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Apa Itu Merakit PC

Dalam merakit sebuah Komputer (PC), sebenarnya kita melakukan 
penggabungan beberapa komponen fisik yang nantinya akan saling 
mendukung dalam suatu kinerja proses komputasi. Komponen fisik ini lebih 
dikenal sebagai Perangkat Keras (Hardware).

Perangkat keras (Hardware) ini, sekarang sudah banyak dijual terpisah 
sehingga memungkinkan bagi kita untuk membuat / merakit komputer (PC) 
sesuai dengan keinginan kita. Perangkat keras ini tersedia dan dijual bebas 
dengan berbagai macam Merk Dagang. 

Setiap merk dagang pun memiliki karakteristik masing-masing seperti 
performa kinerja (performance), kualitas bahan, jenis komponen, fitur yang 
dimiliki dan daya tahan komponen.

Karakteristik inilah yang pada akhirnya menentukan HARGA yang biasanya 
berbanding dengan KUALITAS yang dimiliki setiap Merk.



  

Alasan Merakit PC

Ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam merakit sebuah 
PC, yang paling utama adalah alasan merakit PC tersebut. Karena hal ini 
kembali pada fungsi utama apakah yang akan kita gunakan pada PC 
tersebut. Kebutuhan setiap orang akan PC berbeda-beda, diantaranya :

● Kebutuhan untuk menulis seperti mengetik dan menyimpan bahan tulisan.
● Kebutuhan untuk internet, browsing dan download.
● Kebutuhan akan multimedia seperti memutar lagu, video dan film.
● Kebutuhan untuk mendesain gambar, memanipulasi foto, desain grafis 3D, 
  meng-edit video atau lagu, bahkan untuk membuat sebuah durasi film.
● Kebutuhan entertain seperti bermain games 3D tingkat tinggi dan games
  yang terkoneksi dengan internet (games-online).

Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas yang nantinya akan berpengaruh 
terhadap pilihan-pilihan perangkat lunak (hardware) yang akan dibeli dan 
dirakit hingga menjadi sebuah PC.



  

Komponen Utama PC

Dalam merakit PC, beberapa perangkat keras (untuk selanjutnya kita sebut 
hardware) dapat kita golongkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

A. Perangkat Proses, yaitu :
● Processor.
● Motherboard.
● Memory Module.

B. Perangkat Display, yaitu :
● Graphics Adapter.
● Monitor.

C. Perangkat Media penyimpanan, yaitu :
● Hard Disk Drive.
● Floppy Disk Drive.
● Optical Drive (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-combo).

D. Perangkat Kendali Antar Muka, yaitu :
● Keyboard & Mouse.



  

Komponen Utama PC

Hardware yang terbagi dalam beberapa golongan tersebut menjadi sebuah 
Komponen Utama dalam merakit sebuah PC.

Komponen lainnya yang sangat penting adalah Power Supply Unit (PSU) 
yang akan memberikan daya listrik terhadap komponen lainnya sehingga 
dapat bekerja dengan baik.

Hardware-hardware yang telah disebutkan tadi, dimasukkan kedalam sebuah 
kotak yang biasa disebut CASING. Casing ini bentuk dan warnanya beraneka 
ragam, biasanya bergantung pada model dan trend. Walaupun bentuk dan 
warnanya beraneka ragam, tetapi posisi dudukan hardware pada Casing ini 
semuanya sama, hal ini karena sudah merupakan standarisasi yang 
disepakati oleh produsen-produsen pembuat hardware PC ini.

Detail dari hardware komponen utama PC ini akan dijelaskan lebih detail 
pada halaman berikutnya dalam Modul ini.



  

Komponen Pelengkap PC

Ada lagi beberapa hardware lain yang berfungsi untuk kelengkapan 
tambahan penggunaan sebuah PC, diantaranya adalah :

● Speaker Active.
● Printer dan Scanner.
● WebCam dan JoyStick.

Kemudian ada juga perangkat tambahan untuk menambah fungsi PC 
menjadi lebih optimal sesuai dengan keinginan penggunanya, hardware 
tersebut diantaranya : 

● Sound Card.
● Video-Editing Card.
● Ethernet-Card atau LAN-card atau NIC (Network Interface Controller).
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Perangkat Proses

PROCESSOR

Inilah sebenarnya yang disebut sebagai CPU (Central Processing Unit). Berfungsi 
sebagai otak untuk memproses semua kinerja komputasi dalam sebuah PC.

Produsen Processor didunia diantaranya adalah INTEL, AMD, VIA dan IBM. 

