati mendadak/hang dan tidak dapat berfungsi hingga 
suhunya kembali normal. 

 Tambahkan kipas di dalam casing untuk mempercepat sirkulasi udara di dalam casing 
sehingga komputer tidak cepat panas dan komponen hardware di dalamnya dapat bekerja 
dengan baik. 

Jika sudah diketahui permasalahan yang muncul akibat power supply dan tidak bias (tidak mau) 
diperbaiki maka mau tidak mau harus menggantinya. 
 

F. TROUBLE SHOOTING HARDWARE INPUT 
Hardware Input Langsung 
1. Keyboard 

Masalah pada keyboard biasanya disebabkan oleh terputusnya sambungan antara keyboard dan 
sistem ataupun oleh masalah pada keyboard itu sendiri. Kerusakan pada keyboard juga bisa 
disebabkan oleh kelalaian user/pemakai misalnya dengan menumpahkan minuman atau 
makanan pada keyboard.  
Adapun kerusakan yang bias terjadi pada keyboard, antara lain. 

 Keyboard Error atau Tombol keyboard tidak ada yang berfungsi 
 Beberapa tombol keyboard tidak berfungsi atau Terjadi penggandaan saat menekan 

salah satu tombol pada keyboard, misalnya menekan tombol ‘F’ menjadi ‘FFFFFFF’. 

Solusi : 

Keyboard tidak berfungsi kemungkinan disebabkan karena konektor keyboard belum terpasang 
dengan baik. Periksa dan kencangkan konektor keyboard jenis PS2 (male) atau USB (male) pada 
port yang ada pada belakang casing. Apabila dilakukan pengecekan kabelnya ternyata tidak 
tersambung maka bisa memperbaiki sambungan atau mengganti kabel tersebut. 
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Beberapa tombol keyboard tidak berfungsi atau terjadi penggandaan saat menekan salah satu 
tombol pada keyboard kemungkinan disebabkan karena pegas tombol keyboard sudah lemah 
atau jalur PCB putus  atau terdapat kotoran yang menempel di dalam tombol tersebut. Apabila 
karena kotor bisa dilepas tuts keyboardnya kemudian dibersihkan papan keyboard/PCB-nya dan 
tuts-tuts yang sudah terlepas. Apabila sudah lemah bisa diganti tuts yang sudah lemah tersebut. 
Apabila jalur PCB putus bisa disambungkan kembali dengan timah (disolder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perawatan Keyboard 
Perawatan yang bisa dilakukan untuk merawat keyboard, antara lain : 

Keyboard tidak 
berfungsi 

Konektor 
Renggang? 

Kencangkan 
Posisi Konektor 

Keyboard 
Berfungsi? 

YA 

YA 

SELESAI 

TIDAK 

TIDAK 

Koneksi 
Kabel Putus? 

Perbaiki / Ganti 
Kabel Konektor 

YA 

TIDAK 

Keyboard 
Berfungsi? 

YA 

TIDAK 

Ganti Keyboard 

Keyboard 
Berfungsi? 

TIDAK 

YA 

Ke Pengecekan 
pada Konektor 

Female keyboard 
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 Membersihkan keyboard secara berkala dengan lap/kuas halus atau bila perlu dengan cairan 
khusus komputer. Bisa juga dengan membalikkan keyboard (posisi tuts berada di bawah) 
dengan digoyang-goyangkan supaya kotoran yang ada di antara tuts jatuh. 

 Jangan meletakkan minuman atau makanan dekat dengan keyboard untuk menghindari 
percikan/tumpahannya mengenai keyboard. 

 Berhati-hati ketika melepaskan tuts keyboard supaya tidak patah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pointing Device (Mouse) 
Contoh beberapa masalah yang terjadi pada mouse sehingga tidak dapat bekerja dengan baik 
atau bahkan mati total, antara lain : 

Beberapa tuts  tidak 
berfungsi atau Penggandaan 

salah satu tuts 

Tuts sudah 
lemah/Kotor? 

Ganti Tuts/ 
Dibersihkan 

Keyboard 
Berfungsi? 

YA 

YA 

SELESAI 

TIDAK 

TIDAK 

Jalur PCB 
Putus? 

Disambung lagi 
(disolder) 

YA 

TIDAK 

Keyboard 
Berfungsi? 

YA 

TIDAK 

Ganti Keyboard 

Keyboard 
Berfungsi? 

TIDAK 

YA 

Ke Pengecekan 
pada Konektor 

Female keyboard 
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 Pointer di layar monitor tidak bergerak walaupun mouse sudah digerakkan ke segala 
arah.  

 Pointer di layar monitor bergerak tidak normal atau hanya ergerak horizontal atau 
vertikal. 

Solusi : 
Pointer di layar monitor tidak bergerak, hal ini bisa terjadi karena konektor mouse tidak 
pas/renggang atau juga karena kabelnya putus. Lakukan pengecekan pada konektor mouse jenis 
PS2 (male) atau USB (male) juga cek kabel masih terhubung dengan baik atau tidak. 
Pointer bergerak tidak normal pada jenis mouseball kemungkinan disebabkan oleh kotoran yang 
menempel pada roller, lepas ball kemudian bersihkan. Jika pada jenis optik kemungkinan karena 
kabel pada pangkal mouse putus atau sensor optiknya sudah melemah, atau juga bisa karena 
mousepadnya yang tidak sewarna. Pastikan kabelnya masih terhubung dengan baik dan 
sensornya masih hidup dengan terang, gunakan juga mousepad yang rata dan satu warna. 

3. Scanner 
Contoh permasalahan pada scanner biasanya adalah : 

 Scanner tidak dapat bekerja atau terdeteksi oleh komputer. Hal ini kemungkinan terjadi 
karena konektor scanner renggang atau sudah rusak. Bisa juga karena drivernya belum 
terinstall / sudah terinstall tetapi corrupt. 

Solusi : 
 Kencangkan konektor scanner (biasanya port USB) supaya terpasang dengan baik dan 

install drivernya. Jika belum  berfungsi coba hubungkan ke port USB yang lain yang 
tersedia atau coba diganti kabel scanner yang lain. 

Perawatan : 

 Rajin membersihkan bagian kaca sensor dengan kain halus dan cairan pembersih khusus 
 Jangan meninggalkan scanner pada posisi penutup kaca sensor terbuka 
 Hindari meletakkan benda berat atau makanan dan minuman di atas scanner 

 
Hardware Input tidak Langsung/Alat Perantara 
1. Optical Drive CD/DVD ROM 

Contoh permasalahan pada Optical Drive biasanya adalah : 
 Optical drive tidak terdeteksi oleh komputer.  
 Pembacaan data pada kepingan CD atau DVD tersendat-sendat, pembacaan data sering 

error, atau hanya dapat memebaca kepingan CD atau DVD tertentu. Munculnya masalah 
ini biasanya karena sering menggunakan kepingan CD/DVD yang tergores atau cacat; 
optic dari optical drivenya kotor; penggunaan optical drive yang terlalu tinggi/sering; 
posisi optik bergeser sehingga kinerja optik tidak normal. 

 Sering macet atau susah untuk membuka dan menutup pintu Optical drive. 
Solusi : 

 Optical drive tidak terdeteksi oleh komputer. Hal ini bisa disebabkan karena kabel data 
tidak terpasang dengan benar/renggang atau kabel data ada yang putus, atau bisa 
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karena kabel powernya belum terpasang dengan baik atau tidak keluar tegangan. Pasang 
kabel data atau kabel power supply dengan benar; cek dan pastikan keluar tegangan dari 
kabel powernya. Bila kabel data atau kabel powernya rusak/putus ganti dengan yang 
masih baik. 

 Seandainya bukan karena kepingan CD atau DVD yang sudah rusak, kemungkinan 
terdapat beberapa masalah yang dapat diatasi dengan mengkalibrasi trimpot optic 
(berbentuk hampir sama dengan baut kecil, tetapi lebih tebal dan tinggi dari baut yang 
ada di seputar optik) pada optical drive jika sudah mencoba mengatasinya dengan 
menggunakan CD pembersih (CD Cleaner). 
Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan kalibrasi trimpot optic : 
a) Cari posisi trimpot optic di seputar lokasi optik 
b) Gunakan obeng kecil (minus) sesuai ukuran trimpot optic kira-kira 3 mm 
c) Putar trimpot optic ke arah kanan yang berfungsi mempercepat putaran disk dan jika 

diputar ke kiri, akan memperlambat putaran disc. 
d) Pastikan kabel power dan kabel data sudah dilepas saat memeutar trimpot optic 
e) Sambungkan kabel power dan kabel data setelah pemutaran trimpot optic selesai 

untuk melihat hasil apakah kalibrasi yang dilakukan sudah membuat kinerja putaran 
disk normal 

f) Dalam pengecekan putaran disk ini, gunkan kepingan CD audio dan pastikan putaran 
disk tidak berhenti minimal 5 menit 

g) Jika belum berhasil, tambahkan putaran trimpot optic ke kanan untuk 
memepercepat atau jika erasa putran terlalu cepat, kurangi putaran ke arah kiri 

h) Lakukan kalibrasi hingga optical drive dapat memutar CD audio selama minimal 5 
menit dan bisa menjalankan kepingan CD/DVD lainnya. 

