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Penggunaan Tombol Keyboard untuk Desktop, My Computer dan Windows 
Explorer 
Aplikasi Tombol Fungsi  
- (pada tombol sebelah kiri) Menutup semua folder 
* (pada tombol sebelah kanan) Membuka semua folder yang ada 
+ (pada tombol sebelah kanan) Membuka folder 
ALT + double-click Melihat properties sebuah item 
ALT + ENTER Melihat properties sebuah item 
ALT + F4 Menutup tampilan windows dan keluar dari program 
ALT + HYPEN ( - ) Menampilkan sistem menu untuk MDIprograms 
ALT + M saat fokus pada taskbar Minimize all windows 
ALT + SPACEBAR Menampilkan sistem menu windows 

ALT + TAB Switch untuk menampilkan program windows yang lain, 
jika menjalankan lebih dari satu program 

BACKSPACE Kembali ke folder utama 
CTRL + A Select all item 
CTRL + C Copy 
CTRL + ESC Menampilkan Start Menu 
CTRL + F4 Menutup tampilan windows didalam program 
CTRL + S Save 
CTRL + SHIFT lalu mendrag file Create Shortcut 
CTRL + V Paste 
CTRL + X Cut 
CTRL + Z Undo 
CTRL lalu mendrag Copy sebuah file 
DELETE Delete 
ENTER Click memilih tombol 
ESC Membatalkan perintah 
F1 Menampilkan dialog box Help 
F2 Rename sebuah file 
F3 Menampilkan Find: all Files 
F4 Membuka combo box 
F5 Refresh window 
F6 Switch pemindahan kolom kanan dan kiri 
F10 Mengaktifkan menu bar di dalam program 
LEFT ARROW Membuka atau melihat isi sub folder 
NUM LOCK + MINUS SIGN (-) Menutup seluruh pilihan folder 
NUM LOCK + PLUS SIGN (+) Memperluas seluruh pilihan folder 
RIGHT ARROW Memilih sub folder yang sebelumnya 
SHIFT + DELETE Menghapus suatu file tanpa disimpan pasa Recycle Bin 
SHIFT + F10 Menampilkan shortcut menu untuk memilih item 
SHIFT + TAB Memindahkan cursor dengan pilihan mundur 
SHIFT sambil memasukkan CD Mencegah Auto-run 
SPACE BAR Klik suatu tombol pilihan 
TAB Memindahkan cursor dengan pilihan maju 

 
 
 
 
 
 
 



Penggunaan Tombol Windows 
Aplikasi Tombol Fungsi 
CTRL + WINDOWS + F Menampilkan Find: Computer 
SHIFT + WINDOWS + M Undo minimize all windows 
WINDOWS Menampilkan Start Menu 
WINDOWS + BREAK Menampilkan System Properties dialog box 
WINDOWS + D Minimize atau Restore all windows 
WINDOWS + E Menampilkan Windows Explorer 
WINDOWS + F Menampilkan Find: All Files 
WINDOWS + F1 Menampilkan Help 
WINDOWS + R Menampilkan Run Command 
WINDOWS + TAB Pemindahan tombol pada taskbar 

 
Penggunaan Aplikasi Tombol pada Microsoft Office 
Aplikasi Tombol Fungsi 
ALT + ( - ) Membuka menu bar minimize 
ALT + A Membuka menu bar table 
ALT + BACKSPACE Undo 
ALT + D Membuka menu bar data 
ALT + E Membuka menu bar edit 

ALT + ESC Switch untuk menampilkan program windows yang lain, 
jika menjalankan lebih sari satu program 

ALT + F Membuka menu bar file 
ALT + F10 Mengecilkan dan memperbesar tampilan program  
ALT + F11 Menghubungkan dengan database Microsoft visual 
ALT + F5 Mengecilkan tampilan program  

ALT + F6 Switch untuk menampilkan program windows yang lain, 
jika hanya dua program 

ALT + F8 Menampilkan jendela menu macros 
ALT + F9 Refresh 
ALT + H Membuka menu bar Help 
ALT + I Membuka menu bar Insert 
ALT + O Membuka menu bar Format 
ALT + SHIFT + BACKSPACE Redo 
ALT + SHIFT + D Membuat tanggal saat ini  

ALT + SHIFT + ECS Switch untuk menampilkan program windows yang lain, 
jika menjalankan lebih dari satu program 

ALT + SHIFT + F11 Menghubungkan dengan Microsoft development 
environment (design)  

ALT + SHIFT + F2 Save 
ALT + SHIFT + F4 Menutup tampilan windows di dalam program 

ALT + SHIFT + F6 Switch untuk menampilkan program windows yang lain, 
jika hanya dua program  

ALT + SHIFT + H Membuka menu bar Help 
ALT + SHIFT + I Menampilkan jendela menu mark citation 
ALT + SHIFT + O Menampilkan jendela menu mark table of contens entry 
ALT + SHIFT + P Memunculkan halaman file 
ALT + SHIFT + ↑ Memindahkan cursor ke atas satu paragraf 
ALT + SHIFT + ↓ Memindahkan cursor ke bawah satu paragraph 
ALT + SHIFT + → Demote 
ALT + SHIFT + ← Promot 
ALT + SHIFT + T Memunculkan waktu saat ini  
ALT + SHIFT + TAB Switch untuk menampilkan program windows yang lain, 



