MODUL I
MENGENAL PERANGKAT KERAS KOMPUTER

MOTHERBOARD

MEMORI

SDRAM (168 PIN)

DDR (184 PIN)

DDR2 (240 PIN)

DDR3
CARD DEVICE

VGA CARD AGP

VGA CARD PCIe

SOUND CARD

LAN CARD

MODEM

MODUL II
MERAKIT KOMPUTER

MEMASANG PROSESOR

MEMASANG MEMORI

MEMASANG KABEL POWER MOTHERBOARD

MEMASANG OPTICAL DRIVE

MEMASANG HARD DISK

MEMASANG FLOPPY DRIVE

MEMASANG MOTHERBOARD

MENGATUR JUMPER OPTICAL DRIVE & HARD DISK

MEMASANG PIN GROUP

MODUL III
SETUP BIOS
DETEKSI AWAL EKSITENSI HARD DISK
Pada saat komputer dinyalakan, komputer akan mendeteksi semua perangkat (device) dan
peripheral yang terpasang melalui BIOS, misalnya hard disk, CDROM dan sebagainya.

BIOS

Baterai CMOS

BIOS adalah singkatan dari basic input output system. BIOS adalah sebuah firmware
yang dijalankan oleh komputer ketika pertama kali dinyalakan.

Fungsi utama BIOS adalah menyiapkan komputer sehingga program-program dan sistem
informasi yang terdapat di media seperti hard disk atau floppy bisa dieksekusi oleh
komputer. Proses pemuatan BIOS disebut sebagai booting.
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Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
Frequency/Voltage Control

ESC:Quit
F8:Q-Flash
Time, Date, Hard Disk Type …

Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

⇪:Select Item
F10:Save & Exit Setup

Komputer yang menggunakan motherboard yang modern biasanya memiliki fitur autodetect, yaitu kemampuan untuk mendeteksi secara otomatis semua perangkat (hard disk
dan cdrom) yang terpasang sesuai setting jumper yang digunakannya.
Hasil pendeteksian ini penting sebagai pedoman bagi sistem operasi untuk mengenali
perangkat tersebut apakah sebagai primary master, secondary master, primary slave atau
secondary slave. Hard disk yang tidak dapat dideteksi oleh komputer tidak akan dapat
digunakan dan tidak akan muncul sistem operasi, meskipun secara fisik kabel data dan
kabel power telah terpasang pada hard disk tersebut dengan benar. Namun, pada beberapa
kasus tertentu yang sering dijumpai, fitur auto-detect tersebut terkadang kurang mampu
mengenali hard disk atau CDROM yang sedikit bermasalah. Masalah tersebut entah
karena modelnya yang sudah lama, bad sector atau permasalahan teknis lainnya.
Untuk mendeteksi eksitensi hard disk pada komputer Anda, lakukan langkah-langkah
berikut ini :
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Standard CMOS Feature
Date (mm-dd-yy)
Time (hh-mm-ss)

Tue, Apr 3 2007
23:46:0

IDE Primary Master
IDE Primary Slave
IDE Secondary Master
IDE Secondary Slave

[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]

Drive A
Drive B
Floppy 3 Mode Support

[1.44M, 3.5”]
[None]
[Disabled]

Halt On

[All, But Keyboard]

Item Help
Menu Level
[Enter] for detail
Hard drive settings

Base Memory
640K
Extended Memory
255M
Total Memory
256M
Enter Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Orevious Value F6:Fail-Safe Default F7:Optimized Default
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Nyalakan komputer Anda. Atau, jika sebelumnya telah menyala, restart kembali.
Pada saat proses booting berlangsung, tekan tombol Delete pada keyboard untuk
masuk ke menu dan fitur BUOS. Pada jenis dan versi BIOS tertentu, tombol yang
digunakan bisa saja berbeda, misalnya F1, F2, F11, F12, Shift+F11 dan
sebagainya.
Jika sudah masuk ke menu BIOS, pilih Standard CMOS Feature dan tekan
tombol Enter.
Pada halaman Standard CMOS Features, aturlah setting IDE Primary Master, IDE
Primary Slave, IDE Secondary Master dan IDE Secondary Slave menjadi [Auto].
Pilihan ini memungkinkan komputer mendeteksi dan memilih setting hard disk
yang sesuai dengan posisi jumper yang digunakannya.
Tekan tombol F10 untuk menyimpan setting BIOS tersebut dan me-restart
komputer.
Pada saat proses booting sedang berlangsung, komputer akan mendeteksi semua
hard disk dan CDROM bila terpasang.

MENGATUR POSISI FIRST BOOT ATAU SECOND BOOT
Pada saat dinyalakan, komputer akan melakukan booting sesuai dengan urutan prioritas
(booting priority). Artinya, komputer akan mengecek eksitensi media yang berisi
program atau sistem operasi yang ingin dijalankan, sesuai dengan urutan perangkat dalam

booting priority tersebut. Itulah sebabnya, di dalam setting BIOS terdapat pilihan first
boot, second boot dan mungkin juga third boot.
First boot adalah istilah yang merujuk pada perangkat (device) pertama yang digunakan
dalam proses booting. Sedangkan second boot adalah perangkat kedua yang digunakan,
bila di dalam perangkat pertama tidak ditemukan media yang berisi sistem operasi yang
diperlukan oleh komputer.
Secara default, proses booting dilakukan sesuai dengan urutan berikut ini : floppy drive
lalu hard disk. Namun, untuk keperluan tertentu, misalnya bila ingin menginstal sistem
operasi baru dan harus booting dari CD, maka urutan perangkat dalam setting booting
priority tersebut harus dirubah.
Contoh, untuk mengubah posisi first boot atau second boot pada Award BIOS,
lakukan langkah-langkah berikut ini :
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Advanced BIOS Feature
First Boot Device
Second Boot Device
Third Boot Device
Password Check

[CDROM]
[HDD-0]
[Disabled]
[Setup]

Item Help
Menu Level
Select Boot Device
Priority
[Floopy]
Boot from floppy
[LS120]
Boot from LS120
[HDD-0]
Boot from first HDD

[HDD-1]
Boot from second HDD
Enter Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Orevious Value F6:Fail-Safe Default F7:Optimized Default
1.
2.

3.

Pastikan kabel data dan kabel power pada hard disk atau perangkat lain (floppy,
CDROM) terlah terpasang dengan baik.
Periksa pula posisi jumper pada hard disk dan pastikan setting-nya telah sesuai
dengan tujuan yang diinginkan; apakah sebagai master atau slave. Pastikan pula
hard disk telah terpasang dengan benar dan aman.
Nyalakan komputer Anda. Atau, jika sebelumnya telah menyala, restart komputer.

4.
5.
6.
7.

Pada saat proses booting berlangsung, tekan tombol Delete atau tombol lain (F1,
F2) pada keyboard untuk masuk ke menu dan fitur BIOS.
Pada menu utama BIOS, pilih Advanced BIOS Features dan tekan tombol Enter.
Pada halaman pengaturan setting Advanced BIOS Features, aturlah urutan
booting yang diinginkan.
Jika telah selesai, tekan tombol F10 untuk menyimpan setting tersebut dan keluar
dari menu BIOS. Komputer akan restart dengan setting booting priority yang
baru.

MODUL IV
PARTISI

PARTISI
Untuk memformat partisi, Anda dapat melakukannya secara manual melalui sistem
operasi MS DOS (fdisk = fixed disk) atau menggunakan bantuan software partisi interaktif
seperti Disk Manager.
C
Partisi Primari

D
E
Partisi Logical-1
Partisi Logical-2
Partisi Extended

Contoh penggambaran hard disk yang dibagi menjadi tiga partisi C, D dan E

1.

MS DOS
Untuk membuat partisi menggunakan MS DOS, Anda membutuhkan sebuah cd
bootable startup windows 98. Untuk membuat partisi menggunakan MS DOS,
lakukan langkah-langkah berikut ini :
a.

b.
c.
d.
e.

Siapkan cd bootable startup windows 98. Jika Anda belum memilikinya,
buatlah terlebih dahulu. Untuk membuat cd bootable startup, masuklah ke
Control Panel Windows 98, pilih menu Add/Remove Programs, kemudian
pilih tab Starup Disk, jangan lupa masukkan disket kosong kedalam
floppy drive. Setelah selesai membuat disket startup windows 98.
Gunakan program Ultra ISO untuk mengkompres file-file startup tersebut
menjadi format iso, kemudian siapkan cd kosong lalu burning cd tersebut
dengan menyertakan file iso yang sudah dibuat.
Masukkan cd bootable startup windows 98 ke dalam CDROM drive.
Restart kembali komputer, agar komputer dapat booting melalui cd
bootable startup tersebut.
Tunggulah beberapa saat hingga proses booting selesai dan muncul sebuah
DOS prompt.
Pada DOS prompt, ketik fdisk, kemudian tekan tombol Enter pada
keyboard (A:\>fdisk).