 Sering macet atau susah untuk membuka dan menutup pintu Optical drive kemungkinan 
penyebabnya karena karet penggerak sudah mengendor atau bisa juga karena motor 
penggerak pada optical drive sudah lemah atau tidak bisa berputar lagi. Kalau karet 
penggeraknya kendor maka bisa diganti dengan karet penggerak yang sesuai ukurannya.  
Apabila masalahnya pada motor penggeraknya maka bisa dengan cara membersihkan 
motor dan gigi-gigi penggeraknya atau mungkin juga tegangan yang mensuplai optical 
drive itu sudah berkurang, bisa diganti konektor kabel power yang lain. 

Perawatan Optical drive dan kepingan CD/DVD : 

 Bersihkan optical drive secara berkala dengan kepingan CD Cleaner 
 Jangan memaksakan menggunkaan kepingan CD atau DVD yang sudah rusak/tergores ke 

dalam optical drive 
 Biasakan membungkus kepingan CD/DVD dengan plastik atau kotak kemasannya agar 

terhindar dari debu dan kotoran atau yang menyebabkan goresan pada kepingan 
CD/DVD. 
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2. Floppy Disk Drive (FDD) dan FlashDisk 

(Waktu sekarang Floppy disk drive sudah jarang digunakan, sebagai pengganti untuk menyimpan 
data yang bisa dibawa menggunakan FlashDisk dengan USB sebagai konektornya). 

Apabila FlashDisk tidak terdeteksi oleh PC kemungkinan disebabkan oleh masalah yang 
ditimbulkan oleh Flashdiknya atau terjadi masalah pada port USB pada PC.  

Untuk melakukan pengecekan Flashdisk, bisa dengan mencoba pada port USB yang lain atau 
pada PC lain. 

Untuk mengetahui apakah port USB pada PC masih bekerja dengan baik atau tidak, bisa dengan 
cara memasang Flashdisk yang masih baik pada port USB tersebut. Apabila memang port USB 
tidak terdeteksi oleh PC, maka langkah-langkah pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah  : 

- Periksa pengaturan port USB pada BIOS apakah sudah diaktifkan atau belum. 
- Install/update driver USB, biasanya menjadi satu dengan driver Motherboard 
- Periksa pada registry di              

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBSTOR pastikan data 
Dword ‘Start = 0x00000003 (3)’  

- Kalau memang dengan langkah diatas port USB masih belum terdeteksi, coba lakukan install 
ulang Operating Systemnya dan install driver-drivernya. 

 
G. TROUBLE SHOOTING HARDWARE PROCESS 

1. Motherboard atau Mainboard 
Dari percobaan yang dilakukan apabila terjadi kerusakan (mati total) pada Motherboard maka 
gejala yang muncul adalah: 
- PC tidak bisa dinyalakan (mati) dan tidak bisa booting (masuk Operating System) 
- Tidak ada tampilan di monitor (gelap) 
- Tidak ada suara ‘bip’  

2. CPU (Central Processing Unit) atau Prosessor 
Dari percobaan yang dilakukan apabila terjadi kerusakan (mati total) pada CPU (prosesor) maka 
gejala yang muncul adalah: 
- PC tidak bisa booting  
- Tidak ada tampilan di monitor (gelap) 
- Tidak ada suara ‘bip’ 
- Tidak bisa dimatikan secara paksa (dengan cara power switch ditekan dan ditahan beberapa 

lama sampai PC mati-) melalui tombol power/power switch yang di front panel  
Jika Processor panas (HSF tidak berfungsi dengan baik )maka bisa menyebabkan komputer 
hang/freeze 

Untuk melakukan pengecekan pada motherboard atau CPU bisa dengan cara dicoba/dipasangkan 
pada komputer yang  yang lain yang masih bagus. Dapat juga dengan cara melepas RAM dan hanya 
memasang CPU saja pada motherboard, apabila muncul bunyi ‘bip’ maka kemungkinan motherboard 
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atau CPU masih baik, tetapi apabila tidak muncul bunyi ‘bip’ maka kemungkinan ada kerusakan pada 
salah satu atau kedua hardware tersebut.  
 
3. RAM (Random Access Memory) atau Memori Utama 

RAM merupakan komponen hardware yang jarang sekali rusak, makanya biasanya toko memberi 
garansi seumur hidupnya (life time warranty).  
Contoh apabila terjadi permasalahan/kerusakan yang berhubungan dengan RAM maka gejala 
yang muncul adalah: 
- Tidak ada tampilan di monitor (gelap ) 
- Muncul bunyi ‘bip’ sesuai jenis BIOS-nya; misalnya kalau jenis AMI BIOS maka terdengar 

bunyi ‘bip’ satu kali panjang dan dua kali pendek. 
Kemungkinan penyebab dari permasalahan yang ditimbulkan oleh RAM adalah : 
- RAM tidak terpasang dengan baik, solusi yang bisa dilakukan dengan memeriksa posisi RAM 

dan kencangkan apabila RAM dalam keadaan kendor/longgar. 
- Terdapat kotoran/debu yang menutupi koneksi antara kaki RAM dan slot memori, solusi 

yang bisa dilakukan dengan cara membersihkan slot memori yang ada di motherboard 
dengan mini vacum/blower dan juga kaki-kaki RAM yang berwarna emas dengan kain halus 
atau karet penghapus. 

- Apabila dengan kedua cara diatas tidak berhasil, RAM bisa dicoba pada slot memori yang 
tidak terpakai atau pada PC lain yang masih bagus, apabila ketika RAM dipasangkan PC dapat 
booting maka RAM masih dalam keadaan baik.  

- Untuk melakukan pemeriksaan slot memori pada motherboard bisa dengan cara memasang 
RAM yang masih baik dari PC lain ke slot memeori di motherboard, apabila masih tidak bisa 
booting kemungkinan ada kerusakan pada slot memori di motherboard. 

 
Pertimbangan dalam memilih/menambahkan RAM : 
a. Kapasitas RAM 

Untuk mendukung kinerja komputer supaya prosesnya cepat dibutuhkan kapasitas RAM 
yang besar. Ukurannya dalam Byte, misalnya 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB. Kebutuhan besar 
kapasitas RAM disesuaikan dengan jenis aktivitas yang dilakukan. Yang disebut memory pada 
PC, sebetulnya mengacu pada RAM (Random Access Memory). Sebuah komputer 
membutuhkan RAM untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sebuah perintah (task). Data ataupun instruksi yang tersedia pada RAM 
memungkinkan prosesor atau CPU (Central Processing Unit) untuk mengaksesnya dengan 
cepat. 
Saat CPU membuka sebuah program aplikasi dari harddisk-seperti word processing, 
spreadsheet, ataupun game-ia akan me-loading-nya ke memory. Hal ini memungkinkan 
aplikasi bekerja lebih cepat dibandingkan harus mengakses langsung ke harddisk yang 
memang jauh lebih lambat.  
Sebab harddisk memang bertugas sebagai storage data, bukan sebagai memory. Dengan 
mengakses data ataupun aplikasi yang tersedia di RAM, mempercepat PC Anda dalam 
menyelesaikan tugasnya. 
Analogi sederhana untuk mengerti hal ini, lebih mudah jika mengambil pada kegiatan nyata 
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada lingkungan kerja. Di mana ada meja kerja, dan 
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sebuah lemari arsip. Lemari arsip dapat diandaikan layaknya harddisk, di mana tersedia 
berkas-berkas dan informasi yang dibutuhkan. Saat mulai bekerja, berkas-berkas informasi 
akan dikeluarkan dari dalam lemari ke meja kerja. Ini untuk memudahkan dan mempercepat 
akses ke informasi yang dibutuhkan. Maka, meja kerja dapat dianalogikan sebagai memory 
pada PC. 
Dengan analogi sederhana tersebut, tentunya Anda sudah dapat membayangkan perbedaan 
kecepatan akses, antara memory dan harddisk. Juga sudah terbayang, pentingnya 
ketersediaan jumlah RAM yang mencukupi untuk dapat melayani data dan informasi yang 
dibutuhkan oleh CPU. 

b. Speed 
Speed atau kecepatan, makin menjadi faktor penting dalam pemilihan sebuah modul 
memory. Bertambah cepatnya CPU, ditambah dengan pengembangan digunakannya dual-
core, membuat RAM harus memiliki kemampuan yang lebih cepat untuk dapat melayani 
CPU. Ada beberapa paramater penting yang akan berpengaruh dengan kecepatan sebuah 
memory. 
 