jika menjalankan lebih dari satu program 
ALT + SHIFT + V Membuka menu bar view 
ALT + SHIFT + W Membuka menu bar window 
ALT + SHIFT + X Membuka jendela menu mark index entry 
ALT + T Membuka menu bar tools 
ALT + V Membuka menu bar view 
ALT + W Membuka menu bar window 
CTRL + Untuk satu setengah spasi 
CTRL + [ Untuk memperkecil huruf 
CTRL + ] Untuk memperbesar huruf 
CTRL + 1 Untuk satu spasi 
CTRL + 2 Untuk dua spasi 
CTRL + A Select All item 
CTRL + ALT + C Memunculkan huruf © 
CTRL + ALT + D Memindahkan cursor pada akhir halaman 
CTRL + ALT + F Menentukan footnote 
CTRL + ALT + I Preview 
CTRL + ALT + K Untuk dua spasi 
CTRL + ALT + M Menyisipkan perintah tambahan pada tulisan 
CTRL + ALT + N Menghilangkan drawing 
CTRL + ALT + O Merubah tampilan menjadi outline view 
CTRL + ALT + R Menampilkan huruf ® 
CTRL + ALT + S Membuat dua halaman dalam satu tampilan 
CTRL + ALT + T Membuat huruf ™ 
CTRL + ALT + Y Memindahkan cursor pada halaman berikutnya 
CTRL + ALT + Z Menempatkan cursor pada posisi sebelumnya 
CTRL + B Menebalkan tulisan atau Bold 
CTRL + C Copy 
CTRL + D Membuka jendela Font 
CTRL + E Mengatur tulisan di tengah ( center ) 
CTRL + END Pemblokiran ke atas 
CTRL + F Membuka menu Find pada jendela Find and Replace 
CTRL + F2 Print Preview 
CTRL + F4 Menutup tampilan window di dalam program 
CTRL + G Membuka menu Goto pada jendela Find and Replace 
CTRL + H Membuka menu Replace pada jendela Find and Replace 
CTRL + HOME Pemblokiran ke bawah 
CTRL + I Mengatur tulisan miring (Italic) 
CTRL + J Mengatur tulisan rata sisi kiri dan kanan (Justify) 
CTRL + K Untuk pembuatan hyperlink 
CTRL + L Mengatur tulisan rata ke kiri (Align Left) 
CTRL + M Menggeser tulisan ke kanan 
CTRL + N Membuka halaman baru (New) 
CTRL + O Membuka dokumen (Open) 
CTRL + P Mencetak sebuah file (Print) 
CTRL + R Mengatur tulisan rata ke kanan (Align Right) 
CTRL + S Menyimpan dokumen (Save) 
CTRL + SHIFT + ( , ) Untuk memperkecil huruf 
CTRL + SHIFT + ( . ) Untuk memperbesar huruf 
CTRL + SHIFT + ( + ) Super script 
CTRL + SHIFT + < Shrink font 
CTRL + SHIFT + > Grow font 
CTRL + SHIFT + 8 Show / hide 



CTRL + SHIFT + B Bold 
CTRL + SHIFT + BACKSPACE Redo 
CTRL + SHIFT + D Double Underline 
CTRL + SHIFT + E Revision mark toggle 
CTRL + SHIFT + F Font 
CTRL + SHIFT + H Hidden baris  
CTRL + SHIFT + I Italic 
CTRL + SHIFT + K Small caps 
CTRL + SHIFT + L Style 
CTRL + SHIFT + M Un Indent 
CTRL + SHIFT + N Normal style (default font) 
CTRL + SHIFT + P Ukuran font 
CTRL + SHIFT + Q Menyisipkan simbol 
CTRL + SHIFT + S Save 
CTRL + SHIFT + T Un hang 
CTRL + SHIFT + U Underline 
CTRL + SHIFT + W Underline 
CTRL + SHIFT + Z Reset karakter 
CTRL + T Untuk garis bawah 
CTRL + U Menutup aplikasi program 
CTRL + V Paste 
CTRL + W Menutup aplikasi program 
CTRL + X Cut 
CTRL + Y Redo 
CTRL + Z Undo 
SHIFT + F10 Menampilkan shortcut menu untuk memilih item 
SHIFT + F3 Cange case 
SHIFT + TAB Memindahkan cursor dengan pilihan mundur 
TAB Memindahkan cursor dengan pilihan maju 
 
 
Troubleshooting Keyboard 
Penyebab 1 Connector keyboard renggang dapat menyebabkan bahwa pesan yang tampil 

dilayar keyboard error…, Jika keyboard/Connector digoyang, maka kondisi 
PC dapat kembali normal, tetapi ini tidak akan bertahan lama. 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganjal Connector keyboard tersebut dengan menggunakan kertas, jika ini 
dianggap sangat mendesak dan Anda tidak mempunyai dana untuk sementara 
atau dapat mengganti Connector keyboard yang baru 

Penyebab 2 Kemungkinan juga terdapat pada kabel data keyboard tersebut putus. Biasanya 
putus pada pangkal Connector jantannya. Jika sudah begini keyboard tidak 
akan jalan sama sekali.  

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengukur kabel data tersebut dengan menggunakan AVO meter. Jika 
ditemukan bahwa kabel data tersebut ada yang putus, maka ganti dengan kebal 
yang lain. Tetapi jika tidak, berati kemungkinan ada pada yang lain (socket 
kotor misalnya) 

Penyebab 3 IC Controller keyboard yang terdapat di dalam keyboard berfungsi untuk 
mengcovert bahasa / code digit menjadi ASCI yang akan diinformasikan ke 
motherboard, sesuai dengan tombol yang ditekan. Jika IC ini rusak, maka 
keyboard tidak akan jalan sama sekali. 



Solusi Jika menggunakan keyboard yang baru, untuk mengganti IC tersebut tidak 
mungkin, sebab harga IC Controller keyboard lebih mahal disbanding dengan 
membeli keyboard yang baru, terutama keyboard yang bekas. Kemungkinan 
penaggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda lakukan untuk 
membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu mengganti dengan 
keyboard yang lain. 

Penyebab 4 Terkadang diluar dugaan, semua telah diganti dengan petunjuk yang ada, tetapi 
keyboard tetap error. Kemungkinan terakhir adalah putusnya sekring pada 
motherboard yang terletak dekat dengan Connector keyboard / socket betina, 
yang bertuliskan F1 atau FS1 atau L1. Komponen ini berfungsi untuk 
menghantarkan tegangan sebesar 5V menuju keyboard. Komponen ini adalah 
sebuah sekring kecil sebagai pembatas arus dan jika sekring ini putus, maka 
aliran tegangan menuju keyboard akan terputus pula 

Solusi  Kemungkinan penaggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganti komponen F1 (sekring) dengan sekring yang lain dan ukuran harus 
sama. Jika sekring ini tidak ada, Anda boleh menggantinya dengan resistor 
yang bernilai 0,22 Ω sampai 1 Ω, 1/4 watt. 

