
MAKALAH PERBAIKAN PERANGKAT KOMPUTER 

 

 

 

 

 

NAMA  : MUHAMMAD IKRAM JASMAN 

NPM   : 1110013231036 

 

 

 

 

 

 

    PENDIDIKAN TEKNIK  INFORMATIKA  DAN  KOMPUTER 

          FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

      UNIVERSITAS BUNG HATTA 

    PADANG  

                                               2014      

 



 
2 

DAFTAR ISI 

 

Daftar isi  ............................................................................................................................. 2 

BAB I Pendahuluan  ............................................................................................................ 3 

1.1 Latar belakang  ................................................................................................. 3 

1.2 Rumusan masalah... .......................................................................................... 3 

1.3 Tujuan .............................................................................................................. 4 

BAB II  Permasalahan   ....................................................................................................... 5 

2.2 Pengertian piranti input  ..................................................................................... 5 

2.2 Jenis-jenis piranti input  ..................................................................................... 5 

2.3 Pengertian RAM  ...............................................................................................  11 

2.4 Perkembangan RAM  ......................................................................................... 11 

2.5 Jenis-jenis partisi pada SO Windowos  .............................................................. 15 

2.6 Jenis –jenis partisi pada SO Linux  .................................................................... 15 

2.7 Perbedaan monitor CRT dan LCD  .................................................................... 17 

Bab III PENUTUP ............................................................................................................... 18 

3.1 Kesimpulan  ........................................................................................................ 18 

 

Daftar Pustaka ...................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang  

 

Secara formal, perbaikan perangkat komputer. Unit ini berfungsi sebagai media untuk 

memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan processor untuk diolah guna 

menghasilkan informasi yang diperlukan. Input devices atau unit masukan yang umumnya 

digunakan personal computer (PC) adalah keyboard dan mouse, keyboard dan mouse adalah 

unit yang menghubungkan user (pengguna) dengan komputer. Selain itu terdapat joystick, 

yang biasa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Kemudian 

scanner, untuk mengambil gambar sebagai gambar digital yang nantinya dapat dimanipulasi. 

Touch panel, dengan menggunakan sentuhan jari user dapat melakukan suatu proses akses 

file. Microphone, untukmerekamsuarakedalamkomputer. 

Ram merupakan singkatan dari (Random Access Memory) ditemukan oleh Robert 

Dennard dan diproduksi secara besar – besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC 

ditemukan oleh IBM pada tahun 1981.Dari sinilah perkembangan RAM bermula. 

Pembagian partisi pada windowos dan linux terbagi dalam beberapa jenis pembagian yaitu: 

Pada windows pembagian partisi terbagi atas 2 yaitu  sebagai berikut: 

1. FAT (File Allocation Table) 

2. NTFS (New Technology File System) 

Sedangkan untuk linux terbagi atas 3 yaitu sebagai berikut : 

1. Partisi Primary 

2. Partisi Extended 

3. Partisi Logical 

Mempertimbangkan ukuran dan tingkat konsumsi daya listrik monitor LCD menjadi pilihan 

utama. Saat ini listrik memiliki peranan penting dalam pemilihan monitor LCD. Walaupun harga 

LCD jauh lebih mahal dibanding CRT, pada pemakaian jangka panjang dapat membuat CRT bisa 

lebih mahal karena penggunan listrik Anda tentu lebih banyak. 
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Setelah kita selesai merakit semua komponen maka perakitan tersebut harus kita uji apakah 

perakitan ini berhasil atau tidak. Dengan cara hidupkan komputer bila komputer dapat BOOTING 

maka perakitan berhasil. Bika tidak dapat BOOTING, berarti perakitan belum sempurna, Maka harus 

disempurnakan bila ingin menginstal Sistem Operasi.Cara meyempurnakannya dengan cara cek 

kembali semua komponen yang telah dipasang.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Pengelompokkan/Klasifikasi piranti input berdasarkan cara kerjanya dan contoh komponen ! 

b. Jelaskan perkembangan RAM ! 

c.  Jenis-jenis partisi yang digunakan oleh Windows dan Linux ! 

d. Perbedaan monitor CTR DAN LCD ! 