Megahertz 
Penggunaan istilah ini, dimulai pada jaman kejayaan SDRAM. Kecepatan memory, mulai 
dinyatakan dalam megahertz (MHz). Dan masih tetap digunakan, bahkan sampai pada DDR2.  
Perhitungan berdasarkan selang waktu (periode) yang dibutuhkan antara setiap clock cycle. 
Biasanya dalam orde waktu nanosecond. Seperti contoh pada memory dengan aktual clock 
speed 133 MHz, akan membutuhkan access time 8ns untuk 1 clock cycle.  
Kemudian keberadaan SDRAM tergeser dengan DDR (Double Data Rate). Dengan 
pengembangan utama pada kemampuan mengirimkan data dua kali lebih banyak. DDR 
mengirimkan data dua kali dalam satu clock cycle.  
Kebanyakan produk mulai menggunakan clock speed efektif, hasil perkalian dua kali data 
yang dikirim. Ini sebetulnya lebih tepat jika disebut sebagai DDR Rating.  
Hal yang sama juga terjadi untuk DDR2. Merupakan hasil pengembangan dari DDR. Dengan 
kelebihan utama pada rendahnya tegangan catudaya yang mengurangi panas saat 
beroperasi. Juga kapasitas memory chip DDR2 yang meningkat drastis, memungkinkan 
sebuah keping DDR2 memiliki kapasitas hingga 2 GB. DDR2 juga mengalami peningkatan 
kecepatan dibanding DDR.  
 
PC Rating 
Pada modul DDR, sering ditemukan istilah misalnya PC3200. Untuk modul DDR2, PC2-3200. 
Dari mana angka ini muncul? Biasa dikenal dengan PC Rating untuk modul DDR dan DDR2. 
Sebagai contoh kali ini adalah sebuah modul DDR dengan clock speed 400 MHz. Atau untuk 
DDR Rating disebut DDR400. Dengan bus width 64-bit, maka data yang mampu ditransfer 
adalah 25.600 megabit per second (=400 MHz x 64-bit). Dengan 1 byte = 8-bit, maka 
25.600:8 hasilnya menjadi 3.200MBps (Megabyte per second).  Angka throughput inilah yang 
dijadikan nilai dari PC Rating. Tambahan angka "2", baik pada PC Rating maupu DDR Rating, 
hanya untuk membedakan antara DDR dan DDR2. 
 

c. Jenis RAM 
Sesuaikan jenis RAM yang akan ditambahkan dengan jenis RAM yang sudah terpasang atau 
jenis slot memori yang ada pada motherboard. Misalnya DDR atau DDR2. 
 
 



Computer Trouble Shooting  ~ 48 ~ 

d. Vendor / Produsen /Merk RAM 
Jika ingin menambahkan RAM lebih baik memilih RAM dengan vendor yang sama, karena 
apabila beda vendor kemungkinan RAM yang terpasang tidak saling support sehingga kinerja 
PC menjadi lambat. 

 
4. HDD (Harddisk Drive) 

Contoh apabila terjadi permasalahan/kerusakan yang berhubungan dengan HDD gejala yang 
muncul adalah: 

- Ada tampilan di monitor tetapi tidak bisa booting sampai Operating System. Biasanya 
muncul tulisan informasi kesalahan pada tampilan monitor.  
Misalnya pesan kesalahan : “ Reboot and select proper Boot Device or insert Boot Media in 
selected Boot device and press a key” 

- Tetap muncul bunyi ‘bip’ booting normal ( ‘bip’ satu kali pendek). 
Kemungkinan penyebab dari permasalahan yang ditimbulkan oleh HDD adalah : 

- HDD tidak mendapat suplai daya/tegangan dengan baik,  
Solusi yang bisa dilakukan dengan memeriksa kabel power HDD, apabila posisi kabel power 
HDD kendor/longgar bisa dikencangkan; apabila belum berhasil bisa dengan memeriksa 
tegangan pada konektor kabel power HDD menggunakan DC Voltmeter , pastikan tegangan 
yang keluar sesuai, atau dengan mengganti konektor kabel power  HDD yang lain. 

- Kabel data HDD kendor/longgar atau sudah rusak, 
Solusi yang bisa dilakukan dengan memeriksa kabel data HDD apakah sudah terpasang 
dengan baik atau belum, apabila dalam keadaan kendor/longgar maka  bisa dikencangkan; 
apabila belum berhasil bisa dengan mengganti kabel data yang lain yang masih baik. 

- Apabila dengan cara diatas belum berhasil kemungkinan memang ada kerusakan pada HDD 
tersebut atau kerusakan pada konektor IDE/SATA pada motherboard, untuk memeriksa 
kondisi HDD bisa dengan cara dipasangkan pada PC lain yang masih baik, apabila HDD 
terdeteksi berarti masih baik. Untuk memeriksa konektor IDE/SATA pada motherboard bisa 
dengan cara memasang HDD yang masih baik, apabila HDD tidak terdeteksi maka 
kemungkinan ada kerusakan pada konektor IDE/SATA di motherbord tersebut. 

- Apabila HDD sudah dipastikan dalam keadaan baik tetapi PC masih tidak mau booting 
kemungkinan ada permasalahn pada Operating System yang terinstall pada HDD. Solusinya 
bisa melakukan repair dengan master program Operating System tersebut, atau dengan di-
install ulang. 

Contoh cerita tentang proses trouble shooting pada HDD, 

HardDisk Problem 

Cerita kita berada di dunia Maya. Di sini, hiduplah Si BECS yang sedang menjelajah wilayah komputer. 

Alkisah, Si BECS mendapatkan sebuah komputer baru. Saking senangnya, dia sampai lupa waktu. Si BECS 
selalu menghabiskan waktunya di depan komputer (maksudnya di depan monitor, pen.). Entah dia main 
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game, mengetik (kadang program, kadang artikel, kadang tulisan yang ngga jelas), atau nonton film. 

Pada suatu hari, Si BECS sedang memainkan game yang baru saja dia install. Tak terasa dia sudah bermain 
selama hampir dua jam. Namun, keasyikannnya dalam bermain game terganggu saat tiba-tiba komputernya 
nge-hang dan tiba-tiba restart sendiri. Sesaat setelah masuk ke BIOS, dia mendapati bahwa harddisknya 
ternyata tidak terdeteksi oleh komputernya. Sambil mengusap keringat yang menetes di dahinya, Si BECS 
merestart kembali komputernya dan masuk ke BIOS lagi. Ternyata si BIOS menunjukkan bukti yang telah 
dia perkirakan sebelumnya, port harddisk menunjukkan bahwa tak ada harddisk yang terdeteksi. Dengan 
segera, Si BECS membuka casing komputernya dan melihat ke harddisknya. Pada harddisknya terdapat 
dua buah kabel, satu kabel berwarna merah yang tersambung ke konektor SATA di motherboard dan 
satunya lagi kabel konektor ke sumber daya. 

Bergaya bagaikan seorang forensik yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan, Si BECS segera 
menyiapkan papan tulis ukuran besar. Di papan tersebut dia menuliskan mengenai kasus yang sedang 
dihadapinya ini : 

KASUS HDD-2+ 
TOD pas maen game (kurang lebih selama 2 jam) 
COD harddisk tak terdeteksi 
Suspect kabel SATA, motherboard, harddisk 
Evidence ?? 

Dalam papan tulis tersebut Si BECS memperkirakan beberapa penyebab kasus ini bisa terjadi pada 
komputernya. Pertama : kabel SATA yang menghubungkan antara harddisk dan motherboardnya 
mengalami kerusakan. Untuk kasus ini, Si BECS bisa menyelesaikannya dengan membeli kabel SATA yang 
baru. Kedua : konektor SATA pada motherboard mengalami kerusakan sehingga perlu diganti dengan 
motherboard baru. Si BECS agak ngeri melihat penyelesaian untuk kasus ini, mengganti motherboard. 
Dalam hati ia berharap agar ini tidak terjadi. Ketiga : harddisk milik Si BECS rusak, bisa konektornya atau 
harddisknya. Si BECS merasa ini kerugian yang paling besar karena ancaman kehilangan data miliknya. 

Setelah menganalisis kemungkinan yang ada, Si BECS sebelumnya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, 
semoga mendapatkan kemungkinan yang paling baik. Kemudian, Si BECS mulai mencari bukti-bukti dan 
fakta dari kasus ini. Dengan hati-hati Si BECS mencopot kabel konektor SATA yang menghubungkan 
harddisknya dengan motherboardnya. Kemudian, Si BECS mencoba mengkoneksikan harddisknya dengan 
kabel SATA milik temannya, si Baik. Dengan hati berdebar, Si BECS menghidupkan komputernya. 
Ternyata harddisknya masih belum terdeteksi di BIOS. Sambil garuk-garuk kepala, Si BECS pun 
mematikan komputernya lagi dan melepas kabel SATA si Baik. Dengan begitu, Si BECS mendapatkan 
fakta baru. Kabel SATA-nya ada kemungkinan tidak masalah. Ia pun menuliskannya di papan tulisnya. 