 
 
Tombol Keyboard Tidak Berfungsi 
Penyebab 1 Connector keyboard renggang dapat menyebabkan bahwa pesan yang tampil 

dilayar keyboard error…, Jika keyboard/Connector digoyang, maka kondisi 
PC dapat kembali normal, tetapi ini tidak akan bertahan lama. 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganjal Connector keyboard tersebut dengan menggunakan kertas, jika ini 
dianggap sangat mendesak dan Anda tidak mempunyai dana untuk sementara 
atau dapat mengganti Connector keyboard yang baru 

Penyebab 2 Kemungkinan juga terdapat pada kabel data keyboard tersebut putus. Biasanya 
putus pada pangkal Connector jantannya. Jika sudah begini keyboard tidak 
akan jalan sama sekali.  

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengukur kabel data tersebut dengan menggunakan AVO meter. Jika 
ditemukan bahwa kabel data tersebut ada yang putus, maka ganti dengan kebal 
yang lain. Tetapi jika tidak, berati kemungkinan ada pada yang lain (socket 
kotor misalnya) 

Penyebab 3 IC Controller keyboard yang terdapat di dalam keyboard berfungsi untuk 
mengcovert bahasa / code digit menjadi ASCI yang akan diinformasikan ke 
motherboard, sesuai dengan tombol yang ditekan. Jika IC ini rusak, maka 
keyboard tidak akan jalan sama sekali. 

Solusi Jika menggunakan keyboard yang baru, untuk mengganti IC tersebut tidak 
mungkin, sebab harga IC Controller keyboard lebih mahal disbanding dengan 
membeli keyboard yang baru, terutama keyboard yang bekas. Kemungkinan 
penaggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda lakukan untuk 
membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu mengganti dengan 
keyboard yang lain. 

Penyebab 4 Terkadang diluar dugaan, semua telah diganti dengan petunjuk yang ada, tetapi 
keyboard tetap error. Kemungkinan terakhir adalah putusnya sekring pada 
motherboard yang terletak dekat dengan Connector keyboard / socket betina, 
yang bertuliskan F1 atau FS1 atau L1. Komponen ini berfungsi untuk 
menghantarkan tegangan sebesar 5V menuju keyboard. Komponen ini adalah 
sebuah sekring kecil sebagai pembatas arus dan jika sekring ini putus, maka 



aliran tegangan menuju keyboard akan terputus pula 
Solusi  Kemungkinan penaggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 

lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganti komponen F1 (sekring) dengan sekring yang lain dan ukuran harus 
sama. Jika sekring ini tidak ada, Anda boleh menggantinya dengan resistor 
yang bernilai 0,22 Ω sampai 1 Ω, 1/4 watt. 

 
 
Beberapa Tombol Tidak Berfungsi 
Penyebab 1 Kemungkinan kerusakan keyboard tersebut akibat debu yang menempel pada 

jalur penekanan karakter. Hal inilah yang dapat menyebabkan tombol 
keyboard tersebut tidak berfungsi 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin yang dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
membuka semua baut pengunci yang terdapat dibawah papan bidai dan 
pastikan tidak ada yang tertinggal maupun yang hilang didalam papan bidai ini 
(keyboard), jalur penekanan karakter tersebut terbuat dari lembaran tipis yang 
diberi jalur PCB sebagai bahan dasar. Lembaran tipis ini ada tiga buah, satu 
PCB atas, satu PCB bawah dan yang ditengah sebagai isolator, agar antara 
PCB atas dan bawah tidak bersentuhan. Bersihkan PCB tersebut dengan tisu 
yang diberi alkohol hingga merata pada seluruh permukaan. Setelah selesai 
pasang kembali seperti semula. 

Penyebab 2 Kemungkinan yang lain, jika tombol keyboard ada yang tidak berfungsi adalah 
jalur penghubung antara tombol satu ketombol yang lain ada yang terputus 
atau socketnya ada yang longgar. Jika hal ini terjadi kemungkinan besar Anda 
berpikir keyboard tidak dapat dipakai lagi. 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengukur terlebih dahulu jalur PCB pada tombol yang tidak jalan dengan 
menggunakan AVO meter, dan temukan dimana letak yang putus. Untuk 
menghubungkan jalur tersebut gunakan tinta emas, ataupun yang lainnya 
bersifat logam. Goreskan/oleskan pada jalur yang putus tersebut hingga dapat 
terhubung kembali dan tunggu hingga kering. Setelah tinta mongering, pasang 
kembali keyboard seperti semula. Anda dapat mengganti tinta emas tersebut 
dengan menggunakan sebuah pensil khusus, yaitu pensil yang digunakan untuk 
komputer. 

 
Aplikasi Tombol Mouse 
Aplikasi Tombol Fungsi 
ALT + double click Melihat properties sebuah item 
CTRL + SHIFT lalu mendrag file Create shortcut 
CTRL + single click tombol kiri Memilih beberapa item 
CTRL lalu mendrag file Copy sebuah file 
Double click tombol kiri Membuka dan menjalankan item 
CTRL + double click tombol kiri Menjalankan item sekaligus 
SHIFT + double click tombol kiri Menjalankan item sekaligus 
SHIFT + pilihan restart windows Merestart tanpa membooting ulang 
SHIFT + single click tombol kiri Memilih seluruh item 
Single click tombol kanan Menampilkan pilihan bar 
Single click tombol kiri Petunjuk item 
Single click tombol kiri lalu didrag Memblok suatu item 
 
 



Troubleshooting Mouse 
 
Penyebab 1 Kemungkinan kabel data mouse yang berada di motherboard tidak cocok. Dari 

pemasangan kabel data mouse ini ada 2 jenis pemasangan kabel data pada 
Connector mouse serial. 

Solusi Jika kabel mouse tersebut bukan yang aslinya, coba Anda ubah setting 
pemasangan kabel data Connector mouse tersebut. Kemungkinan ini dapat 
Anda lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas 

Penyebab 2 Connector mouse renggang dapat menyebabkan bahwa tampilan dilayar mouse 
tidak jalan, jika mouse/ Connector digoyang, terkadang dapat kembali normal, 
tetapi ini tidak akan bertahan lama. 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganjal Connector mouse tersebut dengan menggunakan kertas, jika ini 
dianggap sangat mendesak dan Anda tidak mempunyai dana untuk sementara 
atau dapat mengganti Connector mouse yang baru. 