 

1.3 Tujuan Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusam masalah diatas maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui klasifikasi piranti input berdasarkan cara kerjanya dan contoh 

komponennya. 

2. Untuk mengetahui tentang perkembangan RAM. 

3. Untuk Mengetahui tentang jenis-jenis partisi yang digunakan oleh Windows dan Linux. 

4. Untuk  mengetahui tentang perbedaan montor CRT dengan LCD. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Pengertian Perangkat Input 

 Perangkat input  adalah suatu komponen yang terdapat pada perangkat keras 

computer (Hardware) yang memiliki fungsi sebagai alat pemasukkan pada computer baik 

dalam bentuk grafis, teks, pointer, maupun audio.  

 

2.2  Jenis Piranti Atau Perangkat  Input  

Yang termasuk perangkat input adalah : 

a. Keyboard 

Papan ketik (bahasa Inggris: 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. 

Keyboard (papan tuts/tombol) adalah alat input yang paling umum dan banyak 

digunakan. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat 

penekanan tombol yang ada di keyboard. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Huruf
http://id.wikipedia.org/wiki/Angka
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Huruf
http://id.wikipedia.org/wiki/Angka
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/QWERTY
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_ketik
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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b. Mouse  

Tetikus atau yang lebih dikenal dengan nama mouse adalah alat yang 

digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer selain papan ketik. Tetikus 

berbentuk seperti seekor tikus sehingga dalam bahasa Inggris peranti ini disebut 

mouse. 

Tetikus 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 tetikus yang dapat mengetahui 

posisi X-Y pada layar komputer, tetikus ini dikenal dengan nama X-Y Position 

Indicator (indikator posisi X-Y). Bentuk tetikus yang paling umum mempunyai 

dua tombol, masing-masing di sebelah kiri atas dan kanan atas yang dapat ditekan. 

Walaupun demikian, komputer-komputer berbasis Macintosh biasanya 

menggunakan tetikus satu tombol. 

 

Mouse adalah pointing device yang digunakan untuk mengatur posisi cursor di 

layar. Dengan menggeser mouse di bidang yang datar, misalnya meja, cursor di 

layar akan bergeser sesuai dengan arah dan pergeseran mouse. 

 

 

 
 

 

c. Touchpad 

Unit masukkan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, 

yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan 

sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukkan yang 

sejenis yaitu pointing stick dan trackball. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Papan_ketik
http://id.wikipedia.org/wiki/Tikus
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/1963
http://id.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart
http://id.wikipedia.org/wiki/1970
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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d. Light Pen 

Alat input data dengan menggunakan pena elektronik yang disentuh ke layar 

(screen), banyak digunakan untuk membuat grafik dan gambar di dalam 

perencanaan dengan bantuan komputer CAD (computer aided design)  

 

 

e. Joy Stick 
Alat ini biasa digunakan pada permainan (games) komputer. Joy Stick biasanya 

berbentuk tongkat, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi 

terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu 

objek dalam komputer. 

 

 
 

 

f. Barcode 

Barcode termasuk dalam unit masukan (input device). Fungsi alat ini adalah untuk 

membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertical yang 

kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya 

menempel pada produk-produk makanan, minuman, alat elektronik dan buku. 

Sekarang ini, setiap kasir di supermarket atau pasar swalayan di Indonesia untuk 

mengidentifikasi produk yang dijualnya dengan barcode. 

Barcode rider  contoh barkode 
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g. Scanner 

Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin 

fotokopi. Mesin fotocopy hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertas 

sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu 

kemudian baru dapat dirubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya 

menjadi bagus yang kemudian dapat disimpan sebagai file text, dokumen dan 

gambar. Bentuk dan ukuran scanner bermacam-macam, ada yang besarnya 

seukuran dengan kertas folio ada juga yang seukuran postcard, bahkan yang 

terbaru, berbentuk pena yang baru diluncurkan oleh perusahaan WizCom 

Technologies Inc. Scanner berukuran pena tersebut bisa menyimpan hingga 1.000 

halaman teks cetak dan kemudian mentransfernya ke sebuah komputer pribadi 

(PC). Scanner berukuran pena tersebut dinamakan Quicklink. Pena scanner itu 

berukuran panjang enam inci dan beratnya sekitar tiga ons. Scanner tersebut 

menurut WizCom dapat melakukan pekerjaannya secara acak lebih cepat dari 

scanner yang berbentuk datar. 