KASUS HDD-2+ 
TOD pas maen game (kurang lebih selama 2 jam) 
COD harddisk tak terdeteksi 
Suspect kabel SATA, motherboard, harddisk 
Evidence  kabel SATA tidak bermasalah (80% yakin) 

Sembari sesekali menghapus peluh yang mulai mengaliri dahi dan lehernya, Si BECS melepas harddisk dari 
casingnya. Setelah meminta ijin kepada si Baik yang masih belum sepenuhnya bangun dari tidurnya 
(maklum hari libur), ia pun membongkar komputer si Baik. Kali ini, Si BECS akan mencoba 
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mengkoneksikan harddisknya di komputer si Baik. Percobaan pertama, Si BECS menggunakan kabel 
SATA miliknya dan menghidupkan komputer si Baik dengan harap-harap cemas. Dunia serasa berbalik 
ketika dia melihat harddisknya terdeteksi di komputer si Baik. 

Sambil menelan ludah, Si BECS menambahkan fakta baru hasil percobaannya. 

KASUS HDD-2+ 
TOD pas maen game (kurang lebih selama 2 jam) 
COD harddisk tak terdeteksi 
Suspect kabel SATA, motherboard, harddisk 

Evidence 

 kabel SATA tidak bermasalah (100% yakin) 
 harddisk tidak bermasalah (100% yakin) 
 motherboard bermasalah (50% yakin) 

Dengan bukti ini, Si BECS merasa bahwa masalahnya ada pada motherboard komputernya. Pantang 
menyerah, Si BECS mencoba lagi mengkoneksikan harddisknnya pada komputer miliknya itu. Kemudian 
Si BECS menghidupkan kembali komputernya. Si BECS merasa putus asa ketika ia masih melihat hal yang 
sama : Harddisk not detected. Ketika ia melihat kembali harddisknya, ia tersenyum kecil. Dasar Si BECS, 
kali ini ternyata ia lupa mengkoneksikan kabel daya ke harddisknya. Sambil menertawakan kebodohannya 
ia mengkoneksikan kabel daya ke kabel harddisknya sampai ia melihat sesuatu. Ternyata selama ini, ada 
yang luput dari pandangannya. Pin konektor kabel power yang menghubungkan sumber daya dengan 
harddisknya ternyata agak miring dan longgar. Si BECS memperkirakan tak masuknya daya bisa saja 
mengakibatkan harddisk tidak terdeteksi. 

Dengan hati penuh harap, Si BECS mencoba menyambungkan kabel daya yang lain dengan kabel daya 
pada harddisknya. Si BECS pun dengan tangan bergetar menhidupkan komputernya. Ia bersorak ketika 
BIOS menunjukkan bahwa harddisknya terdeteksi. Dalam hati ia mengucap syukur karena masalahnya 
terselesaikan dengan baik. Kemudian Si BECS menambahkan dalam papan tulisnya untuk menutup 
kasusnya. 

KASUS HDD-2+ 
TOD pas maen game (kurang lebih selama 2 jam) 
COD harddisk tak terdeteksi 
Suspect kabel SATA, motherboard, harddisk 

Evidence 

 kabel SATA tidak bermasalah (100% yakin) 
 harddisk tidak bermasalah (100% yakin) 
 Motherboard tidak bermasalah (100% yakin) 

Perpetrator Kabel Daya 
Status Case Closed 

Daftar Istilah : 
Hang : istilah dalam komputer untuk mendeskripsikan kegagalan system 
BIOS : Basic Input Output System 
SATA : Serial ATA, salah satu jenis konektor data harddisk 
Harddisk : Cakram tempat menyimpan data digital 
Motherboard : papan induk, tempat semua komponen komputer terhubung 
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TOD : Time of Death, waktu kematian 
COD : Cause of Death, penyebab kematian 
Suspect : Tersangka 
Evidence : Bukti dan fakta 
Perpretator : Pelaku kejahatan 

 
5. VGA (Video Graphic Adapter) Card atau GPU (Graphic Prosesor Unit) 

Contoh apabila terjadi permasalahan/kerusakan yang berhubungan dengan VGA Card gejala 
yang muncul adalah: 

- PC Led indikator di front panel menyala tetapi tidak ada tampilan di monitor (hitam/gelap) 
- Muncul bunyi ‘bip’; (misalnya jenis AMI BIOS, bunyi ‘bip’ satu kali panjang dan tiga kali 

pendek) 
Kemungkinan penyebab dari permasalahan yang ditimbulkan oleh VGA Card adalah : 

- Apabila jenis VGA Card yang digunakan adalah VGA add on (card terpisah) maka 
kemungkinan karena posisi VGA Card-nya longgar atau koneksinya terhalang oleh 
debu/kotoran; apabila karena posisinya longgar kencangkan kembali, apabila karena 
terhalang kotoran solusinya bisa dengan dibersihkan slot AGP/PCI-Ex16 pada moterboard 
dengan mini vacum/blower dan juga dibersihkan kaki-kaki (konektor) VGA Card dengan kain 
halus atau karet penghapus. 

- Apabila jenis VGA Cardnya onboard maka bisa dilakukan pemeriksaan pada BIOS apakah 
sudah diaktifkan atau  belum. Apabila sudah diaktifkan tetapi VGA card masih tidak berfungsi 
kemungkinan memang ada kerusakan pada VGA card tersebut. 

Apabila ada masalah dengan resolusi yang tertampil di monitor rendah dan tidak bisa dinaikkan, 
kemungkinan karena driver VGA Card-nya belum terinstall dengan baik, solusinya lakukan 
penginstallan driver VGA Card tersebut atau update drivernya. VGA Card onboard drivernya 
menjadi satu dengan driver motherboard, kalau VGA card yang add on drivernya biasanya 
disertakan ketika pembelian, seandainya CD drivernya sudah hilang bisa dengan download dari 
internet (dicari sesuai dengan merk dan seri VGA Card-nya). 

 
H. PERMASALAHAN PADA HARDWARE OUTPUT 

1. Monitor 
Apabila PC dihidupkan bisa menyala (indikator power Led menyala) dan terdengar bunyi ‘bip’ 
normal tetapi tidak muncul tampilan di monitor, langkah pertama yang dilakukan adalah 
melakukan pemeriksaan apakah indikator lampu Led pada monitor menyala atau tidak, apabila 
tidak menyala lakukan pemeriksaan pada kabel power monitor, kemungkinan karena konektor 
yang terhubung ke monitor longgar atau steker yang terhubung ke jala-jala listrik belum 
terpasang dengan baik, jika masih tidak bisa menyala periksa dengan Ohm Meter koneksi kabel 
power tersebut masih menghantar dengan baik atau tidak, kalau sudah tidak bisa menghantar 
ganti dengan kabel power yang masih baik. 
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Apabila indikator Led monitor sudah menyala tetapi tidak muncul tampilan di monitor maka 
lakukan pemeriksaan konektor male pada kabel data monitor yang terhubung ke port VGA (port 
RGB atau DVI), apabila koneksinya longgar/kendor maka kencangkan. 
Jika kedua usaha diatas sudah dilakukan tetapi tidak berhasil kemungkinan terjadi kerusakan 
pada kabel data monitor atau rangkaian elektronika yang ada di dalam monitor. Untuk 
memastikan apakah monitor masih baik atau tidak coba dipasangkan pada PC yang lain yang 
masih baik, apabila monitor berfungsi dengan baik kemungkinan ada pemasalahan pada VGA 
Card-nya. 

2. Speaker (output sound) 
Apabila tidak muncul suara pada speaker yang terhubung ke port audio, kemungkinan 
permasalahan dan solusinya adalah : 
- Pastikan speaker masih berfungsi dengan baik 
- Pastikan konektor/jack speaker sudah terpasang dengan benar/tidak tertukar dengan port 

audio yang lain (misalnya: mic atau line in) dan terpasang dengan baik/tidak longgar pada port 
audio. 

- Apabila kedua langkah diatas belum menyelesaikan masalah lakukan pengecekan driver sound 
cardnya, jika belum terinstall dengan baik maka install/update drivernya. 

- Pastikan juga pengaturan volume control suara pada software, atau bisa mencoba program 
aplikasi multimedia yang lain. 

- Apabila masih tidak muncul suara, kemungkinan ada permasalahan pada sound card-nya. 
Cara memeriksa driver : 
- Klik kanan pada ‘My Computer’ 
- Klik ‘Properties’ 
- Pilih ‘Device Manager’ (pada Windows XP pilih tab ‘Hardware’) 
- Cek keterangan ‘Driver’ seperti pada gambar di bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Tampilan Device Manager pada Windows7 



Computer Trouble Shooting  ~ 53 ~ 

Atau dengan cara : 

- Jalankan ‘Run’ ; kombinasi tombol ‘Windows’ dan huruf ‘R’ pada keyboard ( Start  Run ) 
- Ketik “dxdiag” pada open di kotak dialog ‘Run’ 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar Dialox Box ‘Run’ pada Windows7 
- Klik ‘OK’, kemudian muncul dialox box seperti di bawah ini, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Dialox Box Dxdiag Tools pada Windows7 
- Untuk mengetahui driver VGA Card klik pada tab ‘Display’ ;  
- Untuk mengetahui driver Sound card klik pada tab ‘Sound’. 
 