Penyebab 3 Kemungkinan juga terdapat pada kabel mouse tersebut putus. Biasanya putus 
pada pangkal dekat mouse. Jika sudah begini mouse tidak akan jalan sama 
sekali. 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengukur kabel data mouse tersebut dengan menggunakan AVO meter. Jika 
ditemukan bahwa kabel tersebut ada yang putus, maka ganti dengan kabel lain. 
Jika tidak berarti kemungkinan ada pada yang lain (socket kotor misalnya). 

Penyebab 4 Kerusakan driver mouse juga dapat menyebabkan mouse tidak jalan, terlebih 
jika driver mouse tidak cocok. Walaupun terkadang bahwa driver yang lain 
dapat diguanakan, tetapi jalannya cursor mouse tidak akan normal. 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
menggunakan driver compatible untuk semua jenis mouse. Adapun langkah-
langkah yang dapat Anda lakukan untuk menginstal ulang driver mouse adalah 
sebagai berikut : 
• Siapkan Master Windows yang digunakan (Win9x, Win me, Win 2000, 

Win xp, dan lain-lain) dan masukkan kedalam CD-ROM 
• Tekan tombol ALT + S untuk memunculkan menu Start 
• Kemudian ambil pilihan Setting, lalu tekan anak panah keyboard kearah 

kanan untuk memunculkan sub menu yang lain 
• Ambil pilihan Control Panel, lalu tekan Enter 
• Adapun pilihan pada Control Panel Anda dapat memilih langsung pilihan 

Mouse, lalu Enter 
• Dari jendela mouse Properties, tekan tombol TAB beberapa kali untuk 

memindahkan pilihan pada menu general dengan bantuan tambahan 
menekan anak panah kekanan 

• Dari menu general akan terlihat jenis driver yang digunakan. Jika driver 
yang terlihat adalah “*/ue”, berarti hard disk Anda terinfeksi virus hingga 
mengakibatkan driver mouse tersebut rusak. Sebaiknya hard disk Anda 
diinstall ulang. Jika driver yang terlihat adalah “standard serial mouse” atau 
“standard PS/2 port mouse” berarti kerusakan terletak pada mouse Anda 
dan bukan pada driver. Jika driver yang digunakan bukan dari yang kedua 
driver diatas, Anda dapat melakukan perubahan dengan mengambil pilihan 
change, lalu Enter 

• Pada jendela select device mouse, tekan kembali tombol Tab untuk 
memindahkan pilihan Anda ke show all devices. Lalu tekan kembali tombol 
Tab, untuk memilih driver “standard types” yang berada dikiri layar dan 



pilih “standard serial mouse” (untuk mouse serial) atau “standard PS/2 port 
mouse” (untuk mouse PS/2) yang berada dikanan layar, lalu Enter 

• Dari hasil konfirmasi yang menjadi pilihan, Anda tekan kembali tombol 
Tab untuk memilih pilihan Ok, agar perubahan yang dilakukan dapat 
disetujui 

• Terakhir pada jendela system setting change, Enter (yes) untuk merestart 
kembali komputer Anda sesudah perubahan yang baru dilakukan, tekan 
tombol Enter dan tunggu beberapa saat hingga Windows diaktifkan kembali 

 
Cursor hanya Bergerak Horizontal / Vertikal Saja 
Penyebab 1 Pada saat mouse digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat 

menyebabkan roller sensor menjadi kotor dan gelindingan bola juga ikut kotor 
oleh kumpulan debu yang menebal pada roller dan gelindingan bola tersebut. 
Ini dapat menyebabkan mouse bergerak hanya satu arah karena macetnya 
pergerakan roller tersebut 

Solusi  Di bagian mouse, tepatnya dibagian bawah terdapat satu atau dua buah baut 
pengikat casing mouse yang tertutup stiker. Buka casing mouse maka akan 
ditemukan mouse dalam kondisi telanjang. Dari hal ini bersihkan roller mouse 
dengan air panas atau alcohol dan juga gelindingan bola. Setelah bersih pasang 
kembali seperti semula 

Penyebab 2 Pergerakan cursor mouse diatur oleh Photo transistor yang diberikan cahaya 
Optocoupler yang dihalangi perputaran roller. Setiap perputaran roller akan 
menggerakkan mouse keatas dan kebawah, kekiri maupun kekanan. Jika 
sendor ini tidak bekerja, maka mouse akan terganggu pergerakannya 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengukur kondisi sensor dengan menggunakan AVO meter. Sensor yang 
memiliki 2 kaki adalah sebuah Optocoupler dan sensor yang memiliki 3 kaki 
pengukurannya sama seperti transistor. Jika ditemukan salah satu dari dua arah 
rusak, ganti dengan sensor mouse yang lain 

 
Cursor Bergerak tidak Normal 
Penyebab 1 Kerusakan driver mouse juga dapat menyebabkan mouse tidak jalan, terlebih 

jika driver mouse tidak cocok. Walaupun terkadang bahwa driver yang lain 
dapat digunakan, tetapi jalannya cursor mouse tidak akan normal 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
menggunakan driver yang compatible untuk semua jenis mouse. Adapun 
langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk menginstal ulang driver 
mouse adalah sebagai berikut : 
• Siapkan Master Windows yang digunakan (Win9x, Win me, Win 2000, 

Win xp, dan lain-lain) dan masukkan kedalam CD-ROM 
• Tekan tombol ALT + S untuk memunculkan menu Start 
• Kemudian ambil pilihan Setting, lalu tekan anak panah keyboard kearah 

kanan untuk memunculkan sub menu yang lain 
• Ambil pilihan Control Panel, lalu tekan Enter 
• Adapun pilihan pada Control Panel Anda dapat memilih langsung pilihan 

Mouse, lalu Enter 
• Dari jendela mouse Properties, tekan tombol TAB beberapa kali untuk 

memindahkan pilihan pada menu general dengan bantuan tambahan 
menekan anak panah kekanan 

• Dari menu general akan terlihat jenis driver yang digunakan. Jika driver 
yang terlihat adalah “*/ue”, berarti hard disk Anda terinfeksi virus hingga 



mengakibatkan driver mouse tersebut rusak. Sebaiknya hard disk Anda 
diinstall ulang. Jika driver yang terlihat adalah “standard serial mouse” atau 
“standard PS/2 port mouse” berarti kerusakan terletak pada mouse Anda 
dan bukan pada driver. Jika driver yang digunakan bukan dari yang kedua 
driver diatas, Anda dapat melakukan perubahan dengan mengambil pilihan 
change, lalu Enter 