 

 

   

h. Kamera Digital 

Perkembangan teknologi telah begitu canggih sehingga komputer mampu 

menerima input dari kamera. Kamera ini dinamakan dengan Kamera Digital dengan 

kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin 

gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini 

ditentukan oleh pixel-nya. Kemudahan dan kepraktisan alat ini sangat membantu 

banyak kegiatan dan pekerjaan. Kamera digital tidak memerlukan film sebagaimana 

kamera biasa. Gambar yang diambil dengan kamera digital disimpan ke dalam 

memori kamera tersebut dalam bentuk file, kemudian dapat dipindahkan atau 

ditransfer ke komputer. Kamera digital yang beredar di pasaran saat ini ada berbagai 

macam jenis, mulai dari jenis kamera untuk mengambil gambar statis sampai dengan 

kamera yang dapat merekan gambar hidup atau bergerak seperti halnya video. 
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i. Mikropon 
 
Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan 

dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Dengan mikropon, kita dapat 

merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat 

chating. Penggunaan mikropon ini tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang 

berfungsi untuk menerima input suara yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan 

suara. 
 

 

 
 

 

 

 

 

2.3 Pengertian RAM 

 
RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Sebuah bagian dari sistem 

komputer yang sangat penting. Tidak hanya pada komputer PC maupun notebook saja 

yang membutuhkan RAM, PDA dan banyak perangkat elektronik lain pun ikut 

membutuhkan bagian ini. Dan untuk setiap peralatan memiliki tingkat kebutuhan yang 

berbeda-beda. Misalkan saja sebuah komputer yang masih menggunakan operating 

system lama contohnya Windows 98, maka RAM yang dibutuhkan tidak akan sebesar 

komputer yang menggunakan Windows XP sebagai operating system-nya. 

 

Selain operating system, aplikasi yang dijalankan pun sangat bergantung kepada RAM. 

Semakin berat aplikasi yang akan dijalankan, maka bobot RAM akan semakin besar. 

Karena pada RAM-lah untuk sementara aplikasi atau data yang tengah Anda akses 

tersimpan.Sedangkan untuk membeli sebuah RAM, bukan bobot saja yang akan menjadi 

pertimbangan utama. Tapi juga ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya harus ikut 

dipikirkan. Seperti kecepatan, tipe, jenis soket, dan motherboard yang digunakan. 

 

 

 
 

 

 

http://kampus.unikom.ac.id/s/userassets/10110104/blog_images/image_78da6e220385afa58f02d31a06a93806.jpg
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2.4  Perkembangan RAM 

 

   Perkembangan ram dari sejak tahun 1970 sampai sekarang semakin 

berkembang pada  makalah ini penulis akan menjelaskan tentang perkembangan 

RAM dari pertama sampai sekarng ini penulis akan menjelaskannya pada makalah 

ini.  

 

1. D RAM 
    Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. 

DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. 

Dinamakan Dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu, 

selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi 

kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77MHz hingga 40MHz.  

 

 
 

2. FPM  RAM 

    Pada tahun 1987, RAM jenis FPM (Fast Page Mode) diperkenalkan. FPM 

merupakan bentuk RAM yang paling kerap digunakan dalam system komputer pada 

masa itu. FPM juga turut dikenali sebagai DRAM (Dynamic Random Access 

Memory) sahaja. FPM menggunakan modul memori SIMM (Single Inline Memory 

Module) 30 pin dan SIMM 72 pin. 

