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SOFTWARE 

 

1.1  Tujuan Praktikum 

• Mahasiswa mengetahui software/perangkat lunak komputer 

• Memahami fungsi software/perangkat lunak komputer 

• Memahami proses instalasi software 

 

1.2  Alat dan Bahan 

• Perangkat komputer 

• Software Sistem Operasi 

• Software Sistem Aplikasi 

 

1.3  Alokasi waktu praktikum  

• Pkl. 08.00 s/d 11.00  [ 3 jam ] 

 

1.4 Instruksi Kerja 

1. Mahasiswa dibagi dalam beberapa tim/kelompok. 

2. Pastikan komputer menyala dengan baik.  

3. selamatkan data di drive C dengan memindahkan data tersebut ke drive 

D, E, atau F yang free spacenya (tempat kosong) banyak. 

4. Berdasarkan petunjuk Instruktur/Asisten, laksanakan proses instalasi 

software sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. 

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

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

 

1.5 Hasil dan Pembahasan 

Langkah pertama penginstalan adalah melihat display, network, dan 

sound apakah sudah diinstal atau belum. Jika belum diinstal maka yang 

harus pertama kali diinstal adalah displaynya. 



Untuk melihat apakah display sudah diinstal atau belum harus dilihat 

jenis VGAnya terlabih dahulu. 

• Jenis VGA / Display. 

Jika gambar komputer kurang bagus, maka yang harus dilihat adalah 

VGAnya. Cara melihat jenis VGA adalah : 

1. Pilih start menu program, pilih (klik) menu run, maka akan muncul 

dialog, ketik dxdiag pada dialog tersebut, dan pilih Ok. Jika tidak 

berhasil maka coba cara lain yaitu 

2. Pilih start menu program, klik kanan my computer, pilih 

properties. Jika masih tidak berhasil coba cara lain 

3. Pilih start menu program, pilih turn off, pilih restart, tekan F8 

terus menerus sampai muncul layar, pilih safe mode, enter.  

Jika tetap tidak bisa memunculkan layar, maka display komputer 

belum diinstal.  Kemungkinan kedua yaitu ada virus dalam komputer 

sehingga sistem terinfeksi. 

• Operating Sistem 

Jenis operating sistem dalam komputer yang akan penulis instal 

adalah windows Xp professional. Untuk melihatnya, kita bisa 

membuka: 

1. Start menu program, pilih my computer, klik kanan, pilih 

properties, pilih general. Yang bisa dilihat di menu general yaitu :  

System       : windows xp professional 

                     Version 2002 

        Service pack 2 

Registered : labmath 09  

                    Lab komputasi Matematika 

Computer  : Intel ® 

                    Pentium ® 4 CPU 2.80 GHz 

                    281 GHz, 256 MB of RAM . Menandakan kecepatan 

sebelum dishare ke CPU sebesar 281 GHz, dan kecepatan setelah 

dishare oleh CPU 2.80 GHz. 



2. Start menu program, pilih my computer klik kanan, pilih 

properties, pilih hardware, dan pilih device manager. Device 

manager adalah informasi mengenai isi computer seperti disk drive, 

display, VCD/DVD/USB, floppy disk, hard disk dsb. Dari computer, 

didapat data :  

Disk drive       : ST340014A yang berarti ST3 untuk sigeat, 40  

menunjukkan memori 40GB 

Display adapters   : NIVIDIA Geforce mx/Mx 400 (Microsoft corp) 

Network adapters : 3 com gigabit LOM (3C940) 

Sound, video, and game controller : Belum diinstal. 

• Back up Data 

Pilih start menu, klik kanan, pilih eksplore, dan selamatkan data 

yang ada di drive C dengan cara memindahkannya ke drive D, E, F dst. 

Karena file di drive lain tidak akan terformat dalam instalasi. Yang akan 

terformat hanya file di drive C.  

Salah satu file yang dipindahkan adalah file admin ke drive yang free 

space-nya paling banyak (cek di my computer atau klik kanan pada 

drive dan pilih properties). Dan file admin di folder baru  diberi nama 

back up data 160508. jika tidak ada data yang perlu di selamatkan maka 

tidak diperlukan pembackup-an. 

• Proses Instalasi System 

1. Masukkan CD software system operasi yang berisi program Xp 

essential. 

2.   klik start menu, klik turn off, pilih restart, ok. 