• Pada jendela select device mouse, tekan kembali tombol Tab untuk 
memindahkan pilihan Anda ke show all devices. Lalu tekan kembali tombol 
Tab, untuk memilih driver “standard types” yang berada dikiri layar dan 
pilih “standard serial mouse” (untuk mouse serial) atau “standard PS/2 port 
mouse” (untuk mouse PS/2) yang berada dikanan layar, lalu Enter 

• Dari hasil konfirmasi yang menjadi pilihan, Anda tekan kembali tombol 
Tab untuk memilih pilihan Ok, agar perubahan yang dilakukan dapat 
disetujui 

• Terakhir pada jendela system setting change, Enter (yes) untuk merestart 
kembali komputer Anda sesudah perubahan yang baru dilakukan, tekan 
tombol Enter dan tunggu beberapa saat hingga Windows diaktifkan kembali 

Penyebab 2 Pada saat mouse digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat 
menyebabkan roller sensor menjadi kotor dan gelindingan bola juga ikut kotor 
oleh kumpulan debu yang menebal pada roller dan gelindingan bola tersebut. 
Ini dapat menyebabkan mouse bergerak hanya satu arah karena macetnya 
pergerakan roller tersebut 

Solusi  Di bagian mouse, tepatnya dibagian bawah terdapat satu atau dua buah baut 
pengikat casing mouse yang tertutup stiker. Buka casing mouse maka akan 
ditemukan mouse dalam kondisi telanjang. Dari hal ini bersihkan roller mouse 
dengan air panas atau alcohol dan juga gelindingan bola. Setelah bersih pasang 
kembali seperti semula 

 
Mouse Macet jika Dimasukkan CD 
Penyebab 1 Kerusakan driver mouse juga dapat menyebabkan mouse tidak jalan, terlebih 

jika driver mouse tidak cocok. Walaupun terkadang bahwa driver yang lain 
dapat digunakan, tetapi jalannya cursor mouse tidak akan normal 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
menggunakan driver yang compatible untuk semua jenis mouse. Adapun 
langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk menginstal ulang driver 
mouse adalah sebagai berikut : 
• Siapkan Master Windows yang digunakan (Win9x, Win me, Win 2000, 

Win xp, dan lain-lain) dan masukkan kedalam CD-ROM 
• Tekan tombol ALT + S untuk memunculkan menu Start 
• Kemudian ambil pilihan Setting, lalu tekan anak panah keyboard kearah 

kanan untuk memunculkan sub menu yang lain 
• Ambil pilihan Control Panel, lalu tekan Enter 
• Adapun pilihan pada Control Panel Anda dapat memilih langsung pilihan 

Mouse, lalu Enter 
• Dari jendela mouse Properties, tekan tombol TAB beberapa kali untuk 

memindahkan pilihan pada menu general dengan bantuan tambahan 
menekan anak panah kekanan 

• Dari menu general akan terlihat jenis driver yang digunakan. Jika driver 
yang terlihat adalah “*/ue”, berarti hard disk Anda terinfeksi virus hingga 
mengakibatkan driver mouse tersebut rusak. Sebaiknya hard disk Anda 
diinstall ulang. Jika driver yang terlihat adalah “standard serial mouse” atau 
“standard PS/2 port mouse” berarti kerusakan terletak pada mouse Anda 
dan bukan pada driver. Jika driver yang digunakan bukan dari yang kedua 



driver diatas, Anda dapat melakukan perubahan dengan mengambil pilihan 
change, lalu Enter 

• Pada jendela select device mouse, tekan kembali tombol Tab untuk 
memindahkan pilihan Anda ke show all devices. Lalu tekan kembali tombol 
Tab, untuk memilih driver “standard types” yang berada dikiri layar dan 
pilih “standard serial mouse” (untuk mouse serial) atau “standard PS/2 port 
mouse” (untuk mouse PS/2) yang berada dikanan layar, lalu Enter 

• Dari hasil konfirmasi yang menjadi pilihan, Anda tekan kembali tombol 
Tab untuk memilih pilihan Ok, agar perubahan yang dilakukan dapat 
disetujui 

• Terakhir pada jendela system setting change, Enter (yes) untuk merestart 
kembali komputer Anda sesudah perubahan yang baru dilakukan, tekan 
tombol Enter dan tunggu beberapa saat hingga Windows diaktifkan kembali 

 
Troubleshooting Motherboard 
Penyebab 1 Kecepatan kinerja PC dibantu oleh memory utama (ram), jika memory utama 

ini tidak compatible dengan PC Motherboard yang digunakan, maka akibat 
yang ditimbulkan bisa menjadi hang, sebab kecepatan akses data kinerja 
memory dan processor tidak sebanding/seimbang 

Solusi Ada beberapa jenis memory yang digunakan oleh PC, mosalnya parity dan non 
parity, edo dan non edo, sd rom pc 66, sd ram pc 100, sd ram pc 133, dd ram 
pc 2100 dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis ini, tidak semua pc dapat 
menggunakan memory tersebut, karena setiap Motherboard PC sudah ada 
pasangan memorinya, gunakan memory yang compatible dengan Motherboard 
yang digunakan 

Penyebab 2 Dalam sebuah PC terkadang terdapat banyak aplikasi program yang akan 
dijalankan, dari setiap program ini terdiri dari puluhan bahkan ratusan file 
yang merupakan satu kesatuan untuk membangun suatu aplikasi tersebut. Jika 
file-file ini diganggu oleh suatu aplikasi perusak (yang dikenal dengan nama 
virus), maka dapat menyebabkan PC Anda mengalami hang 

Solusi Anda dapat mempercayakan penanggulangan virus ini dengan anti virus yang 
ternama, seperti Norman, sophos panda, pc cilin, mcaffe, norto dan lain 
sebagainya. Up date anti virus yang Anda gunakan setiap bulannya untuk 
mengantisipasi penyerangan virus-virus terbaru 