 

 

 

3. EDO RAM 
 Pada tahun 1995, perkembangan teknologi maklumat telah menghasilkan modul 

memori yang seterusnya iaitu EDO (Extended Data Out). EDO mirip dengan FPM, cuma 

ia diubahsuai sedikit untuk membolehkan akses memori berturutan berlaku dengan labih 

pantas. Ini bermakna „pengawal memori‟ boleh menjimatkan masa dengan mengurangkan 

beberapa langkah dalam proses pengalamatan (addressing). EDO juga membolehkan CPU 

mengakses memori 10% hingga 15% lebih pantas berbanding dengan FPM. 
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4. SDRAM 
 

Pada tahun 1997 SDRAM diperkenalkan, dengan clock speed (kecepatan putaran) 

66 MHz, SDRAM ini mampu menghantarkan data dengan kecepatan maksimal 533 

MB/det. Lalu seiring dengan clock speed yang bertambah kencang, kecepatan 

pengantaran datapun menjadi semakin cepat.Untuk SDRAM dengan clock speed 133 

MHz, data yang dihantarkan dapat mencapai 1,066 GB/det. 

 

 
 

 

5.  RD RAM 

 
Pada tahun 1999 RDRAM diperkenalkan, RDRAM lebih banyak ditujukan untuk 

atau user lain yang memang sangat membutukan memory berkecepatan tinggi.Kualitas 

yang dimiliki oleh RDRAM mengakibatkan harganya sangat tinggi. Dan untuk 

mencarinya pun tidak semudah SDRAM atau DDR. RDRAM menggunakan modul yang 

disebut RIMM. Berbeda dengan modul yang dimiliki SRAM atau DDR yang 

menggunakan transfer data secara paralel pada data bus 64-bit. RDRAM menggunakan 

transfer data secara serial pada data bus 16-bit.RDRAM yang paling umum digunakan 

adalah RDRAM yang memiliki kecepatan 1,6 GB/det. RDRAM ini lebih dikenal dengan 

sebutan RIMM1600.Sedangkan RDRAM yang menggunakan data bus 16-bit saat ini 

sudah dapat mencapai kecepatan 2,4 GB/det (RIMM2400).Sedangkan untuk jenisnya, 

RDRAM ada dua macam yang pertama adalah yang bekerja pada data bus 16-bit dan 

yang kedua adalah RDRAM yang bekerja pada data bus 32-bit. Jika RDRAM yang 

bekerja pada data bus 16-bit memiliki jumlah pin sebanyak 184 pin dan diperuntukkan 

untuk sistem single-channel, maka RDRAM yang bekerja pada data bus 32-bit memiliki 

jumlah pin sebanyak 242 pin, dan diperuntukkan bagi sistem dual-channel. Serta satu 

lagi yang menjadi ciri khas dari RDRAM adalah adanya fasilitas yang dapat menjaga 

agar memory tidak panas.Sebenarnya dari performa mungkin tidak jauh berbeda, namun 

untuk beberapa sistem menggunakan RDRAM akan sangat mendukung terlebih lagi 

server. Oleh sebab itu, yang paling banyak menggunakan RDRAM adalah server. 
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6. DDR SDRAM 
 

Pada tahun 2000, DDR-SDRAM diperkenalkan. RAM ini merupakan inovasi 

daripada SDRAM di mana ia menjanjikan DDR yang kali pertama muncul, memang 

memiliki clock speed yang sama dengan SDRAM yaitu 100 MHz, tetapi meskipun 

sama kecepatan pengantaran datanya jauh lebih besar DDR. Hal ini disebabkan dalam 

satu putarannya DDR melakukan sekaligus dua pekerjaan (pengoperasionalan). 

Berbeda pada SDRAM yang hanya melakukan satu pengoperasionalan. Hasilnya: 

pada DDR dengan clock speed 100 MHz, data yang dihasilkan dapat mencapai 2,1 

GB/det. Nilai inilah yang menjadi alasan mengapa DDR ini disebut DDR dengan tipe 

PC2100. 

 

Sampai saat ini, nilai maksimal yang diakui oleh The JEDEC Solid State Technology 

Association, sebuah asosiasi yang bertanggung jawab tentang standar memory ini 

adalah nilai yang dimiliki oleh DDR400 PC3200, yaitu 3,2 GB/det. Padahal saat ini 

ada beberapa produsen RAM yang menawarkan RAM dengan kecepatan yang jauh 

lebih besar lagi. 