 

3. Printer 
Contoh apabila printer tidak bisa mencetak langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah : 
- Pastikan printer sudah mendapatkan suplai tegangan dengan memeriksa konektor kabel 

power, selain itu juga pastikan saklar printer sudah dalam keadan ‘ON’ (indikator lampu Led 
printer menyala) 

- Pastikan kabel data printer (konektor port Paralel/LPT1 atau port USB) dalam kondisi baik dan 
sudah tersambung dengan baik ke PC. 

- Pastikan PC sudah terinstall driver printernya. 
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Beberapa contoh permasalahan pada Printer : 

Jenis Printer Gejala Penyebab Penanganan Perawatan/Penggunaan 
PRINTER DOT 
MATRIKS 

1. Printer tidak mau 
mencetak 

1. kabel power/kabel konektor 
lepas/rusak 

1. Kencangkan/ ganti kabel 
power/kabel  
konektor 

- Bersihkan dari debu dan 
kotoran lainya 

(Printer jenis 
ini yang biasa 
digunakan 
untuk 
mencetak pada 
Continous 
Form) 

2. Hasil cetakan 
redup/tidak jelas 

1. Pita tinta habis 1. periksa pita/ganti - Atur roler ketajaman 
catridge yang sesuai 

 2. Pengaturan ketebalan 
pencetakan belum pas 

2. Cek pengaturan roler ketajaman 
catridge pencetakan 

 

  
 3. Jarum head catridge rusak 3. Ganti head/jarumnya ke servis 

center 
 

    

PRINTER INK 
JET 
dan LASER JET 

1. Indikator lampu Led 
printer mati 

1. Kabel power belum 
nyambung atau saklar belum 
‘ON’ 

1. Cek kabel power/kencangkan 
dengan baik; cek saklar ‘ON/OFF’ 

- Bersihkan printer dalam 
keadaan 'off'/mati 

2. Indikator led 
menyala tetapi printer 
tidak mencetak 

1. Kabel konektor 
renggang/rusak 

1. Kencangkan/ganti kabel 
konektor 

- Bersihkan secara berkala 
pada 'Printer Properties' 

  2. Driver belum terinstal 
dengan baik 

2. Update/install ulang driver 
printer yang sesuai 

- Gunakan kualitas tinta 
/karbon yang bagus 

 3. Hasil print 
kotor/buram 

1. Catridge kotor 1. Bersihkan catridge (di 
Properties Printer) 

 

  2. Kualitas tinta jelek 2. Ganti dengan kualitas tinta yang 
bagus/original 

 

  3. Pengaturan kualitas 
pencetakan printer yang 
kualitas rendah 

3. Atur resolusi pengaturan 
kualitas pencetakan yang lebih 
tinggi 

 

4. Kertas tidak 
jalan/miring/jalan 
bersamaan(bertumpuk) 

1. Kertas terlalu tebal 1. Sesuaikan ketebalan ukuran 
kertas 

 

  2. Posisi kertas miring/tidak 
rapi 

2. Pastikan posisi kertas rapi, tidak 
berkerut/terlipat 

 

  3. Terlalu banyak tumpukan  
kertas pada tray 

3. Kurangi jumlah kertas yang 
dipasang pada tray 

 

  4. Tumpukan kertas lengket 4. Goyangkan/pisahkan kertas 
sebelum dipasang pada tray 
printer 

 

5. Respon printer 
lambat 

1. Ada antrian pencetakan 
pada “Document printer” 

1. Cancel/hapus antrian 
pencetakan yg tidak diinginkan pd 
“Document Printer “ 

 

 6. Printer jaringan gagal 1. Koneksi jaringan putus 1. Cek koneksi jaringan ( 
kabel/port LAN) 

 

  2. Salah memilih printer yang 
digunakan 

2. Pastikan pilih printer jaringan 
yang tepat 

 

Cara menambahkan printer secara jaringan : 
- Jalankan ‘Printer and Faxes’ pada ‘Control Panel’ 
- Klik ‘Add Printer’, pilih ‘Network, wireless or Bluetooth Printer’ (pada Windows7) 
- Setelah muncul printer yang sudah terpasang pada PC di jaringan, pilih printer jaringan yang 

sudah terinstall, klik ‘Next’ 
- Ikuti installation wizard (panduan installasi) sampai pada ‘Finish’ 
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Flowchart Pemeriksaan PC tidak mau Hidup 
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Pemeriksaan PC Restart sendiri 
Apabila PC restart sendiri langkah-langkah pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah : 

1. Periksa Tegangan dari jala-jala listrik/PLN apakah stabil atau tidak; jika tidak stabil gunakan 
Stabilizer 

2. Apabila listrik dari jala-jala stabil; periksa tegangan pada output PSU, jika tegangan output PSU 
tidak sesuai yang seharusnya maka ganti PSU atau reparasi PSU. 

3. Apabila penyebabnya bukan dari PSU maka kemungkinan ada permasalahan pada 
CPU/Processor atau Motherboard. Periksa kedua komponen tersebut, pastikan kedua komponen 
tersebut bekerja dengan baik. Apabila komponen tersebut rusak maka harus diganti. 
 

Pemeriksaan PC Hang/Freeze 
Apabila PC ketika digunakan tiba-tiba berhenti atau hang/freeze pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah 
: 

1. Jika hang-nya karena menjalankan software/program aplikasi yang dijalankan, kemungkinan 
penyebabnya karena beban kerja komputer terlalu tinggi; solusi yang bisa dilakukan adalah 
dengan upgrade hardware misalanya RAM atau CPU/Processor. 
Untuk menutup program aplikasi yang hang/freeze(not responding)  bisa dengan cara tekan 
secara bersamaan tombol CTRL+ALT+DEL pada keyboard, setelah muncul dialox box Windows 
Task Manager > klik tab Applications > klik Program yang ‘Not Responding’> klik ‘End 
Task’> klik ‘End Now’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Dialox Box ‘Windows Task Manager’ 
 

2. Tetapi kalau hang-nya secara keseluruhan kemungkinan karena ada permasalahan pada 
hardware; langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan pada CPU, 
motherboard atau harddisk, kemungkinan terjadi  overheat (terlalu panas) pada CPU dan chipset 
motherboard atau memang kedua komponen tersebut sudah tidak bekerja secara normal, bisa 
juga karena harddisk yang overheat. Kalau terjadi overheat itu bisa karena sirkulasi udara dan 
proses pendinginannya yang kurang bagus di dalam casing, langkah yang bisa dilakukan dengan 
menambahkan Fan tambahan pada casing; 
Jika overheat terjadi pada CPU itu bisa karena proses HSF CPU tidak bekerja secara optimal 
(terhambat),  coba periksa HSF apakah bekerja dengan baik atau tidak, mungkin karena putaran 
kipasnya yang tidak berputar/lemah, kalau seperti ini ganti kipasnya;  bisa karena ada kotoran 
yang menghambat, kalau seperti ini bersihkan HSF; atau coba berikan thermal paste yang baru 
pada HSF supaya penyerapan panasnya bagus. 
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Tip dan Trik PC 
 
 
A. Mengoptimalkan Kinerja PC 
Kinerja PC sangat dipengaruhi oleh spesifikasi hardware yang digunakan dan pengoptimalan pemakaian 
sistem operasi. Pengguna PC sering mengalami ketidakpuasan terhadap kinerja PC yang dibeli dengan 
mahal, tetapi bekerja seperti PC biasa. Hal ini dapat terjadi karena: 

 Pemilihan spesifikasi komputer yang salah. 
 Terlalu percaya dengan tawaran dan janji para vendor yang belum tentu benar dan bisa 

dipertangungjawabkan. 
 Kurangnya perawatan pada hardware dan software PC. 
 Tidak berani keluar budget besar untuk membeli komputer dengan high performance yang sudah 

teruji kecanggihannya. 
• Penggunaan sistem operasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi komputer yang ada, sehingga 

komputer bekerja dengan beban yang berat.  
• Penggunaan software aplikasi performa tinggi pada komputer dasar, misalnya komputer performance 

basic dipaksa untuk bekerja dalam bidang desain grafis 3D. 

Beban kinerja PC harus disesuaikan dengan performa yang dimiliki sehingga maksimalisasi kinerjanya dapat 
terasa dengan baik dan benar. Sangat disayangkan jika PC dengan performance high digunakan untuk 
pekerjaan mengetik, browsing, dan mendengarkan musik saja. Padahal, kemampuan PC tersebut bisa 
dimaksimalkan hingga melakukan pekerjaan pembuatan animasi dan game 3 dimensi. Ada juga yang 
memaksakan PC dengan performance basic untuk bekerja berat dalam bidang multimedia sehingga sering 
terasa berat dan sering juga terjadi hang. Oleh sebab itu, pemilihan dan perawatan PC harus dilakukan secara 
hati-hati dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna PC tersebut. Penulis mempunyai beberapa tip 
yang mungkin dapat memberikan jalan keluar untuk mengoptimalkan kinerja PC sesuai dengan kebutuhan 
pengguna PC, antara lain: 

1. Peningkatan kinerja hardware PC 
Proses kinerja PC dapat dilakukan dengan mengubah setting hardware atau mengganti beberapa 
hardware yang sudah ada pada PC, yang sering disebut dengan upgrade. Berikut beberapa langkah 
yang dapat dilakukan untuk optimalisasi jenis hardware pada PC. 
 

a. Motherboard 
Jika peralatan dengan performa yang tinggi ditempatkan pada motherboard yang tidak sesuai, 
motherboard tidak akan bisa men-support sehingga PC tidak dapat bekerja. Optimalisasi pada 
motherboard dapat dilakukan dengan cara berikut. 