Penyebab 3 Banyak PC dewasa ini yang dapat di overclock melebihi batas kecepatan yang 
tertera pada processor dan yang lainnya. Keuntungan yang dilakukan 
overclock ini adalah penghambatan biaya yang dikeluarkan untuk 
mendapatkan kinerja PC yang tinggi, tetapi jika overclock yang dilakukan 
tidak menghasilkan kestabilan kinerja PC dalam jangka waktu yang lama akan 
menyebabkan PC sering hang 

Solusi Sebuah PC yang sering di overclock akan menyebabkan panas yang 
dibangkitkan semakin tinggi, dan usia PC akan semakin pendek, sebab 
pemaksaan kinerja diluar batas yang wajar. Sebaiknya gunakan kecepatan PC 
tersebut pada kecepatan yang telah ditentukan oleh perusahaan pembuatnya 
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

Penyebab 4 Tidak normalnya tegangan listrik atau turun naiknya tegangan listrik secara 
tiba-tiba bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat komputer terutama pada 
Motherboard dan hard disk. Pada perangkat hard disk akan mengganggu 
kinerjanya. Saat pembacaan data posisi head berada dipermukaan platter 
sepersekian mili meter. Jika tegangan turun naik atau mati secara tiba-tiba, 
menyebabkan head akan menggores platter dan ini akan menimbulkan bad 
sector 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 



menggunakan hard disk manager ver.9xx. sebaiknya terlebih dahulu melow-
level format hard disk tersebut, selanjutnya hard disk harus dipartisi kembali 
dan terakhir hard disk harus diformat 

 
Tidak Dapat Booting 
Penyebab 1 Setiap Motherboard melakukan post (power on selftest), sudah tentu akan 

melakukan pengecekan kondisi hardware yang terpasang dan terdeteksi. Jika 
ditemukan salah satu hardware tidak dalam kondisi baik, maka PC akan 
bermasalah. Terlebih-lebih pada memory cadangan (cache memory). Ada dua 
kemungkinan yang menyebabkan cache memory bermasalah, pertama 
disebabkan oleh cache memory itu sendiri rusak dan yang kedua setting 
kapasitas memory tidak benar 

Solusi Untuk penanggulangan memory, Anda dapat melakukan penyetingan pada 
bios atau set jumper yang tersedia. Jika cache memory rusak, non aktifkan 
disetable cache memory tersebut, tapi jika cache memory tersebut kapasitasnya 
tidak cocok dengan yang tertera, ubah kembali set jumper kapasitas cache 
memory pada kapasitas yang sebenarnya atau pada kapasitas yang lebih rendah 

Penyebab 2 Kecepatan kinerja PC dibantu oleh memory utama (ram), jika memory utama 
ini tidak compatible dengan PC Motherboard yang digunakan, maka akibat 
yang ditimbulkan bisa menjadi hang, sebab kecepatan akses data kinerja 
memory  dan processor tidak sebanding/seimbang 

Solusi Ada beberapa jenis memory yang digunakan oleh PC, mosalnya parity dan non 
parity, edo dan non edo, sd rom pc 66, sd ram pc 100, sd ram pc 133, dd ram 
pc 2100 dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis ini, tidak semua pc dapat 
menggunakan memory tersebut, karena setiap Motherboard PC sudah ada 
pasangan memorinya, gunakan memory yang compatible dengan Motherboard 
yang digunakan 

Penyebab 3 Kemungkinan kerusakan lain adalah disebabkan oleh bad sector yang sangat 
parah, dan biasanya dapat menyebabkan head terhenti pada saat pengecekan 
lokasi bad sector tersebut. Dan bisa juga disebabkan telah terjadinya bad sector 
pada seluruh permukaan cylinder, sehingga head tidak dapat menemukan 
cylinder yang bagus 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
menggunakan hard disk manager ver.9xx. sebaiknya terlebih dahulu melow-
level format hard disk tersebut, selanjutnya hard disk harus dipartisi kembali 
dan terakhir hard disk harus diformat 

 
 
Suara Bib Terus Menerus 
Penyebab 1 Memory adalah sebuah media penyimpanan sementara yang mana bahwa 

lokasi-lokasi memory ini dapat diakses secara acak dengan menempatkan 
alamat dari lokasi yang dipilih ke jalur alamat. Jika memory ini rusak, maka 
memory tersebut tidak dapat diakses untuk menempatkan alamat tersebut, 
sehingga bios memberi isyarat suara bib yang panjang secara terus-menerus 

Solusi Anda dapat mencoba mengganti memory yang ada dengan memory yang lain, 
baik satu type atau berbeda type dari jenis yang sama 

Penyebab 2 Kecepatan kinerja PC dibantu oleh memory utama (ram), jika memory utama 
ini tidak compatible dengan PC Motherboard yang digunakan, maka akibat 
yang ditimbulkan bisa menjadi hang, sebab kecepatan akses data kinerja 
memory dan processor tidak sebanding/seimbang 

Solusi Ada beberapa jenis memory yang digunakan oleh PC, mosalnya parity dan non 
parity, edo dan non edo, sd rom pc 66, sd ram pc 100, sd ram pc 133, dd ram 
pc 2100 dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis ini, tidak semua pc dapat 



menggunakan memory tersebut, karena setiap Motherboard PC sudah ada 
pasangan memorinya, gunakan memory yang compatible dengan Motherboard 
yang digunakan 

Penyebab 3 Pemasangan memory biasanya berpasang-pasangan, ini hanya berlaku untuk 
memory yang memiliki 30 pin dan 72 pin. Pemasangan memory 30 pin 
biasanya dipasang 4 keping sekaligus, sedangkan 72 pin dipasang 2 keping 
sekaligus dan memory 168 pin maupun yang lainnya biasanya hanya 1 keping. 
Jika pemasangan memory ini tidak tepat pada dudukannya (tidak masuk slot 
dengan benar), akan menyebabkan seperti gejala diatas  

Solusi  Cek kembali pemasangan memory pada slotnya, sebaiknya cabut kembali 
memory tersebut dan pasang kembali dengan benar 

 
Suara Bib Bagus tapi tidak Ada Tampilan 
Penyebab 1 Tidak ada tampilan dapat diindikasikan bahwa permasalahan berhubungan 

dengan pemasangan video. Yang paling berperan utama dalam menghasilkan 
sinyal video ini adalah card vga, sebab card ini  berfungsi untuk merubah 
sinyal digit menjadi sinyal video out. Jika bagian video ini tidak bekerja 
dengan baik (bermasalah), maka hasil output yang Anda lihat adalah tampilan 
kosong (blank) 