Namun Processor untuk PC Rakitan tidaklah banyak, saat ini yang tersedia di 
pasaran adalah Merk INTEL dan AMD. Yang menjadi perbedaan antara keduanya 
tidak lain adalah harganya, secara performa keduanya memiliki keunggulan 
tersendiri.

Namun harga bukanlah masalah, demikian juga performa, karena semuanya 
harus didukung dengan hardware yang lainnya untuk menciptakan sebuah PC 
yang handal dengan performa yang baik dan stabil.

Dari sisi fisik, untuk saat ini modelnya hampir sama, yang mana seluruh 
komponen ribuan transistor sebesar 45 nm (nanometer) yang berbentuk wafer 
ditutup oleh pendingin (heatsink) almunium secara menyeluruh.

Sedangkan perbedaan fisik yang sangat jelas terdapat pada banyaknya jumlah 
kaki processor (pin) tersebut. Banyaknya pin bisa berpengaruh terhadap kinerja 
prosessor ini.

Processor INTEL saat ini memiliki jumlah pin sebanyak 775 pin yang dikenal 
dengan LGA, sedangkan AMD memiliki sebanyak 940 pin yang dikenal dengan 
AM2.



  

Perangkat Proses

MOTHERBOARD

Terkadang juga disebut Mainboard / 
Mobo. Dari bahasa harfiahnya saja, 
Motherboard (ibu papan), Mainboard 
(papan utama) merupakan papan 
komponen (selanjutnya kita sebut 
BOARD) yang menampung semua 
hardware lainnya. Hampir seluruh 
komponen utama PC terkoneksi 
dengan board ini.

Motherboard dengan teknologi 
terkini biasanya sudah menyediakan 
komponen yang biasanya terpisah 
untuk dipasang di board ini, misalnya 
VGA, Processor, Sound-Card, LAN-
Card. Teknologi ini dikenal dengan 
nama ONBOARD, artinya hardware 
sudah ter-integrasi langsung di 
Mainboard sehingga kita tidak perlu 
membeli hardware yang dimaksud, 
efeknya adalah penghematan biaya. 

Namun biasanya teknologi ini hanya berlaku untuk PC yang digunakan dengan beban yg tidak terlalu berat, seperti misalnya 
hanya untuk mengetik, multimedia, internet dan desain gambar biasa. Sedangkan untuk penggunaan yang membutuhkan 
performa tinggi, lebih baik menggunakan hardware terpisah yang memiliki kemampuan performa sendiri sehingga tidak 
mempengaruhi kinerja Motherboard.



  

Perangkat Proses

Contoh Model MOTHERBOARD



  

Perangkat Proses

Lebih lanjut tentang MOTHERBOARD

Kinerja Motherboard sendiri dibantu oleh chipset yang tertanam, disebut sebagai Controller Chipset . Ada 2 chipset yang biasa 
terdapat pada Motherboard, yaitu Chipset South Bridge & North Bridge.

Chipset NORTHBRIDGE berfungsi untuk mengatur kinerja komunikasi data & frekuensi antara Motherboard, Processor dan 
Memory (RAM). Untuk Motherboard INTEL LGA 775, Chipset ini masih ada digunakan, sedangkan untuk Motherboard AMD AM2, 
chipset ini sudah tidak digunakan karena fungsinya digantikan oleh 1 pin milik Processor AMD sendiri (jumlah pin sebenarnya 
pada Processor AMD adalah 939).

Sedangkan Chipset SOUTHBRIDGE berfungsi untuk mengatur komunikasi data & frekuanesi antara Motherboard dengan wilayah 
input/output (i/o). Wilayah i/o ini termasuk didalamnya adalah Slot untuk meng-integrasikan peripheral dengan Motherboard, 
seperti PCI, AGP, PCIe, USB, FireWire, PS/2.

Beberapa istilah yang harus dikenal pada Mainboard ini adalah :

- BIOS : Basic Input Output System ; Berfungsi untuk mengatur pengendalian semua komponen hardware (peripherals) yang ter
  intergrasi dengan Mainboard. Tanpa BIOS ini, maka mainboard tidak akan dapat digunakan, oleh sebab itu BIOS terkadang di
  sebut Nyawa Motherboard.

- Socket LGA : Land Grid Array ; biasanya disebutkan LGA775 yang berarti socket LGA dengan 775 pin. Sudah jelas jumlah pin
  ini hanya dimiliki oleh Prcessor INTER keluaran terbaru di kelas Pentium D, Dual-Core, Core 2 Duo dan Quad Core. Disebut LGA
  karena socket ini tidak seperti pendahulunya (menyediakan lubang-lubang untuk menancapkan pin processor) tetapi kebalikan 
  dari teknologi sebelumnya yaitu pin processor terdapat di socket ini (processor intel tidak lagi menggunakan pin).