1) Overclock 
Mengubah setting manual FSB atau multiplier untuk mendapatkan clock yang lebih tinggi dari 
standar yang dimiliki oleh motherboard sehingga dapat memaksa kinerja prosesor untuk bekerja lebih 
cepat. Pada motherboard jenis yang lama, perubahan ini dilakukan dengan mengubah setting jumper 
yang ada. Untuk jenis baru, fasilitas ini sudah tersedia pada menu setup BIOS. Di beberapa 
motherboard dapat dilakukan overclock, tetapi ada juga motherboard yang tidak support untuk di-
overclock. Jika tidak dilakukan dengan tepat, hal tersebut akan menyebabkan kesalahan yang fatal. 
Komputer akan mati total, tetapi dapat dikembalikan dengan clear BIOS atau mencabut dan memasang 
baterai yang ada di motherboard agar kembali pada setting standar. 
Sistem overclock ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi tambahan 
seperti ClockGen 1.0.5.3, yang dapat mengubah setting FSB pada prosesor, memori serta 
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meningkatkan bandwidth jalur PCI. Program ini juga sudah banyak mendukung beberapa jenis 
motherboard yang terbaru. 
2) Upgrade versi BIOS 
Mengganti BIOS dengan  versi terbaru dapat juga meningkatkan kinerja motherboard tersebut. Biasanya, 
pada BIOS yang terbaru sudah ada penambahan fitur baru yang dapat memaksimalkan kinerja komponen 
PC lainnya yang terhubung pada motherboard. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja PC. 
3) Upgrade motherboard dengan performa yang lebih tinggi  
 Menyediakan budget untuk mengganti motherboard yang ada dengan yang lebih baik dan 
support untuk PC dengan performance medium atau high. Misalnya, motherboard yang lama 
diganti dengan motherboard yang support performa PC sekelas Intel Pentium CoreTM 2 Duo dan 
memori DDR2. Perubahan motherboard ini akan menunjang perubahan jenis prosesor, RAM, dan GPU 
serta komponen PC lain, yang akan membawa pengaruh lebih baik untuk kinerja PC. 

 
b. Prosesor (CPU) 

Semakin tinggi clock dan FSB prosesor, semakin cepat kinerja PC, dengan ditunjang oleh komponen tinggi 
lainnya. Untuk mempercepat kinerja PC, harus ditunjang dengan prosesor dengan performa high. 
1) Gunakan HSF/Heat Sink Fan yang baik 

Memaksimalkan kinerja prosesor juga dapat dilakukan dengan memberikan kipas heatsink yang 
baik dan sesuai dengan bentuk prosesor yang ada. Hal tersebut bertujuan menjaga stabilitas suhu 
pada prosesor sehingga prosesor dapat bekerja dengan baik dan maksimal. 

2) Gunakan aplikasi third party 
Cara terakhir untuk meningkatkan kinerja prosesor adalah dengan menggunakan aplikasi buatan 
pihak ketiga yang disebut dengan istilah third party. Aplikasi ini juga berfungsi memantau prosesor. 
Beragam aplikasi third party bisa diperoleh dari internet secara gratis dan ada pula dengan 
membayar. Aplikasi utillities yang bisa digunakan antara lain Tamer 2.09.01, RightMark CPU Clock 
Utility 2.25, CPUCool 8.0.5, CPUFSB 2.2.18, dan CPU Eat'n'Cool, serta program aplikasi lainnya. 

c. Harddisk 
Merupakan media penyimpanan yang menunjang kecepatan kinerja PC dalam mengolah dan 
mentransfer data kerja. Semakin cepat putaran respons kerja harddisk, semakin cepat kinerja PC. 
Peningkatan kinerja harddisk ini dapat dilakukan dengan berikut. 
1) Gunakan teknologi SATA 

Jenis harddisk dengan interface SATA yang memiliki kecepatan pengolahan dan transfer data lebih 
cepat dibandingkan harddisk yang memiliki konektor IDE. Penggunaan kabel interface jenis SATA 
yang kecil dan tipis ini akan melonggarkan ruang dalam casing sehingga sirkulasi udara dalam ruang 
casing akan lebih balk, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan performs keseluruhan PC. 

2) Multipartisi harddisk 
Multipartisi adalah membagi harddisk menjadi beberapa bagian yang membuat drive berdiri sendiri 
sesuai dengan keinginan pengguna komputer. Misalnya, harddisk dengan kapasitas 80 Gb dibagi 
menjadi 4 drive, yaitu drive C, D, E, dan F, dengan setiap drive mempunyai kapasitas 20 Gb. 
Keuntungan melakukan partisi harddisk, antara lain: 
- Harddisk dengan multipartisi akan mengurangi waktu akses sehingga sistem operasi akan lebih 

responsif. Jika meletakkan OS atau file lain yang sering diakses di partisi awal, partisi awal tersebut 
merupakan bagian pertama yang akan dibaca oleh head  baca tulis. Jika harddisk hanya dibuat sate 
partisi, akan mengakibatkan head harus berjalan-jalan untuk mencari file yang akan diakses tersebut. 

- Jika terjadi sesuatu dengan OS, data lain yang berada di luar partisi ini tidak akan terusik atau ikut 
rusak. Cukup format ulang partisi dengan file yang rusak tersebut dan instal kembali OS yang baru, 
tanpa kehilangan data penting. 
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- Mempersingkat waktu defrag partisi harddisk yang terdapat OS di dalamnya. 
- Memperlambat kinerja virus yang akan menyerang data kerja pengguna PC karena biasanya virus 

menyerang terlebih dahulu drive C yang terisi oleh OS. 
- Kinerja OS akan lebih cepat dalam menampilkan jendela kerja.   

Pembuatan multipartisi harddisk ini dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi yang 
terinstal dalam Windows, seperti Acronis Partition Expert 2007 atau Partition Magig versi 8.0 ke 
atas, dan program aplikasi lain yang menyediakan fasilitas untuk membuat partisi pada 
harddisk. 
1) Siapkan ruang kosong pada harddisk 

Sisakan ruang kosong pada harddisk minimal 10 persen dari kapasitasnya sehingga harddisk 
dapat “bernapas”. Dengan demikian, harddisk dapat bekerja dengan lebih baik dan cepat. 

2) Gunakan dan pilih jenis harddisk yang sudah memiliki kecepatan putaran minimal 7.200 rpm.  
Hal ini akan lebih meningkatkan perforr kinerja harddisk. 

3) Sebaiknya gunakan kipas tambahan untuk harddisk karena suhu yarg tinggi menyebabkan 
harddisk tidak bekerja secara optimal dan baik. 

 
d. Memori/RAM 

RAM sangat berpengaruh pada kecepatan kinerja PC. Semakin tinggi dar besar kapasitas memori, akan 
lebih meningkatkan kinerja komputer dalam melakukan pemrosesan data atau saat menjalankan 
beberapa aplikasi dalam OS yang ada. Hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kinerja 
sebuah memori, antara lain: 
1) Menambah kapasitas memori/RAM 

Misalnya, dalam PC sudah tersedia memori DDR sebesar 256 Mb, harus ditambah lagi satu keping 
memori DDR sebesar 256 Mb, dengan merek dan FSB yang sama dengan yang sudah ada. Memori 
menjacli 512 Mb, hal ini akan membantu kinerja PC untuk lebih cepat. 

2) Mengganti jenis memori/RAM 
Jenis memori yang digunakan saat ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan kinerja PC. Jenis 
memori DDR mempunyai kinerja lebih baik dan cepat dibandingkan dengan jenis memori 
SDRAM.  Namun, jenis DDR sudah mengalami kemajuan kinerja dengan mengeluarkan jenis 
memori DDR2 dan DDR3 yang sudah ada di pasaran saat ini. Pastikan motherboard yang dipakai 
sudah men-support dengan jenis memori ini. 
 

e. GPU atau VGA Card (kartu grafis) 
Perubahan pada kartu grafis ini akan berpengaruh kepada para pekerja multimedia dan pengguna 
komputer yang menyukai game terbaru. Jika PC dengan GPU standar dipaksakan bekerja pada proses 
grafis dan game 3 dimensi, hal tersebut akan memperlambat gerakan gambar dan membuat tampilan 
gambar pada layar tampak patah-patah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah-langkah 
berikut. 
1) Upgrade kapasitas GPU 

Ganti GPU dengan kapasitas memori yang lebih tinggi. Misalnya, PC dengan GPU dengan 
kapasitas memori 128 Mb sebaiknya diganti dengan GPU yang memiliki memori 256 Mb ke 
atas. 

