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PENGENALAN HARDWARE KOMPUTER 2 
 

1.1 Tujuan Praktikum 

a. Mahasiswa mengetahui komponen hardware penyusun komputer. 

b. Memahami fungsi masing-masing komponen hardware komputer. 

c. Memahami mainboard komputer. 

d. Memahami instalasi hardware komputer. 

 

1.2 Alat dan Bahan 

a. Perangkat komputer 

b. Obeng mata positif 

c. Kuas atau sikat 

 

1.3 Alokasi Waktu Praktikum 

Waktu praktikum pukul 08.00 s.d 11.00 (3 jam) 

 

1.4 Instruksi kerja 

a. Mahasiswa dibagi dalam beberapa tim / kelompok. 

b. Tiap-tiap kelompok disediakan satu perangkat komputer. 

c. Nyalakan komputer dan pastikan komputer berjalan dengan baik. 

d. Matikan komputer. 

e. Pastikan komputer dalam keadaan mati (sistem off) dan tidak tidak 

terhubung dengan aliran listrik. 

f. Lepaskan masing-masing hardware komputer dengan bantuan obeng mata 

positif. Perhatikan instruksi dari instruktur / asisten lab tentang urutan 

pelepasan hardware. 

g. Lepaskan juga kabel yang saling terhubung. Pastikan mahasiswa mencatat 

posisi tiap hubungan kabel dengan hardware untuk menghindari 

malfunction. 



h. Lepaskan sekrup pada mainboard. Pastikan obeng tidak menyentuh sirkuit 

pada mainboard. Mintalah ijin pada instruktur  / asisten lab sebelum 

membuka sekrup mainboard. 

i. Bersihkan masing-masing hardware dengan menggunakan kuas atau sikat 

lembut. 

j. Bersihkan juga cases komputer. Pastikan tidak ada debu yang tertinggal. 

k. Tiap kelompok mencatat kode nama mainboard, komponen-komponen 

yang terdapat pada mainboard. 

l. Presentasi pertama 

Pada sesi ini tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan : 

1) Kemajuan proses kerja praktik, dengan memaparkan proses kerja dari 

awal. 

2) Menjelaskan kesulitan yang ditemui. 

3) Menjelaskan tentang tipe mainboard, komponen-komponen yang 

terdapat di dalamnya serta fungsinya, dengan menunjukkan bentuk 

fisik hardware. 

m. Kembalikan masing-masing hardware ke tempat semula. Pastikan kabel 

terhubung sebagaimana mestinya. Pastikan setiap kelompok berada di 

bawah bimbingan instruktur lab / asisten. 

n. Nyalakan komputer. Pastikan berjalan dalam keadaan baik seperti semula. 

o. Laporkan tiap kejadian malfunction atau kode error yang terjadi. 

p. Perbaiki tiap-tiap kesalahan dengan bantuan instruktur / asisten lab. 

q. Presentasi kedua 

Pada sesi ini tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan :  

1) Hasil kerja praktikum, dengan memaparkan proses kerja dari awal 

hingga akhir. 

2) Menjelaskan kesulitan yang ditemui. 

3) Menjelaskan tentang error yang ditemui dan cara mengatasinya (jika 

ada). 

 

 



1.5 Laporan Praktikum 

Mainboard adalah salah satu media utama dimana semua komponen 

internal terpasang. Komponen eksternal berupa media input dan output juga 

terhubung dengan mainboard. Mainboard memungkinkan komponen internal 

memperoleh aliran listrik dan berkomunikasi satu sama lain. (Harahap : 2008) 

mainboard

Dalam praktikum ini, jenis atau tipe mainboard yang digunakan adalah  

GA-7N400E. Setelah membuka cases dan melepas semua kabel serta sekrup 

dengan obeng mata positif, penulis mengeluarkan mainboard dari cases dan 

membersihkannya dengan kuas atau sikat lembut. Kemudian penulis 

mempelajari komponen-komponen yang terdapat di dalam mainboard beserta 

fungsi-fungsinya. 