- Socket AM2 : Merupakan brand sendiri penerus socket M2 milik AMD sebelumnya. Socket ini digunakan untuk chip form factor
  PGA (Pin Grid Array) yang mana socket ini berupa lubang-lubang yang disediakan untuk menancapkan sejumlah 940 pin.



  

Perangkat Proses

Istilah pada MOTHERBOARD

- DIMM : Dual In-line Memory Module ; 
adalah slot untuk menempatkan memory module (RAM).

- PS/2 : Personal System/2 ; 
adalah konektor (port) yang digunakan untuk meng 
komunikasikan antara Motherboard dengan alat  kendali antar 
muka yaitu Keyboard dan Mouse. PS/2 pertama kali 
diperkenalkan oleh IBM sebagai port koneksi keyboard dan 
mouse saat itu. Kemudian port ini dijadikan standar untuk 
interkoneksi kedua peripheral ini pada Motherboard. Seiring 
dengan berkembangnya fitur pada keyboard & mouse, maka 
konektor PS/2 ini saat ini banyak yang menggunakan port USB 
(Universal Serial Bus) karena port ini mampu untuk melakukan 
interkoneksi dengan berbagai alat dengan fitur yang beragam.

- PCI : Peripheral Component Interconnect ; 
adalah slot yang berfungsi sebagai port untuk hardware tambahan saat diperlukan.

- AGP : Accelerator Graphics Port ;
adalah slot yang merupakan port khusus untuk hardware grafis (VGA-card). Saat ini AGP sudah diganti dengan PCI express 
(PCIe) yang memiliki kecepatan interkoneksi data lebih cepat 2x dari AGP.

- IDE : Integrated Drive Electronics ; 
adalah port untuk mengkomunikasikan perangkat Drive seperti Hardisk & DVD-ROM. Saat ini, teknologi IDE sudah berkembang 
menjadi SATA (Serial Advanced Technology Attachment) yang memiliki kecepatan interkoneksi data lebih dari 2x kecepatan 
interkoneksi data IDE.



  

Perangkat Proses

MEMORY MODULE

Random Access Memory (RAM) adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat 
diakses dalam waktu yang tetap tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini 
berlawanan dengan alat memori urut, seperti CD dan Hardisk, di mana gerakan mekanikal dari 
media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan.

Pertama kali dikenal pada tahun 60'an. Hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah 
populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori 
utama magnetic.

Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawanan dengan memori-baca-saja (read-only-
memory, ROM), RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer (memori utama) dalam 
komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat 
menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka-
panjang.

Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM, lebih 
tepatnya jenis DRAM. Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan menciptakan chip RAM 
ini seperti Samsung dan Kingston untuk jenis yang lebih maju teknologinya yaitu SDRAM 
(Synchronous Dynamic Random Access Memory) . RAM yang digunakan PC saat ini adalah 
jenis DDR (Direct Data rate) yang memiliki kemampuan untuk mengimbangi kinerja processor 
dan motherboard. Sedangkan DDR sendiri berdasarkan kelas teknologi nya sudah mencapai 
DDR3.

Perusahaan manufaktur RAM ini cukup banyak seperti Corsair, Visipro, V-Gen, Team, A-Data, 
Mushkin, Crusial, Mcpro, DELL, dll.



  

Perangkat Display

DISPLAY ADAPTER

Sering disebut sebagai VGA-card, singkatan dari VGA sendiri adalah Video 
Graphics Adapter, awalnya standar tampilan komputer analog yang dipasarkan 
pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak 
lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih 
diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir 
yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis (VGA-card) komputer. 
Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena 
didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis.

Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk 
proses desain grafis atau bermain permainan video, diperlukan kartu grafis 
yang berdaya tinggi. Produsen kartu grafis yang terkenal antara lain ATI dan 
nVidia.

Kemampuan VGA-card berdasarkan teknologinya semakin tinggi dengan tingkat 
resolusi yang terus meningkat. Semakin tinggi tingkat resolusi yang dihasilkan 
VGA, maka semakin bagus gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor 
PC. Namun tampilan inipun berpengaruh terhadap jenis monitor yang 
digunakan.

VGA-card pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan motherboard, hanya saja 
dikhususkan untuk sisi grafis. Pada VGA-card juga terdapat processor yang 
disebut GPU (Graphics Processing Unit) dan RAM.