Microsoft Windows 98
© Copyright 1983-1988 Microsoft Corp.
A:\>fdisk

Your Komputer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows
Include improved support for large disks, resulting in more efficient use
Of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be
Formatted as a single drive.
IMPORTANT: if you enable large disk support and create any new
Drive on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using
Other operating systems, including some versions of Windows 95 and
Windows NT, as well as earlier version of Windows and MS-DOS. In
Addition, disk utilities that were not designed explicity for the FAT32 file
System will not be able to work with this disk. If you need to access this
Disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable
Large drive support.
Do you to enable large disk support (Y/N)……………….? [N]

f.

Jika muncul pertanyaan Do you wish to enable large disk support?, ketik
Y kemudian tekan tombil Enter.

Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
© Copyright Microsoft Corp. 1983 – 1988
FDISK Options
Current fixed disk drive: 1
Choose one of the following:
1.
2.
3.
4.

Create DOS partition or Logical DOS Drive
Set active partition
Delete partition or logical DOS Drive
Display partition or Logical DOS Drive

Enter choice: [ 1 ]
Pres Esc to exit FDISK

g.

Untuk membuat primary DOS partition atau logical DOS drive, menu
pertama (cukup ketikkan angka 1 dan tekan tombol Enter) pada menu
utama Fdisk.

h.
i.

Berikutnya, untuk membuat primary DOS partition, pilih menu Create
Primary DOS Partition.
Tentukan ukuran partisi yang diinginkan (dalam MB), kemudian lanjutkan
proses berikutnya.

Create DOS Partition or Logical DOS Drive
Current fixed disk drive: 1
Choose one of the following:
1.
2.
3.

Create Primary DOS Partition
Create Extended DOS Partition
Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

Enter choice: [ 1 ]
Pres Esc to exit FDISK

j.
k.

l.

2.

Untuk membuat extended partition, pilih menu Create Extended DOS
Partition.
Sedangkan bila Anda ingin membuat logical drive di dalam extended
partition, pilih menu Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS
Partition.
Setelah partisi selesai dibuat, tekan tombol Esc pada keyboard untuk
keluar dari Fdisk, kemudian restart komputer Anda agar partisi baru dapat
dikenali oleh sistem.

DISK MANAGER
Berikut ini adalah perintah-perintah dalam Disk Manager :
a.

Edit/view partition (partition setup), fasilitas yang diberikan untuk
membuat, mengubah, memindahkan, melihat serta menambahkan partisi
yang baru/lama, atau terdiri dari FDISK dan DISKTOOL dan disini
terdapat perintah-perintah yang lain diantaranya :
─
─
─
─
─

Insert, untuk memunculkan perintah pada menu pilihan DOS/FAT,
Extended dan OTHER, untuk membuat atau menambah partisi.
Del, menghapus partisi yang ada.
End, mengakhiri perintah.
Esc, menambahkan perintah/proses yang akan atau sedang
berlangsung.
New, membuat partisi baru.

─
─

b.

Format/check partition (high level), untuk memformat partisi dan
scandisk partisi yang telah dibuat sekaligus untuk melihat lokasi silinder
yang rusak (bad sector), disini juga terdapat beberapa perintah
diantaranya:
─

─
─

c.

d.

e.

B, menentukan partisi mana yang akan dibooting.
Tab, untuk memindahkan kolom kerja,

Format All Partition, memformat dan mengecek seluruh partisi
yang telah dibuat untuk melihat apakah partisi tersebut terdapat
bad sector atau tidak dan sekaligus memberikan OS pada partisi
primari.
Format Single Partition, memformat satu partisi dari seluruh
partisi yang telah dibuat dan memberikan label partisi.
Check Single Partition, mengecek kondisi dari satu partisi yang
ada dan tidak diformat.

DOS/FAT, fasilitas yang diberikan untuk membuat partisi primari, di
dalam partisi primari tidak boleh terdapat silinder yang rusak, karena
partisi ini biasanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi.
Extended, merupakan partisi yang berikutnya yang terdiri dari beberapa
logical drive atau terdiri dari kumpulan partisi yang baik dan yang rusak,
fasilitas inilah yang digunakan untuk menonaktifkan silinder yang rusak
didalam hard disk tersebut.
Other, untuk membuat suatu partisi dengan kondisi FAT yang sama atau
berbeda dengan sistem operasi yang digunakan (selain startup windows
98).

Berikut contoh mempartisi hard disk menggunakan software Disk Manager,
hard disk 8.414GB akan dibagi menjadi dua partisi, C=6000MB dan
D=2414MB :
a.

Langkah-1, terlebih dahulu membuat partisi DOS/FAT (partisi
pertama/primari) yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan
program-program aplikasi.

b.
c.

Langkah-2, membuat partisi extended (partisi ke dua) yang merupakan
kumpulan dari partisi-partisi logical dari drive D s/d drive Z).
Langkah-3, membagi partisi extended menjadi beberapa partisi logical
sesuai dengan kebutuhan, bisa satu, dua atau lebih partisi logical yang
akan Anda buat.



PARTISI PRIMARI

Langkah-1 : Memilih jenis partisi yang akan digunakan

Langkah-2 : Memilih metode pembuatan partisi

Langkah-3 : Memasukan size dari setiap partisi



PARTISI EXTENDED

Langkah-1 : Memilih jenis partisi yang akan digunakan

Langkah-2 : Memilih metode pembuatan partisi

Langkah-3 : Memasukan size dari setiap partisi


PARTISI LOGICAL

Langkah-1 : Memilih jenis partisi yang akan digunakan

Langkah-2 : Memilih metode pembuatan partisi

Langkah-3 : Memasukan size dari setiap partisi
MEMFORMAT HARD DISK DENGAN SOFTWARE DISK MANAGER
1.

Langkah-1, dari menu utama Disk Manager (Disk Manager Main Menu) pilih
Format/Check Partition dan tekan tombol Enter.
Disk Manager Main Menu
(E) dit/Views Partitions
(F) ormat/Check Partitions
(M) aintenance Options
(C) MOS Options
(V) iew/Print Online Manual
(Alt-A) Go to Automatic Mode
Exit Disk Manager

2.

Langkah-2, pada menu Select a Format Option, pilih Format All Partition dan
tekan tombol Enter.

3.

Langkah-3, pada pilihan Select Cluster Size, tekan tombol Enter.
Select Cluster Size
512 Bytes
1 kBytes
2 kBytes
4 kBytes
8 kBytes
16 kBytes
32 kBytes

4.

Langkah-4, pada pilihan Formatting Erases all data in a partition? Ready to
Format all partitions on disk 1? Pilih YES dan tekan tombol Enter.

5.

Langkah-5, pada pilihan Fast Format will reduce installation time by Verifying
only system areas. Use Fast Format? Pilih YES dan tekan tombol Enter.

Fast Format will reduce installation time by
Verifying only sistem areas. Use Fast Format?
(Y) Es
(N) O
6.

Langkah-6, merupakan langkah terakhir, tunggu saja sampai proses Verifying
DATA AREA 100% COMPLETE.
Verifying DATA AREA 100% COMPLETE (Esc to cancel) [ - ]
Verifuing process Complete.
Partition Integrity check passed !
Any key to continue…

MODUL V
JARINGAN
DEVICE JARINGAN
Pada pembahasan topologi fisik telah disinggung beberapa peralatan jaringan atau
network device standar, seperti NIC (etherned card), hub, kabel jaringan dan peralatan
lain. Beberapa peralatan network standar yang digunakan untuk internetworking adalah :
1.

NIC, merupakan perangkat keras yang memungkinkan suatu komputer dan
fasilitas komunikasi untuk bertukar informasi dan mengontrol setiap informasi.

2.

Repeater, merupakan peralatan yang dapat menerima sinyal, kemudian
memperkuat dan mengirim kembali sinyal tersebut ke tempat lain. Sehingga
sinyal dapat menjangkau area yang lebih jauh.

3.

Hub, sebuah repeater yang akan menerima data dari semua port yang terhubung
dan secara otomatis mentransmit data ke seluruh port lainnya.

4.