Komponen yang terdapat dalam mainboard jenis GA-7N400E adalah :  

a) Jumper.  

Jumper adalah kabel-kabel kecil yang berfungsi dalam menghidupkan 

komputer dan terhubung pada mainboard melalui pin. Dalam 

praktikum ini, jumper yang digunakan berjumlah 5 buah yaitu : 

 Speaker yaitu jumper yang berwarna merah hitam, berfungsi 

sebagai indikator pada loud speaker 

 HDD LED yaitu jumper yang berwarna kuning dan putih, 

berfungsi sebagai indikator menyalanya hard-disk di cases. 

 Reset Sw(switch) yaitu jumper yang berwarna biru dan putih, 

berfungsi sebagai indikator tombol reset. 

 Power Sp yaitu jumper yang berwarna merah dan putih, berfungsi 

sebagai indikator tombol power. 
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 Jumper USB yaitu jumper yang berwarna merah (VCC), putih ((1)-

D), hijau ((1)+D), dan hitam (GND), fungsinya sebagai indikator 

USB. 

b) Pin  

Pin adalah tempat menempelnya jumper pada mainboard, bentuknya 

seperti jarum-jarum kecil yang panjangnya sama. 
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                   °    °    °    °    °             Pin 
                                                     °    °    °    °    ° 

                                                     9    7    5   3    1            Nomor pin/ urutan pin 
 
 

 Speaker terdapat pada pin nomor 1, 2, 3, dan 4 pada pin paling 

pojok 

 HDD LED terdapat pada pin nomor 2 dan 4 terletak setelah pin 

speaker. 

 Reset Sw(switch) terdapat pada pin nomor 6 dan 8. 

 Power Sp terdapat pada pin nomor 5 dan 7 

 Jumper USB terdapat pada pin nomor 2, 4, 6 dan 8 pada pin tengah 

c) Slot Ekspantion 

Slot Ekspantion (Slot PCI). Fungsinya adalah untuk menambah 

hardware, seperti LAN card, sound card, TV tuner, Modem, dsb. 

d) Slot RAM 

Slot RAM adalah slot yang digunakan untuk menempatkan memori 

RAM juga pemenambahan kapasitas memori tersebut. 

e) Slot AGP 

Slot AGP adalah slot yang digunakan untuk menempatkan VGA. Slot 

lain yang digunakan untuk menempatkan VGA adalah PCI ekspress. 

f) Pendingin yang terbuat dari alumunium dan dipadatkan dalam sebuah 

chip. Pada pendingin ini, bentuk permukaannya berbeda-beda pada 

setiap jenis atau tipe mainboard. Hal ini ditujukan untuk untuk 

memperluas permukaan sehingga kerjanya stabil dan maksimal. 

 



g) Baterai Cmos  

Baterai Cmos adalah baterai yang digunakan untuk mengatur tanggal, 

hari, bulan, tahun, dan waktu (jam). Ketika baterai ini mengalami 

’kehabisan energi’, baterai ini dapat dicharge di luar mainboard 

(dikeluarkan dari mainboard terlebih dahulu). 

h) Connector CPU Fan 

Connector CPU Fan adalah sambungan yang menghubungkan arus 

listrik untuk menggerakkan kipas pendingin pada processor. 

i) Memori BIOS 

Memori ini digunakan untuk menyimpan data pada saat komputer 

pertama kali dinyalakan (POST). Memori BIOS biasanya memiliki 

cadangan memori dalam mainboard. Hal ini ditujukan untuk menjaga 

keadaan file ketika BIOS utama mengalami kerusakan. Sehingga file 

tetap utuh dan terjaga keberadaannya dengan bantuan BIOS cadangan. 