Operatng system, BIOS adalah Asus, lalu muncul boot. Boot 

berfungsi untuk membaca sistem. Beberapa perintah yang ada pada boot 

adalah :  

Removable device (first boot) : [legalicy floppy] 

IDE hard drive (second boot) : [ST320014A] 

ATAPI CDROM (third boot)   : [Asus-CD-s520/A] 

Other boot device                    : - 



Jika di dalam removable ada system, maka device yang dibaca 

pertama kali adalah removable, jika tidak ada sistem di removable, maka 

akan diteruskan ke IDE hard drive. Jika di IDE hard drive ada sistem, 

maka sistem dibaca, jika tidak ada maka masuk ke CD-ROM dan 

melakukan hal sama seterusnya. Jika CD-ROM ditempatkan pada urutan 

Boot ketiga, maka boot tidak akan membaca CD terlebih dahulu. 

Karenanya, CD-ROM harus dipindahkan ke boot kesatu dengan cara 

menekan tombil plus (+) sebanyak 2 kali.  

Kemudian tekan F10 dan tekan atau pilih enter, maka akan tampil 

operating sistem, lalu tekan salah satu tombol apapun (press any key) 

maka akan muncul windows setup (sedang meng-upload data ke dalam 

hard disk). Jika kita tidak menekan salah satu tombol (press any key), 

maka akan tampil operating sistem windows Xp professional.  

Kemudian muncul tampilan C : partion 1[NTFS] 700 MB (3129 MB 

free). Tekan enter, lalu pilih format the partition using the NTFS file 

system tanpa quick. Perbedaannya dengan menggunakan quick yaitu 

pada saat diinstal dengan quick, akan didapat data instalan yang hilang. 

Bedanya format dengan leave yaitu format menghilangkan sedangkan 

leave menimpa. Kemudian tekan enter untuk continue dan tekan F 

untuk format. 

Muncul lah layar file is formatting, yaitu memformat semua file di 

drive C. setelah memformat, maka munculah layar setup is copying files 

yaitu proses penguploadan dari CD ke hard disk. Setelah selesai copying 

files, jika disuruh untuk menekan salah satu tombol (press any key), 

maka tidak perlu dilakukan. Karena jika dilakukan pasti akan 

menghilang. Proses instalasi pun dimulai dan tunggulah.  

Setelah beberapa lama menunggu pengistalan, tiba-tiba muncul tanda 

error di Zip (kompress data). Hal ini dikarenakan pada saat penggandaan 

atau pembackupan, ada data yang tidak ter-copy, hal ini disebabkan 

proses quick di nero. Maka untuk mengeluarkannya klik ok. Tunggu 

beberapa saat sampai instalasi selesai. 



Setelah selesai, klik kanan my computer, pilih properties, pilih 

general, maka akan muncul : 

Windows edition   :    Microsoft windows Xp professional, version 2002, 

save pack. 

Windows activation : owners chase untuk mengganti owner chase, maka 

pilih computer name ketik labmath 09 ubah work 

group menjadi labmath dan pilih Ok. (khusus 

untuk benyak computer). 

Untuk melihat tampilannya maka restart, klik kanan pada menu my 

computer, pilih properties. Jika hasilnya masih sama, klik kanan pada 

start menu, pilih eksplore, my network place, entire network, 

Microsoft windows network, labmath. Dan instalasi sukses. 

• Instal Driver Mainboard  

Driver mainboard berfungsi mengatur mainboard, VGA, sound card, 

modem, infra red, Lan card, dan termometer suhu mainboard. 

Cara melihat apakah driver mainboard sudah diinstalasi atau belum, 

kita bisa melihatnya dengan cara pilih start menu, pilih menu run, 

ketik dxdiag, maka akan muncul tampilan, pilih sound dan display, jika 

kosong maka display dan sound belum terinstalasi.  

Jika program sound belum terinstalasi, maka harus diinstalasi 

terlebih dahulu. Cara menginstalasi sound adalah klik kanan start menu, 

pilih eksplore, pilih drive source, pilih folder ASUS P4PE, pilih asus 

setup, pilih C-media audio driver and application, tunggu, pilih next, 

pilih next, pilih next, dan pilih finish. Untuk melihatnya maka komputer 

harus di restart. 

• Instal Antivirus Dan Update-Nya 

Untuk mengistalasi antivirus jenis Norton, maka hal yang pertama 

kali dilakukan adalah :  

1. Nonaktifkan LAN.  

Dikarenakan instalasi yang akan dilakukan adalah ”instalasi 

bajakan”, atau tidak menggunakan koneksi internet, maka hal 



yang pertama dilakukan adalah menonaktifkan LAN. LAN dapat 

dinonaktifkan dengan cara klik kanan start menu, pilih 

eksplore, pilih my network place, klik kanan, pilih properties, 

terdapat LAN maka pilih LAN klik kanan pada LAN, pilih 

status, jika disable maka LAN sudah aktif dan harus 

dinonaktifkan. Jika enable berarti LAN sudah tidak aktif. 