Bridge, perangkat penghubung yang menghubungkan dua segmen jaringan yang
protokol lapisan fisiknya berbeda.

Karakteristik bridge :
a.
b.
c.

d.

Bridge lebih intelligent dibandingkan hub karena mampu menganalisa
incoming frame dan meneruskannya berdasarkan informasi address.
Bridge dapat mengumpulkan (collect) dan melalui paket (pass packet) di
antara dua atau lebih segmen LAN.
Bridge dapat membuat multiple collision domains, sehingga beberapa
komputer dapat mengirimkan data secara simultan tanpa menyebabkan
collision.
Bridge dapat menyimpan dan mengelola table alamat pada memorinya.

Keuntungan menggunakan bridge :
a.
b.
c.

Bridge lebih mudah kita pasang dan kita rawat.
Bridge cukup sederhana dan harganya lebih murah daripada router.
Bridge cenderung mampu menangani trafik yang lebih tinggi.

Kerugian menggunakan bridge :
a.
b.
c.
d.

Alamat fisik bridge pada suatu stasiun dalam jaringan harus berbeda
dengan yang lain.
Frame broadcast dilewatkan bridge ke seluruh LAN, hal ini dapat
menyebabkan trafik melebihi kapasitas medium jaringan.
Kesalahan dalam mengkonfigurasikan bridge menyebabkan bridge
memutarkan frame tanpa henti.
Bridge lebih cocok pada jaringan dengan volume trafik yang relatif
rendah.

5.

Switch, didesain dengan tujuan yang berbeda dengan repeater, bridge dan router.
Jika perangkat jaringan yang terhubung pada sebuah LAN terlalu banyak maka
kebutuhan transmisi meningkat melebihi kapasitas yang mampu dilayani oleh
media komunikasi jaringan.

Sebenarnya switch hampir sama dengan hub. Perbedaannya antara switch
dengan hub adalah:
a.

b.

6.

Kecepatan akses switch lebih besar dibanding hub. Contohnya, apabila
kecepatan switch dengan akses 100 Mbps maka seluruh keluaran
kecepatan akses tersebut tetap atau sama dengan 100 Mbps. Sementara
pada hub apabila terdapat 4 buah client yang sama, maka kecepatan
aksesnya terpecah menjadi 4.
Switch hanya mentransfer data yang diterimanya, kemudian meneruskan
hanya pada port yang dituju saja. Adapun hub membroadcast data yang
masuk pada port yang dimilikinya.

Router, merupakan perangkat antara yang dapat digunakan untuk
menghubungkan dua jaringan lokal yang mempunyai protokol yang sama tetapi
protokol pada lapisan fisik dan data link berbeda.

Router merupakan perangkat pencari jalan yang handal pada situasi interkoneksi
yang komplek, karena memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga
router sangat tepat digunakan pada pembangunan jaringan komputer skala besar.
Keuntungan menggunakan router :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Router dapat kita gunakan pada topologi jaringan apapun.
Dalam router terdapat suatu trafik broadcast yang dapat memperkecil
bahan network.
Router tidak peka terhadap masalah kelambatan waktu seperti yang
dialamati jika menggunakan bridge.
Router umumnya dapat lebih mudah kita konfigurasikan daripada bridge.
Router dapat menentukan jalur optimal antar dua sistem dan mengatur
prioritas antar protokol.
Router membentuk penghalang antar LAN, sehingga memungkinkan
masalah yang terjadi di sebuah LAN diisolasikan pada LAN tersebut.

Kerugian menggunakan router :
a.
b.
c.

d.

7.

Router hanya mampu meneruskan trafik yang sesuai dengan protokol yang
diimplementasikan padanya saja.
Penggunaan table routing static menyebabkan beberapa sistem dapat
terjangkau oleh sistem yang lain.
Router umunya lebih komplek dan pemrosesan pada router lebih besar
daripada bridge, sehingga keluaran yang dihasilkan dapat lebih rendah
daripada bridge.
Apabila memindahkan suatu mesin dari satu jaringan LAN ke jaringan
LAN yang lain, maka alamat network tersebut juga berubah.

Modem (modulator demodulator), pada sisi pengirim modem berfungsi untuk
menterjemahkan data atau informasi dalam bentuk sinyal digital menjadi sinyal
analog yang kemudian menggabungkannya dengan frekuensi pembawa,
sedangkan pada sisi penerima modem berfungsi untuk memisahkan data dari
frekuensi pembawa dan menterjemahkan dari atau informasi sinyal analog
menjadi sinyal digital.

INSTALASI KABEL UTP
Ada dua cara/teknik bagaimana menghubungkan kabel-kabel UTP dengan pin-pin
konektor RJ45, yaitu T586A dan T586B. Pada sebuah kabel, kita hanya boleh
menggunakan salah satu teknik saja. Jika mencampur antara T586A dengan T586B maka
hasilnya berupa kabel crossover. Kabel crossover banyak dipakai pada jaringan peer to
peer yang hanya melibatkan dua buah komputer saja atau untuk menghubungkan sebuah
hub dengan hub yang lain.

Setelah kita memahami bagaimana menentukan urutan kabel dan kaitannya dengan
pin konektor RJ45 maka proses pembuatan kabel dapat dilakukan. Adapun
tahapannya sebagai berikut :
1.

Langkah-1, gunakan crimping tool atau cutter lalu kupaslah isolator luar kabel
UTP sepanjang kira-kira 1 s/d 2 cm. Lakukan dengan hati-hati jangan sampai
menyayat kabel dalam atau memutuskan salah satu kabel.

2.

Langkah-2, ratakan ujung-ujung kabel dengan tang potong atau crimping tool.
Aturlah urutan warna kabel dengan pin RJ45 yang sesuai.

3.

Langkah-3, masukan setiap kabel ke dalam lubang konektor RJ45 sampai
mencapai ujung-ujung konektor.

4.

Langkah-4, pastikan semua kabel telah berada pada posisi yang benar, tidak ada
yang bersilangan atau tertinggal. Masukan konektor RJ45 pada tempat yang
disediakan crimping tool. Selanjutnya gunakan crimping tool untuk mengunci
konektor RJ45.

5.

Langkah-5, lakukan prosedur yang sama untuk ujung kabel dan konektor yang
satu lagi. Jika kita menggunakan banyak komputer, buatlah kabel jaringan
sebanyak jumlah komputer yang ada.

6.

Langkah-6, setelah kedua ujung kabel dipasang konektor, lakukan pengujian
dengan LAN tester. Tahap ini opsional, jika tidak memiliki LAN tester kita dapat
langsung mencoba menguji kabel dengan hub dan etherned card yang ada pada
komputer.

7.

Langkah-7, pada LAN tester ada 8 buah lampu indikator yang identik dengan
nomor pin. Apabila ada lampu yang tidak menyala berarti kabel yang terhubung
dengan pin tersebut putus atau tidak terhubung dengan baik. Apabila Anda
mengalami kondisi seperti ini maka tidak ada cara lain untuk memperbaikinya
kecuali memotong kabel dan mengulangi proses instalasi kabel UTP dari awal.

MODUL VI
TROUBLESHOOTING
MOTHERBOARD
Beruntunglah Anda yang telah menikmati komputer modern. Selain nyaman untuk
digunakan, komputer yang ada saat ini juga nyaman untuk diutak-atik, termasuk untuk
mengatasi masalah. Untuk perangkat yang terhubung dengan motherboard misalnya. Saat
ini motherboard telah dilengkapi dengan perangkat semacam beep code yang
mengeluarkan kode bunyi sesuai dengan kerusakan yang ada. Sementara tipe lain
menggunakan seven segment yang akan mengeluarkan kode-kode tertentu sesuai dengan
kesalahan atau masalah yang terjadi. Kode-kode ini biasanya disertakan dalam buku
manual motherboardnya.
Anda dengan mudah dapat mencarinya lewat internet. Untuk beep code misalnya,
lakukan search pada google dengan kata kunci “beep code”. Dengan segera akan muncul
kode-kode kesalahan menurut bunyi yang terdengar.

1.

BEEP CODE
Beep code merupakan salah satu alat bantu standar yang ada pada komputer
modern. Keberadaannya ini ditunjang dengan adanya perangkat buzzer untuk
menghasilkan suara secara standar. Gunanya beep code ini jelas yaitu untuk
mengindikasikan adanya kesalahan fatal yang membuat sistem tidak dapat
melakukan proses booting. Kesalahan ini mencakup beberapa hal mulai dari
prosesor, memori, hard disk, timer dan lain-lain.