Solusi Anda dapat melakukan pengecekan memory video tersebut, sebab bagus 
tidaknya kualitas gambar yang dihasilkan tergantung dari memory video ini. 
Kebanyakan kerusakan rangkaian video ini adalah bagian memorynya atau 
dengan cara lain yaitu mencoba menggantikan dengan card video yang lain. 
Jika Controller video grafik Anda terpasang secara on-board, Anda dapat 
memasang card vga dan men-disable-kan on-board yang ada  

Penyebab 2 Hasil output bagian video akan ditampilkan pada layar monitor. Jika sudah 
dipastikan bahwa kerusakan bukan pada card video, berarti kerusakan pada 
monitor tersebut. Cara untuk mengetahui atau memastikan kerusakan ini 
dengan memindahkan monitor tersebut pada cpu yang lain atau mengecek cpu 
tersebut dengan monitor yang lain (pilih salah satu). Jika monitor Anda 
dipindahkan pada cpu yang lain, tidak menampilkan apa pun, maka kerusakan 
dipastikan pada monitor tersebut 

Solusi  Melakukan pengecekan bagian yang pasti pada monitor tersebut. Jika indikator 
led tidak menyala, dapat dipastikan kemungkinan kerusakan terdapat pada 
kabel power monitor, bagian Power Supply monitor. Dari bagian Power 
Supply ini, kemungkinan kerusakan seperti sekring, transistor output regulator, 
IC isolator, dioda penyearah dan lain sebagainya 

 
PC Mereset Sendiri / Tidak Bisa Booting 
Penyebab 1 Setiap Motherboard melakukan post (power on selftest), sudah tentu akan 

melakukan pengecekan kondisi hardware yang terpasang dan terdeteksi. Jika 
ditemukan salah satu hardware tidak dalam kondisi baik, maka PC akan 
bermasalah. Terlebih-lebih pada memory cadangan (cache memory). Ada dua 
kemungkinan yang menyebabkan cache memory bermasalah, pertama 
disebabkan oleh cache memory itu sendiri rusak dan yang kedua setting 
kapasitas memory tidak benar 

Solusi  Untuk penanggulangan memory, Anda dapat melakukan penyetingan pada 
bios atau set jumper yang tersedia. Jika cache memory rusak, non aktifkan 
disetable cache memory tersebut, tapi jika cache memory tersebut kapasitasnya 
tidak cocok dengan yang tertera, ubah kembali set jumper kapasitas cache 
memory pada kapasitas yang sebenarnya atau pada kapasitas yang lebih rendah 

Penyebab 2 Tombol reset pada PC akan bekerja apabila ditekan, jika PC dapat melakukan 
reset dengan sendirinya, berarti kerusakan terdapat pada IC reseter tersebut 

Solusi Untuk bagian reseter PC/Motherboard terdapat pada bagian IC Chipset yang 



kedua (yang lebih kecil ukurannya, untuk mengganti IC ini dapat dilakukan 
dengan bantuan soldering khusus, yaitu hor air (blower), ini hanya bisa 
dilakukan pada Motherboard Pentium II kebawah atau generasi lama. Untuk 
Pentium III ke atas, kebanyakan dijumpai IC tersebut lebih senyawa 
pemasangan komponennya pada Motherboard 

Penyebab 3 Memory adalah sebuah media penyimpanan sementara yang mana bahwa 
lokasi-lokasi memory ini dapat diakses secara acak dengan menempatkan 
alamat dari lokasi yang dipilih ke jalur alamat. Jika memory ini rusak, maka 
memory tersebut tidak dapat diakses untuk menempatkan alamat tersebut, 
sehingga bios memberi isyarat suara bib yang panjang secara terus-menerus 

solusi Anda dapat mencoba mengganti memory yang ada dengan memory yang lain, 
baik satu type atau berbeda type dari jenis yang sama 

 
Motherboard Blank 
Penyebab 1 Pendeteksian seluruh peripheral yang tercantum dalam sebuah PC, dilakukan 

oleh bios Motherboard. Bios ini akan bekerja untuk mendeteksi dan 
mencocokkn data yang tersimpan dalam dirinya dengan peripheral yang 
terdapat pada Motherboard, agar sebuah PC dapat bekerja. Jika bios tidak 
dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya, maka PC tidak akan bekerja 
seperti biasanya pula 

Solusi Cara yang terbaik adalah dengan mengganti bios dari type Motherboard yang 
sama ataupun dengan mengcopy data bios yang bagus ke bios yang rusak 
tersebut, dengan ketentuan type yang sama. jika Anda tidak menemukan data 
bios ini, biasanya vendor Motherboard telah menyediakan data flash bios 
setiap Motherboard pada CD program bawaan aslinya atau dengan men-
download pada situs Motherboard tersebut 

Penyebab 2 Sebuah PC akan bekerja apabila processor dari PC tersebut terdeteksi 
sebagaimana mestinya. Apabila pendeteksian ini tidak benar (lebih tinggi dari 
clock processor) atau over cloc, maka dapat menyebabkan kerusakan pada 
processor itu (bisa saja terbakar) maupun processor tidak bekerja sama sekali 

Solusi Periksa kembali setting jumper manual atau setup frequensi & ratio processor 
dan pastikan bahwa processor tidak dalam keadaan rusak 

Penyebab 3 Tegangan setiap processor berbeda-beda, tergantung jenis processor dan type 
yang berlaku. Biasanya tegangan ini berasal dari regulator yang mengatur 
tegangan tersebut. Apabila rangkaian ini tidak bekerja, maka umpan tegangan 
menuju processor tidak ada. Biasanya gejala ini processor dalam keadaan 
adem ayem saja alias dingin 

Solusi Anda dapat merasakan hangat atau dinginnya processor dengan cara 
memegang langsung permukaan processor dalam keadaan hidup. Jika 
processor panas, maka regulator dalam kondisi ok. Jika processor dingin, cek 
rangkaian regulator. Rangkaian ini dapat dikenali dengan cirri khasnya, yait 
transistor-transistor yang menempel pada Motherboard tersebut 