2. Instalasi Antivirus 2005 

Klik kanan pada start menu, pilih explore, pilih source, pilih 

folder norton antivirus 2005, pilih NAV setup (klik2x), pilih 

next, buka keygen di folder noron antivirus 2005, pilih TMG 

NAV 2005, pilih generate, klik kanan pada generate, pilih copy, 

paste pada dialog next, pilih accept, pilih next, pilih start scan, 

pilih next, tunggu, dan pilih restart.  

3. Update Antivirus 2007 

Setelah komputer merestart, buka kembali norton yang telah 

diinstal, pilih next, pilih activate by phone, copy number dari 

Norton your phone registration ke keygen, pilih unlock, 

masukkan kode dari keygen ke Norton, pilih next, pilih next, 

pilih next, pilih next, tunggu, pilih finish. Dan muncul update 

sampai tahun 2009. Dan instalasi sukses. 

• Instal Office 2003 

Menginstal office 2003 dimulai dengan Klik kanan pada start menu, 

pilih explore, pilih source, pilih folder office 2003, double klick pada 

setup, buka SN, copy nomor yang atas satu persatu, paste, pilih next, 

pilih next, pilih acception, pilih next, pilih next, ganti nama username 

dengan labmath09, dan organisation dengan laboratorium komputasi 

matematika, pilih finish. Dan instalasi sukses. 

• Instal Corel 12 

Menginstal corel 12 dimulai dengan Klik kanan pada start menu, 

pilih explore, pilih source, pilih folder corel 12, pilih corel draw grafic 

suit 12, pilih acception, pilih next, buka serial, copy satu persatu, 



paste, pilih next, pilih bahasa English, pilih next, pilih next, pilih 

install, pilih finish. Instalasi sukses. 

• Instal Matlab 6.5.1 

Menginstal matlab 6.5.1 dimulai dengan Klik kanan pada start 

menu, pilih explore, pilih source, pilih folder matlab 6.5.1, pilih disk 

1, pilih setup, pilih next, buka serial, copy nomor, paste, pilih next, 

pilih yes, isi serial, pilih yes, pilih next, pilih next, pilih finish dan 

restart. Instalasi sukses. 

• Instal Math Type 

Menginstal Math type jenis 5.2 dimulai dengan Klik kanan pada 

start menu, pilih explore, pilih source, pilih folder Math type 5.2, 

pilih math type 5.2 setup, pilih acception, pilih next, buka keygen pada 

folder math type 5.2, pilih ganerate, copy, paste di math type, pilih 

registration, isi first name dengan laboratorium matematika, last name 

dengan FMIPA, dan organisation dengan UNISBA, pilih Ok, pilih 

install, pilih ok, pilih yes, pilih ok, pilih close.  

• Instal Deepfreeze 

Deepfreeze adalah program atau software yang berfungsi untuk 

merestore, maksudnya untuk menempatkan kembali ke posisi semula. 

sehingga, meskipun komputer digunakan banyak orang, keuntungannya 

komputer akan kambali ke keadaan awal, meskipun tidak 100%. 

Keruginnya, ketika kita menginstal program ke dalam komputer,  

program tersebut akan hilang, karena deepfreez akan mengembalikan 

program pada keadaan awal, karenanya ketika menginstal program, 

deepfreeze harus dinonaktifkan terlebih dahulu.  

Menginstal deepfreeze dilakukan pada tahap akhir penginstalan. Hal 

ini ditujukan untuk menjaga hasil instalan tetap ada. Instalasi deepfreeze 

dimulai dengan Klik kanan pada start menu, pilih explore, pilih source, 

pilih folder deepfreez, pilih drive C saja, pilih instal, tunggu, finish, 

restart otomatis. Instalasi sukses. 

• Menonaktifkan Deepfreeeze 



Untuk menonaktifkan deepfreeze tekan shift dan double click icon 

deepfreeze, lalu pilih ok, pilih boot thawed (boot paling akhir), dan 

restart. maka akan muncul tanda silang di deepfreeze. 

 

1.6 Kesimpulan  

Dalam Instalasi, langkah pertama adalah melihat apakah display, 

network, dan sound sudah terinstalasi atau belum. Jika belum diinstal maka 

yang harus pertama kali diinstal adalah displaynya. 

Penyelamatan data yang ada di drive C dengan cara memindahkannya 

ke drive D, E, atau F yang free spacenya paling besar perlu dilakukan. Hal 

ini dikarenakan file di drive lain tidak akan terformat dalam instalasi. Yang 

akan terformat hanya file di drive C.  

Pada proses instalasi, diusahakan jangan menggunakan quick, karena 

sebagian data instalan akan hilang. 

Menginstal deepfreeze dilakukan pada tahap akhir penginstalan. Hal 

ini ditujukan untuk menjaga hasil instalan tetap ada. Karena jika deeppfreeze 

diaktifkan pada saat instalasi, maka program yang baru diinstal akan hilang. 