Merk BIOS

Problem

Phoenix

Prosesor atau
motherboard

Award

Urutan beep:
1-2-2-3

Tidak ada

Video (kartu grafis)

Tidak ada

2 bunyi beep
panjang diikuti 1
bunyi beep pendek

Memori

Urutan beep:
1-3-4-1
1-3-4-3
1-4-1-1

Bunyi beep
lainnya (selain
bunyi masalah
pada video)

AMI
Bunyi 5 beep atau
9 beep
1 bunyi beep
panjang dengan 8
bunyi beep diikuti
8 bunyi beep
pendek
Bunyi 1 beep atau
bunyi 3 beep bunyi
11 beep panjang
diikuti 3 bunyi
beep pendek

IBM
Satu bunyi beep
panjang diikuti
dengan 1 bunyi
beep pendek
1 bunyi beep
panjang diikuti 3
bunyi beep pendek
atau 1 bunyi beep
pendek

Tidak ada

Beep code yang muncul ini sebenarnya sangat tergantung dari produsen BIOS.
Belakangan, AWARD BIOS dan AMI-Phoenix BIOS yang menjadi penghasil
BIOS utama memiliki beep code sendiri. Menariknya, beep code ini dapat
dipelajari dengan mudah melalui buku manual yang disertakan. Kalaupun tidak,
beberapa situs memiliki dokumentasi untuk ini.
Berikut beep code yang umum hampir di setiap motherboard sering ditemukan,
diantaranya :
a.
b.

c.

d.
e.

f.

Bunyi beep 1x pendek; komputer dalam kondisi normal, tidak ada
masalah. Bunyi ini bisa terdengar saat Anda menyalakan komputer.
Bunyi beep 1x panjang, 2x pendek; kemungkinan ada gangguan pada
video adapter, video adapter rusak atau tidak terpasang dengan baik, kabel
monitor mungkin tidak terpasang dengan baik pada video adapter.
Bunyi beep panjang berulang tanpa henti; kemungkinan ada gangguan
pada memori. Periksa pemasangan memori (cabut, kemudian pasang
kembali). Sebaiknya, bagian tembaga pada keping memori dibersihkan
dulu dengan penghapus pinsil atau pembersih lainnya. Ada juga
kemungkinan memorinya telah rusak.
Bunyi beep 1x panjang, 3x pendek; kemungkinan ada gangguan pada
video / VGA card, video card belum terpasang atau rusak.
Bunyi beep dengan suara keras saat PC hidup; kemungkinan karena
prosesor terlalu panas (overheat). Periksa fan prosesor dan fan lain serta
sirkulasi udaranya.
Bunyi beep berulang-ulang dengan keras; kemungkinan ada gangguan
pada prosesor. Mungkin prosesor tidak terpasang dengan baik atau rusak.
Periksa fan prosesor dan setting BIOS untuk kecepatan fan prosesor.

2.

KOMPUTER MENYALA, TETAPI MONITOR GELAP (BLANK)
Sebagai langkah pertama, pastikan bahwa speaker terpasang pada motherboard
sehingga Anda dapat mendengarkan kombinasi bunyi beep saat booting.
Solusi lainnya, coba lakukan clear CMOS melalui jumper yang biasanya terletak
tidak jauh dari baterai CMOS motherboard. Caranya cabut jumper tersebut dan
pasang pada pin di sebelahnya (1-2 menjadi 2-3). Hidupkan komputer 2 s/d 3
detik, kemudian matikan kembali. Kembalikan pada posisi semula.

Ada beberapa kemungkinan yang harus diperiksa satu per satu secara bertahap
jika Anda menghadapi masalah seperti ini.
a.

Langkah-1, periksa power supplay dalam keadaan kabel power di lepas
dari power supplay, lepaskan soket kabel yang terpasang pada
motherboard. Setelah terlepas, pasang kembali kabel power,
sambungkan/shortkan kabel berwarna hijau dengan kabel berwarna hitam
(pin 13 dan pin 14), periksa apakah kipas di power supplay berputar?
Kalau berputar, berarti power supplay bagus. Lepas kembali kabel
sambungan tadi dan pasang kembali kabel power supplay ke motherboard.

b.

Langkah-2, periksa IC Chipset dalam keadaan tersambung dan di switch
on, apakah panasnya berlebih atau tidak, over heat berarti Chipset tersebut
sudah rusak. Untuk komponen IC CMOS sampai saat ini tidak
dijual,bebas. Jangan lupa juga untuk memeriksa memori, prosesor, bios
dan chip generator clock.

c.

Langkah-3, periksa juga apakah switch on nya berfungsi.

d.

Langkah-4, bongkar motherboard tersebut secara hati-hati, coba Anda
bersihkan pakai tiner, kalau bisa gunakan tiner botol jangan yang di kaleng
(komposisi kimianya terkadang dapat merusak perangkat komputer) atau
dengan cara di cuci dengan sampo atau deterjen. Setelah bersih lalu
keringkan.

e.

Langkah-5, ganti IC regulator yang terletak di sekitar soket power
supplay di motherboard.

f.

Langkah-6, ganti elco yang kapasitasnya 1.000 s/d 3.300 µF/10 volt yang
terletak disekitar soket power supplay di motherboard. Hati-hati untuk
bongkar pasang komponen pastikan kabel power jangan tersambung ke
listrik. Kerusakan elco biasanya terlihat dengan jelas yaitu, pada bagian
atasnya melendung seperti bisul.

HARD DISK
Hard disk adalah disk magnetic tempat menyimpan data secara permanen. Banyak orang
menganggap hard disk seperti “kotak hitam” dan tidak ingin tahu lebih banyak tentang
komponen-komponennya, terkecuali tentang kapasitas dan kehandalannya.
1.

2.

3.

4.

Platter ; komponen ini berfungsi sebagai penyimpan data dan merupakan sebuah
piringan atau plat yang bentuknya bulat serta memiliki pola-pola magnetis pada
sisi-sisi permukaannya.
Spindle ; platter diletakkan pada sebuah poros yang disebut spindle. Poros ini
memiliki sebuah penggerak yang berfungsi untuk memutar pelat hard disk.
Semakin cepat putarannya, berarti kualitas hard disknya semakin baik.
Head ; fungsi head adalah membaca data pada permukaan plat dan merekam
informasi didalamnya. Head merupakan piranti elektromagnetik yang
ditempatkan pada permukaan plat dan menempel pada sebuah slider yang melekat
pada sebuah tangkai yang dipasang permanen.
Logic Board ; logic board berfungsi sebagai papan pengendali. Papan pengendali
ini bertugas mengkomunikasikan setiap pertukaran informasi yang diperlukan
antara komponen-komponen hard disk dengan komponen-komponen komputer
yang lain.

Komponen-komponen penting diatas merupakan alat mekanik sebuah hard disk. Alat
tersebut terletak dibagian dalam hard disk. Selain komponen penting diatas, pada hard
disk juga terdapat rangkaian beberapa komponen elektronika seperti ic, chip, resistor,
kapasitor, regulator dan sebagainya.

1.

CARA MENYELAMATKAN HARD DISK YANG TIDAK KE DITEK
a.

Persyaratan :
─

Motor platter berputar secara kontinyu dengan putaran konstan,
saat konektor power hard disk dihubungkan dengan kabel power
supplay.

Motor
platter

─

Ada tampilan dilayar monitor, saat hard disk dihubungkan dengan
kabel data dan kabel power.
Kabel
Power
Kabel Data
IDE (40 pin)

─

Tidak ada komponen yang hilang atau terbakar didalam sirkuit
logic board.

─

Tidak terdengar suara benturan logam didalam hard disk, saat hard
disk dihubungkan dengan power supplay.

Akibat panas yang melebihi ambang batas
dapat mengakibatkan menipisnya kekuatan
magnet motor head, sehingga gerakan motor
head hard disk menyimpang dari jalur yang
sudah ditetapkan yang mengakibatkan
timbilnya suara benturan logam saat hard disk
dihubungkan dengan kabel power supplay

b.

Solusinya :
─

Ketoklah bagian mekanik hard disk (motor penggerak head hard
disk) dengan gagang obeng pada saat hard disk dihubungkan
dengan power supplay.

Daerah yang akan di ketok/dipukul
dengan gagang obeng, pada daerah
inilah diperkirakan letak motor head
hard disk

Gagang
Obeng

─

Jatuhkan hard disk dengan ketinggian ≤½ meter (posisi motor head
berada dibawah).

Letak motor head

≤ ½ meter
Lantai
─
─

2.