2) Penggunaan slot GPU 
Dewasa ini, yang populer dan tangguh dalam kualitas dan kecepatan akses GPU adalah jenis slot 
PCI Express x16 yang mengalahkan performa GPU yang menggunakan slot AGP x8.  Oleh sebab 
itu, untuk meningkatkan kualitas GPU dan kinerja PC, sebaiknya gunakan GPU PCI Express 
x16. 
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3) Upgrade jenis memori pada GPU 
Jenis memori yang ada di GPU sangat mempengaruhi kecepatan kinerja GPU. Memori jenis 
DDR3 sangat membantu dalam meningkatkan kinerja GPU sehingga dapat mempercepat 
kinerja PC dalam melakukan proses pengeditan gambar/video  dan bermain game. 

4) Hindari GPU on board 
Jika PC digunakan untuk jenis pekerjaan yang berat (pengeditan gambar/video  dan 
bermain game) maka lebih baik menggunakan jenis GPU yang add on (card tersendiri). 
Pemakaian GPU on board akan memperlambat kinerja PC karena memori yang 
digunakan oleh GPU tersebut adalah memori/RAM utama yang digunakan oleh PC. Hal 
tersebut akan mengurangi kapasitas memori utama yang akan lebih memperlambat 
kinerja PC. 

f. Sound card 
Dewasa ini, fasilitas sound sudah terintegrasi (on board) pada motherboard. Jadi, penyesuaian 
kualitas suara pada PC juga dipengaruhi oleh pemilihan motherboard yang balk dan mempbnyai 
sound yang sudah 6 channel. Jika tidak puss dengan sound yang sudah ada pada motherboard, 
jenis sound card dengan slot PCI dengan konfigurasi yang sesuai keinginan pengguna komputer 
dapat dipilih. Fungsi sound on board pada motherboard dapat dinonaktifkan melalui setting pada 
setup BIOS motherboard yang dipakai. 

g. Kipas dan casing 
Pengaruh suhu dan sirkulasi udara di dalam casing sangat berpengaruh pada kinerja PC. Jika 
di dalam casing terjadi suhu panas yang tinggi dan melebihi kapasitas normal PC, hal tersebut 
akan menimbulkan kelambatan pada kinerja PC dan juga menyebabkan PC hang sehingga 
mengganggu aktivitas kinerja PC.  Solusi untuk mengatasi hal ini adalah: 
1) Gunakan casing dengan ukuran longgar agar ruang di dalam casing tidak terlalu sempit 

sehingga dapat menghambat sirkulasi di dalamnya. 
2) Jangan pernah membuka casing pada saat PC hidup/on. Hal ini akan mengurangi dan 

menghambat sirkulasi di dalam casing dan membuat komponen di dalam casing menjadi 
lebih cepat panas. Sebaiknya casing ditutup dengan rapat dan biarkan sirkulasi 
udara bekerja dengan sewajarnya. 

3) Pasangkan minimal 3 atau 4 kipas di dalam casing untuk menjaga suhu di dalam casing 
agar tetap stabil dan tidak menjadi terlalu panas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar contoh Letak Kipas/Fan Tambahan (4 buah) pada Casing 
2. Peningkatan kinerja sistem operasi pada PC 

Setelah menginstal Windows dan aplikasi lain yang dibutuhkan ke dalam komputer, ada 
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beberapa hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mendapatkan kinerja optimal sistem 
operasi. Di antaranya adalah melakukan beberapa hal untuk mempercepat serta mempermudah 
kinerja komputer, misalnya mengatur agar komputer bisa restart lebih cepat, memunculkan 
menu tersembunyi, atau menggunakan shortcut untuk akses lebih cepat. Berikut tip 
perubahan setting pada standar sistern operasi untuk mempercepat kinerja PC. 
a. Untuk mengurangi waktu booting yang terasa lama, atur BIOS agar booting dimulai dari harddisk, 

kemudian CD atau floppy drive pada pilihan berikutnya. 
b. Untuk tampilan film atau game 3 tebaru pada komputer, pastikan bahwa DirextX terbaru sudah 

terinstalasi dengan baik. Versi DirextX terbaru juga membantu meningkatkan performa PC. 
c. Hanya dibutuhkan waktu tidak lebih dari 2 menit untuk masuk keWindows sejak komputer 

dihidupkan. Namun, kadang terasa sangat lama. Untuk mempercepat loading Windows, ada 
beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, mengurangi ikon di desktop serta tidak 
menggunakan wallpaper yang memerlukan banyak memori. Ganti wallpaper dengan background 
berwarna, serta  gunakan Desktop Cleanup Wizard yang bisa ditemui dengan klik kanan pada 
desktop untuk membersihkan beberapa ikon. 

d. Atur supaya Windows hanya akan me-load program yang dibutuhkan saat mulai berjalan supaya 
waktu loading lebih cepat dan kerja komputer lebih ringan. Ketik "msconfig" tanpa tanda petik 
di kotak dialog Run dan tekan Enter. Pada tab General, pilih option Selective Startup, kemudian 
buka tab Startup dan non-aktifkan program yang tidak perlu dengan menghilangkan tanda cek lis (V) 
pada program loading yang tidak diperlukan. 

e.  Jika pengguna PC sering menambah atau mengurangi program di komputer, bersihkan folder yang 
tidak terpakai dan registry pada regedit secara rutin dengan menggunakan software tambahan 
seperti CC Cleaner atau Registry Mechanic atau TuneUp Utillities. 

f. Menambah space harddisk dengan menggunakan Disk cleanup. Buka My Computer, klik kanan 
drive yang ada dan pilih Properties. Buka tab General dan klik tombol Disk cleanup. Bersihkan semua 
file sampah tersebut, termasuk mengosongkan isi Recycle Bin dari semua data yang sudah tidak 
digunakan. 

g. Untuk mengatur file data yang tidak beraturan pada harddisk yang Bering menyebabkan PC 
menjadi agak lambat dalam bekerja, gunakan fungsi "clefrag" pada StartlAll 
ProgramsjAksesoriesjSystem ToollDisk Defragmenterlpilih drive C dan klik tombol defragment. 
Lakukan perintah ini secara berkala agar PC tetap stabil dalam bekerja. 
 

3. Beberapa pengaturan tentang internet dan jaringan 
a. Untuk men-share sebuah folder dari komputer ke jaringan, klik kanan folder tersebut dan pilih 

Properties. Klik tab Sharing dan enable opsi Share this folder on the network. Beri nama dan klik OK. 
b. Buat sebuah icon My Network Places di desktop dengan meng-klik kanan area kosong di dekstop dan 

klik Properties. Pilih tab Desktop>Customize Desktop. Kemudian, buka tab General dan enable 

opsi My Network Places. 

d. Untuk mengatur internet connection firewall (ICF), buka Network Connection di Control Panel, klik 
kanan koneksi yang ada dan klik Properties. Buka tab Advanced dan enable opsi Protect my computer 
and network by limitting or preventing access to this computer from Internet. 

B. Mengoptimalkan dan Memelihara PC secara Keseluruhan 
Kunci untuk menjaga perangkat PC dalam kondisi baik adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin. 
Pertanyaannya adalah pemeliharaaan yang bagaimana yang harus dilakukan? Pada kantor yang terdiri 
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atas ratusan (atau ribuan) PC, pendekatan yang sistematis sangat penting. Berikut ini tip dan cara 
merawat PC. 
1. Jalankan Disk Defragmenter  

Fragmentasi, terutama pada sistem yang digunakan secara intensif, akan menurunkan 
performa. Hati-hati menjalankan fragmentasi pada waktu file besar dibuka. Sebagai contoh, 
jika database transaksional (SQI atau MSDE) sedang berjalan, tool defragmentasi tidak bisa 
mengakses semua atau bagian filenya pada waktu mendefrag harddisk. Jika ada service yang bisa 
dihentikan supaya mereka dalam keadaan diam, Anda akan bisa mendefrag harddisk jauh lebih 
efektif. Hal ini merupakan pekerjaan yang cocok untuk diotomatisasi dengan mengunakan tool 
pihak ketiga, misalnya DisKeeper. 

2. Menjalankan Disk Cleanup atau dengan Tools khusus 
Menjal ankan disk  clea nup dapat mengoptim alkan sis tem deng an mengosongkan 
Recycle Bin,Temporary Setup Files, Downloaded Program File, Temporary Internet Files, Old Chkdsk 
Files, Temporary Files, Temporary Offline Files, Offline Files, dan seterusnya.  

3. Update Driver  
Update driver juga bisa mengoptimalkan performa.  

4. Pastikan antivirus dan anti-spyware tetap up-to-date 
Gunakan update otomatis untuk menarik definisi terakhir bust program Anda. Gunakan tool seperti 
Ad-Aware dari lavasoft untuk proteksi ekstra terhadap Trojan, pembajakan browser, dan 
aktivitasjahat lainnya. 