 

 

 

 

7. DDR2 RAM 

 
Pada tahun 2004 di perkenalkanlah DDR2 SDRAM, Energi: DDR2 membutuhkan 

energi setengah lebih kecil dari energi yang dibutuhkan DDR biasa beroperasi, sehingga 

dapat mengurangi panas pada komputer. Apalagi pada notebook yang secara otomatis 

juga akan lebih menghemat baterai. 

 

High clock speed: DDR2 menggunakan clock speed awal sebesar 400 MHz. Nilai ini 

juga masih bisa di tingkatkan menjadi 800 MHz. Ketahanan: Dengan DDR2, Anda dapat 

memiliki satu keeping 2 GB dan dipasangkan pada single bank module. 

 

Karena daya tahan DDR2 masih lebih baik dari DDR biasa. 

 

* Ukuran: Dari segi ukuran, DDR2 juga masih lebih kecil dibandingkan DDR biasa. 

* Teknologi koneksi: DDR2 menggunakan teknologi koneksi yang dinamakan Ball Grid  

Array (BGA), yang belum digunakan pada DDR biasa. 
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8. DUAL CORE 

 
Dual Core adalah penggunaan dua buah inti (core) prosesor dalam sebuah 

kemasan prosesor konvensional. Dual core (inti prosesor) ditempatkan pada sebuah 

CPU untuk meningkatkan kinerjanya. Setiap core ini tidak lebih cepat dibanding CPU 

biasa dengan clockspeed yang sama, tetapi semua proses perhitungan dibagi kepada 2 

inti prosesor tersebut 

 

Logikanya, menggunakan prosesor multi-core akan mempercepat perhitungan 

algoritma yang dikerjakan sebuah sistem PC. Diibaratkan, berpikir sebuah pekerjaan 

dengan menggunakan dua otak, tentunya pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. 

Produsen prosesor terkemuka di dunia (Intel dan AMD), mengembangkan teknologi 

dual core ini karena tuntutan aplikasi-aplikasi yang semakin tinggi atas prosesor yang 

memiliki tingkat komputasi yang tinggi. Karena pengembangan prosesor dengan 

menggunakan satu inti sudah mulai stagnan, maka mulai dikembangkan prosesor 

yang memiliki inti prosesor lebih dari satu 

 

 
 

 

9. CORE 2 DUO 

  

CORE 2 DUO Pada tahun 2006 di luncurkanlah Intel Core 2 Duo yang pertama diberi 

kode nama Conroe. Processor ini dibangun dengan menggunakan teknologi 65 nm dan 

ditujukan untuk penggunaan desktop menggantikan jajaran Pentium 4 dan Pentium D. 

Bahkan pihak Intel mengklaim bahwa Conroe mempunyai performa 40% lebih baik 

dibandingkan dengan Pentium D yang tentunya sudah menggunakan dual core juga. Core 

2 Duo hanya membutuhkan daya yang lebih kecil 40% dibandingkan dengan Pentium D 

untuk menghasilkan performa yang sudah disebutkan di atas. 

 

Processor yang sudah menggunakan core Conroe diberi label dengan “E6×00”. Beberapa 

jenis Conroe yang sudah beredar di pasaran adalah tipe E6300 dengan clock speed 

sebesar1.86 GHz, tipe E6400 dengan clock speed sebesar 2.13 GHz, tipe E6600 dengan 

clock speed sebesar 2.4 GHz, dan tipe E6700 dengan clock speed sebesar 2.67 GHz. 

Untuk processor dengan tipe E6300 dan E6400 mempunyai Shared L2 Cache sebesar 2 

MB, sedangkan tipe yang lainnya mempunyai L2 cache sebesar 4 MB. Jajaran dari 
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processor ini memiliki FSB (Front Side BUS) sebesar 1066 MT/s (Megatransfer) dan 

daya yang dibutuhkan hanya sebesar 65 Watt TDP (Thermal Design Power). 

 

 
  

10. Quad core Altair FX perlu F1207+ (29 Nov Inquirer) 

 

AMD QuadCore akan diberi nama Altair FX, mengunakan paket F1207+ dan board 

baru. Fitur CPU mengunakan dual 4×8 dengan HT3.0. Procesor juga memiliki L3 2MB, 

DDR2 sampai 1066Mhz. Fitur HT3.0 memiliki peak 20.8GB/s sebagai generasi ke 2 dari 

I/O di PCIe Gen2.  