Masukan hard disk kedalam tuperware, kemudian masukan
kedalam freezer selama 24 jam.
Kanibal logic board hard disk atau platter hard disk dengan merek
dan kapasitas yang sama.

MEMPERBAIKI BAD SECTOR
Menurut situs resmi Depkominfo RI (http:/www/depkomindo.go.id), arti dari bad
sector adalah bagian area yang tidak efektif dari disk (floppy atau hard disk).

Perintah MSDOS atau WINDOWS, yaitu FORMAT, dapat mengunci bad sector,
sehingga area tersebut tidak digunakan lagi.
Adapun menurut Maran.com, bad sector adalah A damaged portion of your
floppy or hard disk that will no longer store information reliably. If your disk has
a bad sector, copy your work to another disk and discard the floppy. If you hard
disk has as bad sector, you can run special software to isolate or “lock out” the
sector.
Artinya : bagian yang rusak dari floppy atau hard disk yang tidak bisa lagi
digunakan untuk menyimpan informasi dengan baik. Jika floppy disk mengalami
kerusakan, Anda harus menyalin data yang terdapat di dalamnya ke tempat lain
dan membuangnya. Jika hard disk Anda mengalami bad sector, Anda bisa
menggunakan software-software tertentu untuk mengisolasi atau mengunci sektor
tersebut.
Sebuah hard disk biasanya jarang rusak/terkena bad sector, namun dalam
kenyatannya ada saja hard disk yang mengalaminya, penyebabnya antara lain :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Power supplay yang kurang dapat diandalkan yang merusak pengontrol
hard disk dan penggeraknya.
Hard disk sering terkena guncangan.
Kerusakan mekanik di hard disk.
Terlalu sering dipindahkan tanpa menggunakan pengaman.
Sering dipaksa bekerja pada suhu yang panas.
Cacat produksi.
Umurnya sudah tua.

Secara teknis ditinjau dari bagian dalam hard disk, bad sector disebabkan oleh
tidak berfungsinya bagian-bagian berikut ini :
a.
b.

c.

Platter hard disk aus total, jika kondisinya seperti ini, maka hard disk
sudah tidak bisa dipakai lagi dan tidak bisa dijadikan media penyimpanan.
Kondisi platter sudah aus, namun belum mencapai tahap kritis sehingga
masih bisa diperbaiki, caranya antara lain menggunakan Low Level
Formatting.
Platter aus baik dengan kondisi yang berat atau ringan, namun pembeda
kondisi ini adalah kerusakan terdapat di kluster ke-0 yang merupakan
lokasi di mana informasi hard disk disimpan. Kondisi ketiga ini tidak
memungkinkan hard disk untuk diperbaiki alias harus dipensiunkan.

Jadi penanganan bad sector tidak bisa 100% menyembuhkan hard disk dan
mengembalikannya ke kondisi awal, namun dengan melakukan penanganan yang
baik, Anda bisa menggunakan hard disk yang mengalami bad sector dan
mengunci sektor-sektor yang rusak sehingga tidak mempengaruhi sektor lainnya.

Untuk menanggulangi bad sector, Anda bisa melakukan cara berikut :
a.

b.

c.

Simpanlah seluruh file penting Anda di tempat penyimpanan yang aman,
Anda bisa memanfaatkan piringan CD/DVD atau piranti penyimpanan
non-magnetik seperti flash disk, MMC atau SD Card. Hal ini penting
untuk menanggulangi seandainya upaya penyembuhan hard disk gagal dan
hard disk tidak bisa digunakan kembali.
Pastikan kondisi platter hard disk tidak rusak, karena jika rusak Anda
tidak perlu bersusah payah memperbaikinya, lebih baik Anda membeli
hard disk yang baru.

Gunakan software HDD Regenerator seperti flobo HDD Regenerator
versi windows yang dapat digunakan untuk memperbaiki bad sector tanpa
menghapus data yang ada di dalam hard disk. Software ini berfungsi untuk
memperbaiki bad sector pada hrad disk dengan cara me-regenerate
kembali permukaan magnetik pada hardisk yang memiliki bad sector.
─

Pada langkah pertama adalah memilih mode bagaimana program
ini akan dijalankan. Yaitu normal mode jika hardisk masih dapat
dibaca oleh operating system dan safe mode jika hrad disk sudah
tidak terbaca oleh operating system.

─

Kemudian akan muncul window untuk memilih drive mana yang
akan di execute.

─

Setelah proses pemilihan drive selesai klik tombol play untuk
memulai “scan and recovery” pada hrad disk.

─

Untuk menghentikan proses “scan and recovery” yang sedang
berlangsung cukup klik tombol stop.

─

Software ini dapat memasukkan alamat sektor yang akan di scan.

─

─

3.

Setelah berhasil menggunakan software flobo HDD regenerator,
jangan lupa seluruh data pengting yang ada di dalam hard disk
terdebut sebaiknya dibackup untuk menghindari kerusakan yang
lebih fatal dikemudian hari.
Bila ternyata masih terdapat bad sector di dalam hard disk,
kemungkinan bad tersebut diakibatkan oleh bad fisik (platter
tergores). Hal ini tentunya tidak dapat diperbaiki kecuali
dinonaktifkan (disembunyikan) dengan menggunakan software
Disk Manager.

MENGECEK SILINDER HARD DISK
Untuk lebih jelasnya Anda dapat mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini
dengan menggunakan Disk Manager :
a.

Gunakan software flobo HDD regenerator untuk memperbaiki bad sector
tersebut. Bila sudah menggunakan software flobo HDD regenerator
ternyata masih juga terdapat bad sector, maka langkah selanjutnya
gunakan software Disk Manager, karena kerusakan hard disk tersebut
termasuk kerusakan fisik (platter hard disk tergores).

Bad
Fisik

b.

Backup data yang ada didalam hard disk terlebih dahulu, selanjutnya buat
satu partisi kemudian simpan dan lakukan pengecekan partisi.
─
─
─

Pada menu utama Disk Manager, pilih Edit/View Partitions, lalu
tekan tombol Enter.
Kemudian tentukan pilihan hard disk mana yang akan Anda partisi,
lalu tekan tombol Enter.
Pilih DOS/FAT32 untuk pilihan partisi primari, lalu tekan tombol
Enter.
Select Partition Type
DOS-FAT32
DOS-FAT12/16
EXTENDED
OTHER

─

Pilih Silinder, kemudian tekan tombol Enter.
Select Entry Mode
(M) bytes
© ylinders

─

Tekan tombol Enter kembali, karena kita hanya membuat satu
partisi saja.
Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF
CYLINDERS (F1=HELP)
(Maximum total cylinders in this partition = 781)
0, 781
(ESC to CANCEL)

─

Pilih Save and Continue, lalu tekan tombol Enter.
Partition
## type
1 DOS-FAT32
2
3
4
Save and Continue

Cylinder
Start End
0
780

Size
MB
3224.7

─

Tekan tombol Esc sampai kembali kemenu awal.

─

Dari menu utama Disk Manager, pilih Format/Check Partitions,
lalu tekan tombol Enter.

─

Pilih Format (A) ll Partitions, kemudian tekan tombol Enter.

─

Pilih pilihan Y (Yes) dan tekan tombol Enter.

─

Pilih pilihan N (No) dan tekan tombol Enter.

─

Selanjutnya sebelum pemformatan berlangsung, Anda akan
diminta mimilih ukuran besarnya kluster, abaikan saja pilihan ini
dan tekan tombol Enter.

Select Cluster Size
512 Bytes
1 kBytes
2 kBytes
4 kBytes
8 kBytes
16 kBytes
32 kBytes
─

Selanjutnya Anda akan melihat pada table verifying data area
hingga 100% complete. Catat setiap silinder yang muncul pada
verifying data area tersebut.
Verifyong DATA AREA 47% COMPLETE (Esc to cancel) [ / ]
SECTOR MARKED DEFECTIVE CYLINDER 350, HEAD 11 SECTOR 2.
(No problem, it is already deallocated in the FAT)
SECTOR MARKED DEFECTIVE CYLINDER 351, HEAD 3 SECTOR 31.
(No problem, it is already deallocated in the FAT)
SECTOR MARKED DEFECTIVE CYLINDER 352, HEAD 12 SECTOR 29.
(No problem, it is already deallocated in the FAT)
SECTOR MARKED DEFECTIVE CYLINDER 420, HEAD 14 SECTOR 40.
(No problem, it is already deallocated in the FAT)
SECTOR MARKED DEFECTIVE CYLINDER 421, HEAD 1 SECTOR 9.
(No problem, it is already deallocated in the FAT)
SECTOR MARKED DEFECTIVE CYLINDER 422, HEAD 16 SECTOR 20.
(No problem, it is already deallocated in the FAT)

Misalkan data bad sector yang didapat adalah : 350, 351, 352, 420,
421 dan 422. Kemudian bagaimana caranya menyembunyikan
silinder-silinder yang bad, agar head tidak mengakses silindersilinder tersebut?
4.