8. Lakukan pembersihan 
Lakukan pembersihan keseluruhan sistem secara periodic dengan melepaskan semua komponen 
yang ada di dalam casing. Hilangkan semua debu dan bersihkan permukaan dalam dan luar 
casing. Pastikan untuk mencabut komponen elektronik pada waktu menggunakan cairan dan 
tunggu sampai benar-benar kering. Anda juga harus menggunakan CD-Rom/DVD-Rom 
cleaner. Seperti halnya sistem audio, drive CD-Rom/DVD-Rom bisa dibersihkan dengan perangkat 
khusus untuk membersihkan disc. Selanjutnya, bersihkan monitor dengan menggunakan cairan 
pembersih untuk menghilangkan sidik jari, debu yang mengotori layar. 

9. Pastikan lingkungan operasional sudah sesuai 
Pantau area apakah sudah memiliki temperatur yang sesuai (antara 16 dan 21 derajat Celcius) 
dan kualitas udara yang baik. Hati-hati terhadap asap tembakau, lingkungan pabrik, dan debu 
kertas. Jika kondisi tidak seperti yang diharapkan, Anda bisa menggunakan penutup. 

10. Pengecekan komponen komputer 
Cek bagian dalam dan luar komputer apakah mempunyai aliran udara yang baik.Jangan letakkan 
komputer di dalam kotak atau di sudut. Pastikan harddisk atau perangkat internal lain terpasang 
dengan benar dan tidak memblokir aliran udara ke komponen lain. Selagi Anda 
melakukannya, periksa semua mur pada casing dan pastikan tutup atau panel casing di semua sisi 
sudah pas. Pada beberapa sistem, panel casing sangat penting untuk aliran udara internal ke 
komponen. Jika kabel di dalam casing terlalu berantakan, sirkulasi udara untuk pendinginan 
akan terhambat. Pastikan kabel pada computer tertata rapi, untuk merapikan kabel dapat diikat 
menggunakan cabel ties. 
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Virus Komputer 

 
A. Sejarah 

Pada tahun 1960, para ahli di lab BELL (AT&T) menguji teori yang diungkapkan oleh John von Neumann 
(1949) yang menyatakan "teori self altering automata", hasil riset para ahli matematika, dengan 
membuat permainan. Mereka membuat program yang dapat memperbanyak diri dan dapat 
menghancurkan program buatan lawan. Program yang mampu bertahan dan menghancurkan semua 
program lain, akan dianggap sebagai pemenang. Permainan ini akhirnya menjadi permainan favorit di 
setiap lab. komputer. Namun, semakin lama program yang diciptakan semakin berbahaya sehingga 
mereka melakukan pengawasan dan pengamanan yang ketat terhadap permainan ini. Pada tahun 
1980, program tersebut akhirnya dikenal dengan sebutan "virus", berhasil menyebar keluar 
lingkungan laboratorium, dan mulai beredar di masyarakat umum. 

B. Pengertian 
Virus komputer bisa diartikan sebagai program komputer biasa. Perbedaan mendasar dengan 

program lainnya adalah virus dibuat untuk menulari program lainnya, mengubah, memanipulasi, bahkan 
merusak. Yang perlu dicatat adalah virus hanya akan menular jika program pemicu atau program yang telah 
terinfeksi tadi dieksekusi. 

Sebuah program dikatakan termasuk jenis virus jika program tersebut memiliki kemampuan 
dengan minimal lima kriteria, yaitu: 

 Kemampuan mendapatkan informasi 
 Kemampuan memeriksa suatu file 
 Kemampuan menggandakan diri dan menularkan diri 
 Kemampuan melakukan manipulasi 
 Kemampuan menyembunyikan diri 

1. Siklus hidup virus 

a. Dormant phase (fase istirahat/tidur) 
Pada fase ini, virus tidak aktif. Virus akan diaktifkan oleh kondisi tertentu, misalnya tanggal 
yang ditentukan, kehadiran program lain/dieksekusinya program lain, dan sebagainya. Tidak 
sernua virus melalui fase ini. 

b. Propagation phase (fase penyebaran) 
Pada fase ini, virus akan mengopikan dirinya pada suatu program atau ke suatu tempat dari 
media storage (baik harddisk, RAM, dsb.). Setiap program yang terinfeksi akan menjadi 
hasil "kloning" virus tersebut (bergantung pada cars virus tersebut menginfeksinya). 

c. Trigerring phase (fase aktif) 
Di fase ini, virus tersebut akan aktif. Hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi seperti 
dormantphose. 

d. Execution phase (fase eksekusi) 
Pada fase inilah virus yang telah aktif akan melakukan fungsinya, misalnya menghapus file 
atau menampilkan pesan. 
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2. Media penyebaran virus 
Virus komputer layaknya virus biologi, harus memiliki media agar dapat menyebar. 
Virus computer dapat menyebar ke berbagai komputer melalui berbagai media, antara lain: 
a. Flashdisk/Disket, media storage R/W 

Media penyimpanan eksternal dapat menjadi sasaran empuk bagi virus untuk dijadikan 
media, baik sebagai tempat menetap ataupun sebagai media penyebaran. Media yang 
bisa melakukan operasi R/W (read dan write) sangat memungkinkan untuk 
ditumpangi virus dan dijadikan sebagai media penyebaran. 

b. Jaringan (LAN, WAN, dan lain-lain) 
Hubungan antara  beberapa komputer  secara  langsung sangat  -
m emung kinkan vi rus  i kut  berpi ndah saat  ter jadi  pertukaran/  pengeksekusian 
file yang mengandung virus. 

c. WWW (internet), download file 
Sangat mungkin suatu situs sengaja ditanamkan "virus" yang akan menginfeksi 
komputer yang mengaksesnya. 

d. Software yang freeware, shareware, atau bahkan bajakan 
Banyak sekali virus yang sengaja ditanamkan dalam suatu program yang disebarluaskan, baik 
secara gratis maupun trial version. 

e. Attachment pada e-mail, transferring file 
Hampir semua jenis penyebaran virus akhir-akhir ini menggunakan email attachment 
karena semua pemakai jasa internet pasti menggunakan e-mail untuk-berkomunikasi. File 
ini sengaja dibuat mencolok/menarik perhatian. 
 

C. Langkah-Langkah Menghadapi Virus 
1. Langkah-langkah pencegahan 

Untuk pencegahan agar komputer tidakterinfeksi oleh virus, lakukan langkah-langkah berikut. 
a. Gunakan antivirus yang bisa dipercaya dengan update terbaru. Tidak peduli apa pun 

mereknya, asalkan selalu di-update, dan auto-protect dinyalakan komputer akan terlindungi. 
b. Selalu scanning semua media penyimpanan eksternal yang akan digunakan. Mungkin hal ini 

sedikit merepotkan, tetapi jika auto-protect antivirus bekerja, prosedur ini dapat dilewatkan. 
c. Jika Anda terhubung langsung ke internet, coba untuk mengkombinasikan antivirus Anda dengan 

Firewall, Anti spyware, dan sebagainya. 
d. Selalu waspada terhadap file yang mencurigakan, misalnya file dengan 2 exstension atau file 

executable yang terlihat mencurigakan. 
e. Sebaiknya mengambil software freeware + shareware dari situs resmi. 
f. Hindari membeli barang bajakan. Alternatufnya bisa menggunakan software open source/freeware. 

2. Langkah-langkah jika telah terinfeksi 
Jika virus masih tetap bisa tembus walaupun sudah diantisipasi dengan, berbagai cara, langkah 
selanjutnya yang harus dilakukan adalah: 
a. Deteksi dan tentukan letak sumber virus tersebut, apakah di disket, jaringan, e-mail, dan lain-

lain. Jika terhubung ke jaringan, sebaiknya isolasi komputer Anda dulu (baik dengan melepas 
kabel atau men-disable sambungan internet dari control panel 

b. Identifikasi dan klasifikasi jenis virus yang menyerang PC, dengan cara memperhatikan: 
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 Gejala yang timbul, misalnya pesan, file yang corrupt atau hilang, dan sebagainya. 
 Scan dengan antivirus yang ada. Jika komputer terinfeksi saat auto-protect berjalan, berarti 

virus definition di dalam antivirus komputer tidak memiliki data virus ini. Coba update 
secara manual dan instal ulang anti virus terbaru. Jika virus tersebut memblok usaha update, 
upayakan untuk menggunakan media lain (komputer) dengan antivirus yang memiliki update 
terbaru. 

 Setelah virus berhasil dibersihkan. Usahakan segera menginstall antivirus ter-update sebelum 
menjalankan/membuka file. 

 Langkah terakhir. Jika semua hal tersebut tidak berhasil, format ulang komputer dan install sistem 
operasi yang baru. 

 

Contoh Slide penanganan virus : 
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Sumber Materi:  
1. Buku Pintar Komputer oleh Hasyim M,ST; penerbit Kriya Pustaka 
2. PC Troubleshooting Plus oleh Teguh Wahyono; penerbit Gava Media Yogyakarta 
3. VIRUS VS Antivirus [uncensored] oleh Andri Kristanto; penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
4. Majalah PC Media 
5. Presentasi Virus Lokal dan Antisipasinya oleh Vaksin.com 
6. Dari berbagai sumber di Internet (mohon maaf beberapa sumber referensi tidak dicantumkan) 

 

 