  

 

              2.6 JENIS-JENIS PARTIS YANG DIGUNAKAN PADA SO WINDOWS 

 

Berikut ini berbagai macam tipe partisi Windows dan penjelasan singkat mengenai 

mereka yang mayoritas digunakan sehari-hari: 

 

1. WINDOWS 

 

· FAT (File Allocation Table) 

Merupakan tipe partisi yang sudah cukup tua, digunakan sebagai standar pada saat sistem 

operasi masih menggunakan DOS. Saat ini masih digunakan pada disket floppy untuk 

mengatur partisinya. 

 

· FAT16 

Perkembangan dari bentuk partisi FAT, dimana satu block data sekarang bisa 

menyimpan 16bit data. Tipe partisi ini digunakan pada Windows95 & Windows95C. 

 

· FAT32 

Merupakan pengembangan dari FAT16, dimana sekarang satu block data bisa 

menyimpan 32bit data. Tipe partisi ini pertama kali digunakan pada Windows98 

 

· NTFS (New Technology File System) 

Sebuah tipe partisi baru yang pertama kali digunakan pada Windows2000 dimana tingkat 

keamanan dari penyimpanan file dioptimalkan. Versi Windows yang lebih rendah dari 

Windows2000 tidak dapat membaca tipe partisi ini. 
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2.7. JENIS-JENIS PARTISI YANG DIGUNAKAN PADA SO LINUX 

Pada sistem operasi Debian Linux, secara umum ada 3 partisi yang wajib 

diketahui, diantaranya: 

1. Partisi Primary, merupakan partisi utama pada sistem operasi Linux, Partisi 

primary pada Linux tidak seperti di windows yang hanya mengjinkan 1 partisi 

primary, akan tetapi partisi primary pada linux dapat dibuat sampai 4 partisi 

sekaligus. akan tetapi batas maksimal pembuatan partisi primary pada Linux 

hanya 4 partisi saja. Penamaan partisi primary pada Linux adalah sda1, sda2, sda3 

dan sda 4, atau biasanya diberi dengan simbol #1, #2, #3 dan #4. 

 

2. Partisi Extended merupakan partisi perluasan untuk mengatasi kekurangan 

pada partisi primari. jika anda mensetting partisi menjadi 4 bagian maka salah 

satu dari partisi akan dikorbankan menjadi partisi extended. Didalam partisi 

extended nanti akan digunakan partisi logical untuk menyimpan data. 

 

3. Partisi Logical, partisi ini biasanya selalu dibuat dalam bentuk partisi extended 

penomoran partisi logical selalu dimulai dari nomor 5, 6, 7 dan 8, atau kita bisa 

melihatnya dengan #5, #6, #7. 

 

Dalam proses instalasi Debian Linux selalu membutuhkan 2 partisi kosong 

yang digunakan untuk ROOT dan SWAP area. ROOT sendiri adalah partisi 

utama pada Linux dan untuk instalasinya direkomendasikan minimal space yang 

dibutuhkan adalah 4 GB sedangkan SWAP merupakan virtual memori yang 

disiapkan sebagai cadangan ketika memory komputer full sehingga sebagian 

pekerjaan dan proses akan dialihkan ke partisi SWAP. Oleh karena itu Linux 

jarang mengalami limited memori. Secara teori kapasitas partisi SWAP adalah 2 

x ukuran memori RAM sehingga jika anda mempunyai RAM 512 MB maka 

partisi SWAPnya adalah 1024 MB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

2.8 PERBEDAAN ANTARA MONITOR CRT DAN LCD 

 

 

 

Klasifikasi Monitor 

CRT LCD 

Warna Monitor CRT memiliki 

tingkat kontras dan 

ketajaman warna yang jauh 

di atas dibanding LCD. 

Warna monitor LCD hanya 
ratusan hingga ribuan jenis, 
sedang CRT sudah mencapai 
jutaan.  Namun, LCD-LCD jenis 
baru telah dapat 
memproduksi warna yang tak 
terbatas sehingga tampilan 
lebih halus. 
 