MENYEMBUNYIKAN CYLINDER BAD
a.

Buat table partisi berdasarkan silinder-silinder yang bad.

b.

Partisi

Jenis Partisi

Range

Keterangan

1
2

DOS/FAT
EXTENDED

0 s/d 349
350 s/d 780

Baik
-

Penulisan
Cylinder
0, 350
ENTER

3
4
5
6

LOGICAL-1
LOGICAL-2
LOGICAL-3
LOGICAL-4

350 s/d 352
353 s/d 419
420 s/d 422
423 s/d 780

Bad
Baik
Bad
Baik

350, 3
353, 67
420, 3
ENTER

Urutan Partisi
C
DEL
D
DEL
E

Maka hasil akhir dari table partisi yang dibuat adalah :
Partisi
1
2
3
4

Jenis Partisi
DOS/FAT
EXTENDED
LOGICAL-1
LOGICAL-2

Range
0 s/d 349
350 s/d 780
353 s/d 419
423 s/d 780

Penulisan
0, 350
ENTER
353, 67
ENTER

Urutan Partisi
C
D
E

Dari table diatas dapat disimpulkan, bahwa head hard disk tidak akan
pernah membaca silinder 350, 351, 352, 420, 421 dan 422, karena silindersilinder tersebut telah disembunyikan oleh Disk Manager (tidak tercantum
dalam table, DOS/FAT : 0-349, LOGICAL-1 : 353-419 dan LOGICAL-2 :
423-780).
c.

Hitung jumlah silinder dari suatu range partisi. Angka didepan koma
adalah angka awal penulisan silinder dari satu partisi, sedangkan angka
dibelakang koma adalah jumlah silinder dari satu partisi.
DOS/FAT
EXTENDED
LOGICAL-1
LOGICAL-2
LOGICAL-3
LOGICAL-4

0 s/d 349
350 s/d 780
350 s/d 352
353 s/d 419
420 s/d 422
423 s/d 780

0, 350 (350=349-0+1)
ENTER
350, 3 (3=352-350+1)
353, 67 (67=419-353+1)
420, 3 (3=422-420+1)
ENTER

Langkah-langkah memasukan data table partisi kedalam software Disk
Manager:
a.

Langkah-1, Pada menu utama (DiskManager Main Menu), pilih
Edit/Views Partitions.

Disk Manager Main Menu
(E) dit/Views Partitions
(F) ormat/Check Partitions
(M) aintenance Options
(C) MOS Options
(V) iew/Print Online Manual
(Alt-A) Go to Automatic
Mode
Exit Disk Manager
b.

Langkah-2, pada pilihan Select Partition Type, pilih DOS-FAT32.
Select Partition Type
DOS-FAT32
DOS-FAT12/16
EXTENDED
OTHER

c.

Langkah-3, pada pilihan Select Entry Mode, pilih Cylinders.
Select Entry Mode
(M) bytes
© ylinders

d.

Langkah-4, selanjutnya masukan angka yang telah dihitung sebelumnya
untuk partisi pertama (DOS-FAT32) pada pilihan Enter STARTING
CYLINDER, NUMBER OF CYLINDERS.
Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF CYLINDERS
(F1=HELP)
(Maximum total cylinders in this partition = 781)
0, 350
(ESC to CANCEL)

e.

Langkah-5, pada pilihan Select Partition Type, pilih Extended.

Select Partition Type
DOS-FAT32
DOS-FAT12/16
EXTENDED
OTHER
f.

Langkah-6, pada pilihan Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF
CYLINDERS, tekan tombol Enter.
Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF CYLINDERS
(F1=HELP)
(Maximum total cylinders in this partition = 431)
350, 431
(ESC to CANCEL)

g.

Langkah-7, selanjutnya pilih DOS-FAT32 pada pilihan Select Partition
Type.
Select Partition Type
DOS-FAT32
DOS-FAT12/16
OTHER

h.

Langkah-8, pada pilihan Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF
CYLINDERS, masukan bil yang sudah dihitung sebelumnya.
Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF CYLINDERS
(F1=HELP)
(Maximum total cylinders in this partition = 431)
350, 3
(ESC to CANCEL)

i.

Langkah-9, pada pilihan Select Partition Type, pilih DOS-FAT32.
Select Partition Type
DOS-FAT32
DOS-FAT12/16
OTHER

j.

Langkah-10, pada pilihan Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF
CYLINDERS, masukan kembali bil yang sudah dihitung sebelumnya.

Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF CYLINDERS
(F1=HELP)
(Maximum total cylinders in this partition = 428)
353, 67
(ESC to CANCEL)
k.

Langkah-11, pada pilihan Select Partition Type, pilih DOS-FAT32.
Select Partition Type
DOS-FAT32
DOS-FAT12/16
OTHER

l.

Langkah-12, pada pilihan Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF
CYLINDERS, masukan kembali bil yang sudah dihitung sebelumnya.
Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF CYLINDERS
(F1=HELP)
(Maximum total cylinders in this partition = 361)
420, 3
(ESC to CANCEL)

m.

Langkah-13, pada pilihan Select Partition Type, pilih DOS-FAT32.
Select Partition Type
DOS-FAT32
DOS-FAT12/16
OTHER

n.

Langkah-14, pada pilihan Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF
CYLINDERS, masukan kembali bil yang sudah dihitung sebelumnya.
Enter STARTING CYLINDER, NUMBER OF CYLINDERS
(F1=HELP)
(Maximum total cylinders in this partition = 358)
423, 358
(ESC to CANCEL)

Catatan :
a.
b.
c.

5.

Hanya angka yang dibelakang koma saja yang diganti.
Hapus kembali partisi-partisi yang memiliki cylinder bad.
Selanjutnya tekan tombol Tab, pilih Save and Continue dan tekan tombol
Enter.

KANIBAL HARDDISK
Selain cara di atas ada satu lagi metoda yang digunakan secara fisik. Metoda
tersebut adalah motode kanibal, yaitu dengan memanfaatkan suatu komponen dari
hard disk lain, langkahnya sebagai berikut :
a.

Sediakan hard disk rusak yang bermerek sama dengan hard disk yang
Anda miliki.

b.

Bukalah hard disk tersebut lalu pindahkan platternya ke hard disk yang
masih baik, tentu dengan terlebih dahulu melepas paltter dari hard disk
yang masih baik. Anda harus berhati-hati melakukan hal ini, jangan
sampai platter har disk bergesekan dengan benda tertentu. Gunakan sarung
tangan yang dipakai oleh para dokter saat Anda menyentuh lapisan
magnetik (permukaan platter).

c.

Hubungkan hard disk yang masih baik tersebut ke komputer. Seandainya
kerusakan tidak parah, akan ada beberapa file yang masih bisa
dimanfaatkan.

PRINTER
Merawat printer inkjet lebih mudah dibandingkan printer laser. Sebab pada printer inkjet
tidak banyak komponen yang bergerak. Print headnya tidak pernah menyentuh kertas,
sehingga tidak terjadi keausan. Kulaitas cetak yang kurang baik bisanya disebabkan
penggunaan tinta catridge yang kualitasnya kurang baik. Oleh karena itu apabila printer
akan dimatikan biarkan catridge berhenti sampai pada posisinya. Hal ini akan mencegah
pengeringan tinta sebelum waktunya.
Berikut ini beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi catridge yang
bermasalah:
1.

Merendam permukaan print head dengan air hangat, head catridge
kemungkinan tersumbat. Maka salah satu solusi yang paling mudah adalah
dengan merendam seluruh permukaan print head dengan air hangat, bila perlu
gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus, jangan yang kasar karena dapat
mengakibatkan bubble tintanya menjadi mengembang.

2.

Bedah catridge. Ikuti langkah-langkah dibawah ini :
a.

Siapkan peralatan seperti, botol tinta, suntinkan, pisau dapur, tisu dan
lakban.

b.