Performa VGA sangat bergantung pada kinerja Memory Interface yang biasanya 
ditandai dengan angka 64bit, 128bit, 256bit dan 512bit. Memory Interface ini 
yang sangat berpengaruh terhadap harga VGA-card.



  

Perangkat Display

MONITOR

Merupakan bagian dari PC untuk menampilkan tampilan. Tampilan dapat berupa 
gambar, tulisan atau gambar bergerak seperti film dan video.

Awalnya, panduan untuk menilai bagus tidaknya tampilan monitor berada pada 
tingkat resolusi yang dimiliki. Resolusi monitor diwakili dengan PIXEL. Pixel adalah 
unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis 
yang dihitung per inci.

Piksel sendiri berasal dari akronim bahasa Inggris yaitu Picture Element yang 
disingkat menjadi Pixel. Pada ujung tertinggi skala resolusi, mesin cetak gambar 
berwarna dapat menghasilkan hasil cetak yang memiliki lebih dari 2.500 titik per 
inci dengan pilihan 16 juta warna lebih untuk setap inci, dalam istilah komputer 
berarti gambar seluas satu inci persegi yang bisa ditampilkan pada tingkat resolusi 
tersebut sepadan dengan 150 juta bit informasi.

Monitor PC terdiri dari ribuan pixel yang terbagi dalam baris-baris dan kolom-kolom. 
Jumlah piksel yang terdapat dalam sebuah monitor dapat kita ketahui dari 
resolusinya. Misalkan resolusi yang disediakan oleh monitor adalah 1024 x 768, 
maka jumlah pixel yang ada dalam layar monitor tersebut adalah 786432 pixel. 
Semakin tinggi jumlah pixel yang tersedia dalam monitor, semakin tajam gambar 
yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut.

Dalam spesifikasinya, monitor PC memiliki resolusi bergantung pada teknologinya. 
Saat ini, monitor CRT (Cathode Ray Tube) dan LCD (Liquid Crystal Display) memiliki 
resolusi tertinggi 1280 x 1024 (17” sampai 22”), sedangkan untuk jenis Wide 
Screen memiliki resolusi tertinggi 1280 x 900 pixel (untuk jenis inch yg sama).



  

Perangkat Media Penyimpanan

HARD DISK DRIVE

Harddisk atau Hard Disk Drive disingkat HDD atau Hard Drive disingkat HD adalah 
sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi 
piringan magnetis. HardDisk atau cakram keras ini diciptakan pertama kali oleh 
insinyur IBM, Reynold Johnson di tahun 1956. Cakram keras pertama tersebut 
terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki (0,6 meter) dengan kecepatan rotasinya 
mencapai 1.200 rpm (rotation per minute) dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. 
Cakram keras zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan 
kapasitas 1.000 GB (1 TeraByte) dengan kecepatan rotasi mencapai 10.000 rpm.

Jika dibuka, terlihat mata cakram keras pada ujung lengan bertuas yang menempel 
pada piringan baja yang dapat berputar. Ujung lengan ini berfungsi untuk membaca 
data yang tersimpan dalam cakram baja tersebut, kinerja dan kendali lengan 
bertuas ini juga bergantung pada perangkat lunak (software, dalam hal ini Sistem 
Operasi / Operating System, OS) pada PC. Data yang disimpan dalam cakram keras 
tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Pada beberapa HDD khusus, 
dalam sebuah cakram keras, biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk 
memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung.

Dalam perkembangannya kini cakram keras secara fisik menjadi semakin tipis dan 
kecil namun memiliki daya tampung data yang sangat besar. Cakram keras kini 
juga tidak hanya dapat terpasang di dalam perangkat (internal) tetapi juga dapat 
dipasang di luar perangkat (eksternal) dengan menggunakan kabel USB ataupun 
FireWire.

Interkoneksi antara HardDisk ini ke motherboard dengan menggunakan kabel IDE 
(seperti yg dijelaskan pada materi Motherboard) yang saat ini sudah mencapai 
teknologi SATA 2.



  

Perangkat Media Penyimpanan

FLOPPY DISK & OPTICAL DRIVE

Floppy Disk Drive (FDD) adalah antarmuka (interface) untuk menghubungkan perpindahan data, pembacaan data atau 
“penulisan” data dari PC kedalam sebuah Disket. Disket atau floppy disk adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang 
terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi 
atau persegi panjang. Kapasitas disket yang paling umum adalah 1,44 MB (seperti yang tertera pada disket), meski kapasitas 
sebenarnya adalah sekitar 1,38 MB.