BIOS cadangan dibutuhkan karena susahnya mengganti BIOS apabila 

BIOS telah rusak. Hal ini dikarenakan jarangnya penjual BIOS 

sehingga sulit sekali menemukan penggantinya.  

j) Soket IDE 

Soket IDE adalah soket yang digunakan untuk menghubungkan CD 

Room, Floppy disk, dan Hard disk pada main board. Soket dan Kabel 

IDE berfungsi dalam teknologi transfer data. 

k) Soket Power Supply 

Soket Power Supply adalah soket tempat menempelnya kabel power 

supply sebagai sumber utama aliran listrik pada main board kecuali 

VGA. Seperti menggerakkan kipas / fan pada processor. 

l) Soket Power AGP  

Soket Power AGP  adalah soket tempat menempelnya kabel aliran 

listrik untuk VGA dan pendingan VGA. 

m) Soket PS2 (PS two) 

Soket PS2 adalah soket tempat menempelnya kabel keyboard dan 

mouse. 



n) Soket Paralel  

Soket Paralel adalah soket yang digunakan untuk menyambungkan 

kabel printer. Tetapi sekarang ini soket paralel juga sudah jarang 

digunakan untuk sambungan printer, karena sekarang ini printer 

banyak menggunakan kabel / port USB. 

o) Soket USB 

Soket USB yaitu soket yang digunakan untuk menyambungkan kabel 

USB juga printer. 

p) Port LAN (Soket LAN) 

Soket ini digunakan untuk menghubungkan antar komputer (LAN). 

q) Soket Microphone, Speaker, dan Earphone 

Soket ini digunakan untuk menghubungkan kabel microphone, 

tempatnya bagian paling kiri. Bagian tengah untuk manghubungkan 

kabel loud speaker, dan bagian paling kanan digunakan untuk 

menghubungkan earphone. 

r) Fan Processor  

Pendingan / kipas / fan processor digunakan untuk mendinginkan atau 

membantu menyetabilkan panas / suhu processor pada saat processor 

bekerja. Kipas/ fan ini sangat penting sebab jika processor bekerja, 

maka sifat panas / suhu processor ini akan semakin meningkat. Jika 

tidak ada kipas sebagai penyetabil, komputer mungkin akan tetap 

menyala, tetapi komputer akan lebih cepat mati.  Dan sebelumnya 

diberi peringatan berupa nada ”beep” yang membuat panik atau berupa 

getaran.   

 

Setelah membuka mainboard, mengetahui jenis / tipe main board,  

mengetahui komponen yang terdapat pada mainboard dan fungsi masing-

masing komponen tersebut. Penulis merangkai kembali semua komponen 

yang telah dilepaskan sebelumnya satu persatu. Penulis juga memasangkan 

sekrup serta menempatkan kembali minboard pada cases sesuai dengan posisi 

awal. 



Kemudian penulis mencoba memasang semua kabel yang dilepaskan, lalu 

menghubungkannya dengan aliran / sumber listrik PLN, hasilnya komputer 

pun menyala seperti semula tetapi tombol keyboard tidak menyala. Setelah 

penulis cek kembali ternyata kabel keyboard belum terpasang pada cases.  

Kemudian penulis mencoba memasanga kabel keyboard dalam keadaan 

komputer menyala, dan hasilnya sukses, komputer menyala seperti semula 

tanpa hambatan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berhasil membuka mainboard dan 

memasangkannya kembali seperti keadaan awal (menyala dengan baik). 

 

1.6 Kesimpulan  

Mainboard adalah tempat melekatnya semua komponen internal serta 

komponen eksternal seperti media input dan output. Kehati-hatian serta 

pemahaman dalam pemasangan komponen adalah salah satu keberhasilan 

praktikum. Meletakkan RAM pada slot RAM memerlukan suatu tenaga yang 

cukup dalam menekannya dan berhati-hati sehingga RAM tidak patah. 

Ketika energi yang termuat didalam Baterai Cmos habis, baterai ini bisa  

dicharge tetapi di luar mainboard (harus dikeluarkan dari mainboard terlebih 

dahulu). 

Kerusakan pada komputer umumnya terdapat pada mainboardnya. Dan 

kerusakan pada mainboard umumnya terdapat pada BIOS. Sehingga 

mainboard harus diganti dengan yang baru. 

 

 

 
 

 