Buka penutup atas tinta dengan menggunakan pisau, pastikan mata pisau
tepat di regangan antara penutup tinta dan badan catridge. Belahlah seperti
membuka buah kedondong. Anda akan melihat sebentuk kapas berwarna
putih. Biasanya jika baru beli Hanya sedikit tintanya. Ini membuktikan
bahwa produsen hanya mengisi tinta tidak semaksimal kapasitas catridge
tersebut.

Kapas/busa

c.

Angkat kapas tersebut lalu rendam kedalam cairan IPA atau air hangat
sampai bersih, jangan lupa bersihkan juga tangki tinta printer tersebut.
Setelah bersih, lakukan pengisian dengan cara menyuntiknya atau
meneteskannya. Lakukan perlahan dan dianjurkan jangan terlalu penuh
(sekucupnya), supaya tidak banjir.

d.

Pasang kembali penutup catridge dan untuk mengencangkannya, Anda
bisa menggunakan lem ataupun lakban. Catridge pun siap digunakan.

3.

Merebus catridge dengan air mendidih, bila cara di atas masih juga gagal
kemungkinan kasusnya bukan bubblenya yang tersumbat, tetapi saluran tinta yang
ada didalam catidgenya sudah membeku akibat tinta yang mengering. Lakukan
bedah catridge, angkat kapas tersebut lalu rendam kedalam cairan IPA atau air
hangat sampai bersih, jangan lupa bersihkan juga tangki tinta printer tersebut.
Siapkan air bersih, kemudian masukan seluruh perangkat catridge yang sudah
dibedah dan dibersihkan ke dalam wadah yang berisi air bersih, nyalakan kompor
biarkan airnya sampai mendidih setelah itu matikan kompor tunggu sampai air
menjadi hangat. Setelah air menjadi hangat ambillah perangkat-perangkat catridge
tersebut dan bersihkan dengan kain bersih/kering. Setelah itu jangan lupa diisi
kembali tintanya sesuai dengan warnanya, cobalah pasang kembali kedalam
printer.

1.

MODIFIKASI PRINTER
Tinta merupakan permasalahan utama bagi pengguna printer inkjet, tetapi
permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan tinta infus. Tinta infus
merupakan modifikasi tangki penyimpanan tinta. Berbeda dengan tinta asli, kita
tidak perlu melakukan penggantian tangki tinta jika tintanya habis. Walaupun
tinta infus merupakan solusi untuk menghemat pengeluaran, perlu disadari bahwa
tinta asli memberikan kualitas hasil cetakan yang lebih baik.

Tinta infus terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :
a.

Tangki Tinta Utama
Tangki tinta utama merupakan tangki tinta yang terpasang pada printer
dan biasanya menempel pada catridge printer. Kita dapat menggunakan
tangki tinta utama bawaan printer atau tangki tinta lain yang sejenis.

b.

Tangki Tinta Cadangan
Tangki tinta cadangan merupakan tangki tinta yang dipasang pada bagian
luar printer dan berfungsi untuk menyimpan tinta. Tinta pada tangki ini
jauh lebih banyak daripada tangki tinta utama. Jika tinta mulai berkurang
atau habis, kita dapat mengisikan tinta ke bagian tangki ini.

c.

Selang Infus
Selang infus adalah selang yang digunakan untuk menghubungkan tangki
utama dan tangki cadangan. Selang infus merupakan salah satu komponen
penting dalam memodifikasi printer, karena konfigurasi selang infus dapat
mempengaruhi lancar atau tidaknya aliran tinta.

d.

Konektor Selang Infus
Konektor selang infus merupakan konektor
menghubungkan selang infus dan tangki tinta utama.

yang

digunakan

Pengunci
selang
Selang infus

Konektor
selang infus
Karet
pengunci

e.

Tabung Tinta Pembuangan

Tabung tinta pembuangan berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa tinta
yang tidak terpakai. Tabung ini tidak memiliki jenis khusus, biasanya
menggunakan botol kecil seperti gelas air mineral.
Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah modifikasi printer :
a.

Siapkan semua komponen tinta infus.

b.

Siapkan tangki tinta utama dan berikan lubang pada gambar lingkaran
yang terdapat pada bagian atas tangki dengan menggunakan bor. Pastikan
lubang yang Anda buat tidak terlalu besar, karena dapat menyebabkan
tinta bocor.

c.
d.

e.

f.

Pasang karet pengunci pada lubang yang telah dibuat. Karet ini berfungsi
untuk mencegah udara masuk ke tangki utama.
Pasang selang infus pada konektor dan pastikan terpasang dengan rapat.

Pasang konektor selang ke dalam lubang tangki utama yang telah dibuat
dan diberi karet pengunci. Selanjutnya pasang tangki tinta utama pada
printer.
Setelah tangki tinta utama terpasang, pasang pengunci selang pada body
printer. Pengunci ini berfungsi untuk menjaga posisi selang infus agar
tetap berada di tengah printer. Gunakan selotif untuk merekatkan pengunci
selang pada body printer.

g.

h.
i.

2.

Setelah pengunci selang terpasang, pasang selang ke dalam pengunci.
Kemudian arahkan cartridge ke pojok kiri printer. Ukur panjang selang
dan usahakan selang tidak terlalu renggang atau terlalu rapat.
Gerakan cartridge ke pojok kanan printer dan pastikan selang tidak terlalu
tegang atau terlalu renggang.
Pasang ujung selang pada bagian bawah tangki tinta cadangan dan
pastikan selang infus terpasang dengan rapat.

MERESET PRINTER + CATRIDGE
Printer adalah perangkat output komputer yang dapat menghasilkan informasi
teks maupun gambar pada media kertas.
Setiap merk printer memiliki permasalahan dan penanganan yang berbeda.
Namun demikian, ada juga beberapa kerusakan umum yang sering Anda jumpai,
misalnya pada printer merek canon, printer mati total dengan lampu indikator
berkedip hijau-orange bergantian, proses cetak berhenti dan mengeluarkan pesan
“Waste ink thank full”. Tipe kerusakan ini penyebabnya adalah penampung
buangan tinta (berbentuk gabus) yang telah jenuh. Terlalu seringnya melakukan
cleaning print head membuat masalah ini kerap muncul. Saat cleaning, printer
akan menyedot tinta dan jika berlebih akan dibuang ke penampung.
Print head yang mengering atau tersumbat membuat tinta tidak keluar, warnannya
putus-putus atau warna hitam tidak keluar sama sekali. Kejadian seperti ini sering
dialami pada jenis printer inkjet.
Jika Anda sering memeriksa kondisi print head secara periodik, masalah ini
mungkin jarang terjadi. Untuk menangani masalah ini, coba lakukan test printer
secara berulang-ulang dengan fasilitas bawaan driver printer. Lakukan pula proses
pembersihan head (head cleaning).
Cara diatas hanya berguna jika sumbatan pada head tidak terlalu parah. Untuk
head yang tersumbat parah, cara ini biasanya jarang berhasil. Jika proses cleaning
Anda lakukan berulang-ulang, selain boros tinta, juga dapat menimbulkan
masalah “waste ink thank full” yang memerlukan proses reset. Solusinya coba
Anda bersihkan head printer dengan merendamnya ke dalam air hangat yang
dicampur sedikit alcohol atau amoniak. Bagian yang dimasukan ke cairan hanya
headnya saja. Jika perlu, gunakan cairan khusus untuk membersihkan head printer
yang mengering.
Lampu berkedip-kedip dan tak mau mencetak. Langkah yang harus Anda ambil
adalah mereset printer + catridge. Tujuan mereset adalah menghapus informasi
tentang kondisi yang ada di printer termasuk “waste ink thank full”. Mereset
printer ada dua metode, yaitu secara manual dan melalui software.

a.

Manual
─
─
─
─

Cabut semua kabel. Pasang kabel power sambil menekan tombol
power (jangan dilepas).
Tekan tombol resume, kemudian lepas dalam keadaan tombol
power masih ditekan.
Tekan sekali lagi tombol resume, kemudian lepas.
Lepas tombol power

Langkah tersebut adalah untuk mereset printer secara sementara (bila
listrik dicabut, masalah timbul kembali). Untuk menyelesaikan sampai
tuntas, perlu direset permanen melalui software. Softwarenya dapat Anda
download dari internet.
Langkah di atas belum menyelesaikan masalah secara total, selama gabus
penampung buangan tinta masih jenuh atau filter penghisap tinta
tersumbat atau kotor. Bongkar printer Anda, ambil gabusnya, cuci dan
keringkan.
b.