CD-ROM (singkatan dari Compact Disc - Read Only Memory) adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik (optical 
disc) yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700MB atau 700 juta bita. CD-
ROM bersifat read only (hanya dapat dibaca, dan tidak dapat ditulisi). Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang 
diperlukan adalah CD Drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulisi berulang kali (Re-Write / RW) 
yang lebih dikenal dengan nama CD-RW.

DVD adalah sejenis cakram optis yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio 
yang lebih baik dari kualitas VCD. "DVD" pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc, namun beberapa pihak ingin 
agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatile disc agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena 
konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah "DVD" saja, dan huruf-huruf tersebut 
secara "resmi" bukan singkatan dari apapun.



  

Perangkat Kendali Antarmuka

KEYBOARD & MOUSE

Papan ketik (keyboard) atau kibor adalah peranti untuk mengetik atau memasukkan huruf, 
angka, atau simbol tertentu ke perangkat lunak atau sistem operasi yang dijalankan oleh 
komputer. Papan ketik terdiri atas tombol-tombol berbentuk kotak dengan huruf, angka, atau 
simbol yang tercetak di atasnya. Dalam beberapa sistem operasi, apabila dua tombol ditekan 
secara bersamaan, maka akan memunculkan fungsi khusus atau pintasan yang telah diatur 
sebelumnya.

Ada berbagai jenis tata letak tombol pada papan ketik. Akan tetapi, yang paling populer dan 
umum digunakan adalah tata letak QWERTY, meniru sistem tata letak mesin ketik. Papan ketik 
tipe baru biasanya mempunyai tombol tambahan di atas tombol fungsi (F1, F2, dst.) untuk 
mempermudah pengguna dalam mengoperasikan komputer. Selain itu, papan ketik baru juga 
sudah banyak yang mendukung teknologi nirkabel.

Mouse pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart berbahan kayu 
dengan satu tombol. Model kedua sudah dilengkapi dengan 3 tombol. Pada tahun 1970, 
Douglas Engelbart memperkenalkan mouse yang dapat mengetahui posisi X-Y pada layar 
komputer, mouse ini dikenal dengan nama X-Y Position Indicator (indikator posisi X-Y).

Mouse bekerja dengan menangkap gerakan menggunakan bola yang menyentuh 
permukaan keras dan rata. mouse yang lebih modern sudah tidak menggunakan bola lagi, 
tetapi menggunakan sinar optikal untuk mendeteksi gerakan. Selain itu, ada pula yang 
sudah menggunakan teknologi nirkabel, baik yang berbasis radio, sinar inframerah, 
maupun bluetooth.

Saat ini, teknologi terbaru sudah memungkinkan mouse memakai sistem laser sehingga 
resolusinya dapat mencapai 2.000 titik per inci (dpi), bahkan ada yang bisa mencapai 
4.800 titik per inci. Biasanya mouse semacam ini diperuntukkan bagi penggemar games.



  

Power Supply Unit & Casing

PSU & CASING

Seluruh komponen komputer akan diberikan daya listrik oleh PSU, dalam hal ini pemilihan 
PSU juga harus memperhatikan jenis hardware yang dipasang pada Motherboard. Semakin 
banyak hardware / peripheral yang dipasang pada Motherboard, maka PSU harus semakin 
bagus yang artinya membeli PSU yang “tidak standar” dari PSU lainnya yang biasanya 
menjadi satu dengan Casing.

Variasi daya yang digunakan oleh PSU bermacam-macam, mulai dari 300 watt hingga 800 
watt. Namun keluaran yang digunakan untuk memberi daya listrik tidaklah sebesar itu, 
bisa jadi hanya setengahnya. Daya PSU ini cukup berpengaruh terhadap beban daya listrik 
yang ada dirumah.

Casing digunakan untuk memasang semua Komponen 
Utama PC yang telah dibahas tadi. Mulai dari 
Motherboard, Processor, Memory Module, VGA-Card, 
HDD, FDD, DVD-RW.

Harga dan model casing yang beredar di pasaran cukup 
beragam, bergantung pada kualitas bahan dan konstruksi 
casing tersebut. Bahannya sendiri mulai dari seng, plat 
besi, sampai alumunium. Kisaran harganya pun beragam 
mulai dari Rp. 250.000,- sampai Rp. 4.000.000,-

Desain casing yang baik adalah yang memperhatikan 
aliran udara (airflow) didalam casing pada saat semua 
komponen terpasang. Hal ini sangat berpengaruh 
terhadap suhu komponen didalamnya terhadap kinerja 
komponen / peripheral PC itu sendiri.
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