Ukuran fisik Ukuran fisik monitor CRT jauh 
lebih besar, karena 
memerlukan ruang untuk 
tabung CRT. 

Ukuran LCD lebih ramping 
sehingga sesuai untuk tempat 
yang terbatas atau untuk 
laptop. 
 

Resolusi Umumnya monitor CRT dapat 
menampilkan berbagai variasi 
resolusi. 

Monitor LCD hanya memiliki 
satu resolusi native, yaitu 
resolusi di mana tampilan 
yang dihasilkan mempunyai 
gambar paling jelas. Keadaan 
ini merupakan resolusi LCD 
tertinggi yang dapat 
dijangkaunya. 
 

Kecerahan Pada CRT kecerahan gambar 
tidak menjadi masalah. 

Pada LCD, mengingat 
pancaran cahaya dilakukan 
dari belakang, LCD memiliki 
level kecerahan yang berbeda 
dengan CRT. Ukuran 
kecerahan LCD biasanya 
dinyatakan dalam satuan nits, 
yaitu berkisar antara 70-250 
nits. Semakin tinggi nilai nits, 
maka semakin cerah tampilan 
gambarnya. 
 

Sudut Penglihatan Pada CRT sudut penglihatan 
jauh lebih luas, meskipun 
mata melihat monitor dari 
sudut yang sempit. 

Dibandingkan dengan CRT, 
monitor LCD memiliki sudut 
penglihatan yang lebih kecil, 
sehingga warna yang muncul 
bisa berubah jika  dilihat dari 
samping atau bahkan tidak 
terlihat sama sekali. Namun 
monitor LCD dewasa ini telah 
memiliki sudut pandang yang 
lebih luas lagi. 
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Pemakaian Daya dan Emisi 
Radiasi 

CRT memerlukan  daya listrik 
yang relative besar, dan untuk 
pengoperasiannya pun realtif 
mengeluarkan emisi radiasi 
yang berbahaya, tergantung 
jarak pandang mata ketika 
melihat monitor. 

LCD hanya memerlukan daya 
listrik yang kecil untuk 
pengoperasiannya dan tidak 
mengeluarkan emisi radiasi 
yang berbahaya jika 
dibandingkan dengan monitor 
CRT. Rata-rata monitor 
komputer memerlukan daya 
listrik 110 watt, sedangkan 
LCD memerlukan sekitar 30 
hingga 40 watt. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. KESIMPULAN 

 Perangkat input pada  komputer adalah suatu  perangkat yang digunakan untuk 

memasukkan data baik berupa teks,grafis,pointer, audio maupun visual seperti keyboard dan 

mouse, scaner,dll. Perangkat  ini sangat berguna untuk  menghubungkan user (pengguna) 

dengan komputer. 

Ram merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan 

diproduksi secara besar - besaran oleh Intel pada tahun 1968. RAM merupakan tempat penyimpanan 

data sementara perkembangan RAM samapai sekarang sudah sangat berkembang dan kemapuan 

penyimpanannya pun sudah cukup besar  

Jenis partisi yang dimiliki oleh windos terbagipada windows terbagiatas 2yaitu : 

1. FAT (File Allocation Table) 

Pada fat terbagiatasduayaitu: 

a. FAT  16 

b. FAT 32 

2. NTFS (New Technology File System) 

Adalahjenispartisi yang guanakanoleh windows daritahu 200 0 sampaisekarangini 

 

Monitor CRT (Cathode Ray Tube) merupakan monitor generasi kedua dari monitor komputer 

yang  merupakan generasi pertama dari monitor komputer pada jaman modern. Monitor 

iniberbentuktabungdanmemeilikiketahanan  yangbagus 

 

Sedang monitor LCD adalah sebuah jenis media visual yang menggunakan Kristal cair 

sebagai penampil utamanya. Layar LCD ini digunakan pada berbagai alat elektronik, seperti televise, 

kalkulator, hp dan layar komputer. 

Monitor LCD adalah sebuah jenis media visual yang menggunakan Kristal cair sebagai penampil 

utamanya. Layar LCD ini digunakan pada berbagai alat elektronik, seperti televise, kalkulator, hp dan 

layar komputer. 
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