Software
─
─

Driver printer harus telah terinstal pada komputer Anda.
Printer harus dalam keadaan service mode (temporary reset).
Untuk masuk ke service mode, ikuti langkah-langkah berikut :
•
•
•
•
•

─

Tekan tombol power.
Pasang kabel power, lampu akan menyala hijau.
Sambil tetap menekan tombol power, tekan tombol resume
(lampu berubah orange).
Lepas keduanya (printer akan mati).
Nyalakan kembali (jangan mencabut power listrik).

Jalankan service tool.
•
•
•
•

Pilih port.
Beri tanda cek pada EEPROM CLEAR (restore
default/clear waste ink).
Klik EEPROM DUMP (untuk sebagian kasus printer
blinking).
Untuk IP 1500, pada CLEAR WASTE INK COUNTER,
klik MAIN lalu PLATEN.

•
•
•
•

c.

Untuk IP 1000, pilih USB PORT.
Klik TEST PATTERN 1, lalu klik TEST PATTERN 2.
Klik EEPROM CLEAR. Pada SETDESTINATION pilih IP
1000.
Cabut kabel power, pasang kembali dan nyalakan. Printer
akan melakukan inisialisasi. Tunggu hingga lampu tidak
berkedip.

SSC Service Utility
─

Aktifkan software
Configuration.

SSC

Service

Utility

dan

pilih

menu

─

Sesuaikan pilihan Installed Printers dan Printer model, misalnya
EPSON Stylus Photo R200 Series, kemudian close jendela
tersebut sampai muncul tampilan icon di taskbar.

─

Klik kanan pada icon tersebut, sehingga muncul tampilan di bawah
ini.

─
─

Pilih Protection counter dan Reset Protection counter.
Matikan printer kemudian hidupkan kembali printer tersebut.

MONITOR

Monitor adalah salah satu perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan data dan
informasi. Monitor juga berfungsi untuk memastikan apakah data atau program yang
dimasukan kedalam komputer telah benar atau tidak.
Kadang-kadang, pada saat komputer dihidupkan, pada layar monitor tidak ada tampilan
sama sekali. Anda dapat menganalisis dan memperbaiki ini dengan memperhatikan
beberapa kondisi berikut :

1.

2.
3.

Perhatikan bahwa layar monitor terdapat lampu indikator yang merupakan
petunjuk aktifitas monitor. Lampu akan menyala pada saat monitor dihidupkan.
Pada beberapa model, lampu indikator tersebut akan menyala dengan satu warna.
Ada juga model lampu indikatornya berubah warna ketika mendapat sinyal dari
vga card. Selain itu, ada juga lampu indikator yang berkedip-kedip jika tidak
mendapat sinyal data dari vga card.
Tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan yaitu pada saat monitor dihidupkan atau
dimatikan, pada layar monitor akan tampak kilatan cahaya berwarna.
Ada beberapa monitor yang jika brighnest dan contrast diatur maksimal dalam
kondisi tanpa sinyal data dari vga card, layar monitornya akan tampak putih
terang.

Kode penulisan : ZYXX : Z (kode penulisan nama komponen), Y (nomor urut suatu
blok didalam monitor) & XX (nomor urut komponen dalam 1 blok). Contoh : C801 ; C
(elco besar), 8 (kode penulisan untuk blok power supplay) & 01 (nomor urut elco besar
dalam blok power supplay).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regulator
Osilator Horizontal dan Vertical
Program
Driver Horizontal
Output Horizontal
Flyback
Output Vertical
Warna (RGB)

A.

1.

2.

Tabung Gambar (CRT

B1.

Deflection Yoke

B2.

Pincusent Adjusment

C.

Regulator (Power Supplay)

D.

Flyback

E.

RGB (Warna)

F.

Dibawah CRT

Tabung Gambar / CRT, berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi
gambar yang kita lihat, disekeliling tabung terdapat gulungan tembaga yang
dibungkus solasi yang dinamakan degaussing coil, berguna untuk menyetabilkan
medan magnit didalam tabung. Ciri-ciri kerusakan tabung adalah : blank, gambar
gelap, warna tidak lengkap, gambar tidak focus dan warna gambar terang tetapi
bergaris.
Deflektion Yoke, terbuat dari tembaga yang dililit dibatang ferit yang melingkar,
yoke terdiri dari satu lilitan horizontal terletak dibagian dalam dan satu lilitan
vertical terletak diluar, defleksi berfungsi untuk menarik electron-elektron
didalam tabung kearah horizontal dan vertical. Ciri-ciri dari kerusakan defleksi
adalah :
a.
b.

Horizontal, kumparannya terbakar atau jamuran dilayar tampak gambar
tetapi dikiri dan kanannya melengkung.
Vertical, gambar bergaris atas dan bawah hitam.

3.

4.

5.

6.

7.

Pincusent Adjustment, cincin ini berperan penting didalam monitor yang
berfungsi untuk mengatur bayangan warna supaya gambar maupun tulisan tidak
ada bayangan warna sehingga akan tampak warna aslinya.
Regulator / Power Supplay, berfungsi untuk mensupplay tegangan keseluruh
rangkaian monitor. Biasanya pada tiap-tiap regulator monitor belum tentu sama
tetapi pada intinya ada tiga tegangan oitput, yaitu : +6,5 volt untuk filament crt,
+12 volt s/d +15 volt untuk mensupplay ic osilator dan ic program, dan tegangan
+50 volt s/d +75 volt untuk mensupplay horizontal output melalui flayback. Ciriciri kerusakan dari regulator adalah : mati total, konslet dan gambar bergoyang.
Flyback, berfungsi untuk membangkitkan tegangan tinggi yang semula berkisar
antara 75 volt s/d 25 kilo volt berguna untuk membangkitkan cahaya didalam
tabung. Dibadan flayback terdapat dua buah trimpot pengaturan yaitu pengaturan
screen dan focus berguna untuk mengatur terang gelapnya gambar atau tulisa dan
focus berguna untuk mengatur kefokusan gambar atau tulisan. Ciri-ciri kerusakan
flyback adalah : gambar tidak focus, gambar terlampau terang disertai timbul
garis, gambar gelap, lampu indicator hidup layer gelap, lampu indicator kedipkedip disertai suara tembakan berulang-ulang.
Warna / RGB, berfungsi untuk mengolah warna yang dating dari vga card dan
dikirim ke tabung gambar. Ciri-ciri kerusakan rgb adalah : gambar merah
kekuning-kuningan, gambar biru kemerah-merahan, gambar biru keputih-putihan
dan gambar tampak tetapi hanya merah, hijau atau biru.
Dibawah Tabung Gambar, terdiri dari rangkaian program, osilator, vertical,
horizontal output dan horizontal driver.
a.

b.

1.

•
•
•

Rangkaian Program, terdiri dari ic program dan komponen-komponen
tambahan disekeliling ic tersebut. Untuk mengetahui ic program cirricirinya adalah sebagian kaki-kakinya terhubung ke switch digital yang ada
dipanel depan monitor. IC program berfungsi untuk mengendalikan semua
pengaturan yang ada di monitor, seperti pengaturan vertical size, vertical
center, horizontal size, horizontal center, colour dan lain-lain. Ciri-ciri
kerusakan ic program adalah indicator hidup tetapi layer gelap, monitor
hidup tetapi pengaturan yang ada tidak berfungsi dan monitor nyala lalu
beberapa menit kemudian mati kembali.
Rangkaian Osilator, biasanya ic osilator menjadi satu dengan ic program.
Ciri-ciri ic osilator adalah sebagian kaki-kakinya terhubung ke ic vertical
dan kaki basis dari transistor driver horizontal.

CIRI-CIRI BLOK MONITOR

Power Supplay
Elco besar
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2.

KOMPONEN UTAMA MONITOR

Power
Supplay

Horizontal

Vertical

RGB

Program

Deflection Yoke
& Tabung
Gambar

IC
Regulator

Kapasitor
Wide

IC Vertical

Soket filament
CRT

IC Program

Deflection Yoke

Dioda
Bridge

Flyback

Trimpot
warna

Dioda

Tr Output

IC Warna

Tr
Switching

Tr Driver

Elco

Trafo
Switching

Kabel Data

Tr Matriks

Tabung Gambar
(CRT)

GEJALA KERUSAKAN MONITOR
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RANGKAIAN DASAR BLOK MONITOR
Power Supplay
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4.

Tabung
Gambar
Indikator
hidup layar
gelap
Filament
padam
Timbul
bercakbercak
warna pada
layar
Pada saat
power
dimatikan
ada cahaya
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layar
seperti
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Blanking
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3.
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Deflection Yoke
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b.
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