Penyebab 4 Memory adalah sebuah media penyimpanan sementara yang mana bahwa 
lokasi-lokasi memory ini dapat diakses secara acak dengan menempatkan 
alamat dari lokasi yang dipilih ke jalur alamat. Jika memory ini rusak, maka 
memory tersebut tidak dapat diakses untuk menempatkan alamat tersebut, 
sehingga bios memberi isyarat suara bib yang panjang secara terus-menerus 

Solusi Anda dapat mencoba mengganti memory yang ada dengan memory yang lain, 
baik satu type atau berbeda type dari jenis yang sama 

Penyebab 5 Setiap Motherboard melakukan post (power on selftest), sudah tentu akan 
melakukan pengecekan kondisi hardware yang terpasang dan terdeteksi. Jika 
ditemukan salah satu hardware tidak dalam kondisi baik, maka PC akan 
bermasalah. Terlebih-lebih pada memory cadangan (cache memory). Ada dua 
kemungkinan yang menyebabkan cache memory bermasalah, pertama 



disebabkan oleh cache memory itu sendiri rusak dan yang kedua setting 
kapasitas memory tidak benar 

Solusi Untuk penanggulangan memory, Anda dapat melakukan penyetingan pada 
bios atau set jumper yang tersedia. Jika cache memory rusak, non aktifkan 
disetable cache memory tersebut, tapi jika cache memory tersebut kapasitasnya 
tidak cocok dengan yang tertera, ubah kembali set jumper kapasitas cache 
memory pada kapasitas yang sebenarnya atau pada kapasitas yang lebih rendah 

Penyebab 6 Tombol reset pada PC akan bekerja apabila ditekan, jika PC dapat melakukan 
reset dengan sendirinya, berarti kerusakan terdapat pada IC reseter tersebut 

Solusi Untuk bagian reseter PC/Motherboard terdapat pada bagian IC Chipset yang 
kedua (yang lebih kecil ukurannya, untuk mengganti IC ini dapat dilakukan 
dengan bantuan soldering khusus, yaitu hor air (blower), ini hanya bisa 
dilakukan pada Motherboard Pentium II kebawah atau generasi lama. Untuk 
Pentium III ke atas, kebanyakan dijumpai IC tersebut lebih senyawa 
pemasangan komponennya pada Motherboard 

Penyebab 7 Pengaturan proses kerja dari komputer diatur oleh sebuah chipset. IC ini 
biasanya berbentuk bujur sangkar. Jika kemungkinan kerusakan yang 
ditimbulkan oleh chipset ini dapat mengakibatkan gejala seperti diatas 

Solusi Untuk Motherboard generasi Pentium III, generasi Pentium IV tidak dapat 
dilakukan pergantian secara langsung, sebab chipset ini lebih atau bisa 
dikatakan permanen dengan Motherboard. Jalan satu-satunya ganti dengan 
yang baru. Beda halnya jika dijumpai pada generasi Pentium II ke bawah, IC 
ini dapat diangkat dan diganti dengan bantuan solder hot air (blower) 

Penyebab 8 Generator clock berfungsi untuk membangkitkan Pulsa clock dasar (base 
clock) sebesar 14,31818 MHz, menjadi pulsa clock yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh sistem Motherboard, atau khusunya digunakan sebagai 
generator processor. Jika rangkaian ini dalam keadaan abnormal, processor 
tidak dapat bekerja seperti biasanya 

Solusi Mengenali rangkaian ini dengan melihat komponen crystal yang bertuliskan 
14,31818 MHz dan IC yang didekatnya. Biasanya kerusakan terdapat pada IC 
tersebut. Ganti IC nya dengan nomor yang sama 

Penyebab 9 Sebuah Motherboard bekerja dengan normal jika tegangan catu daya yang 
diberikan oleh Power Supply juga normal. Jika Power Supply ini tidak bekerja, 
maka PC Anda tidak dapat menampakkan tanda-tanda kehidupan apapun 

Solusi Yang terbaik coba dengan Power Supply yang lain dan pastikan kerusakan 
pada Power Supplynya 

Penyebab 10 Penyebab yang paling sering terjadi pada PC, jika tidak ditemukan gejala 
adalah faktor debu dan kotoran yang menempel dimana-mana, misalnya pada 
soket/sot processor, memory, Power Supply, dan pada tempat-tempat tertentu 

Solusi  Bongkar PC seperti Anda ingin merakitnya kembali, lepaskan satu persatu 
peripheral yang ada dan lakukan pembersihn dengan kuas kecil maupun 
vacuum cleaner. Selanjutnya pasang seperti sedia kala  

 
Troubleshooting CD-ROM 
Penyebab 1 Permasalahan yang sering dijumpai, terjadinya kerusakan pada media disk 

yang akan dibaca. Biasanya didapati bahwa media disk yang digunakan 
terdapat goresan/baret yang banyak maupun bekas kotoran yang menempel 
pada permukaan disk tersebut 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
memberikan permukaan disk tersebut alcohol diatas 70% dengan 
menggunakan kapas untuk mengoleskannya. Jika ini dilakukan kemungkinan 
disk Anda akan terbaca kembali 

Penyebab 2 CD-ROM yang doigunakan dalam jangka waktu yang lama dapat 



menyebabkan pembacaan data tersendat-sendat, bahwa ini disebabkan semakin 
melemahnya kerja Optic, yang mengakibatkan CD-ROM tersebut tidak dapat 
membaca CD/Media disk dengan baik 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengkalibrasi trimpot Optic yang ada diseputaran Optic. Untuk pemutaran 
trimpot ini ke kiri akan memperlambat putaran disk dan ke kanan akan 
mempercepat putaran disk. Jika CD-ROM sering digunakan makaputaran disk 
akan semakin lambat, maka putarlah trimpot Optic ke kanan secara perlahan-
lahan, karena trimpot Optic ini sekaligus berfungsi untuk meng-Adjust motor 
disk 

Penyebab 3 Debu dan asap rokok yang berterbangan dalam ruangan sekitar komputer dapat 
menutupi permukaan lensa Optic bahkan seluruh komponen CPU, sehingga 
menyebabkan terhalangnya Optic untuk membaca media disk tersebut. Jika ini 
dibiarkan terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu lama dapat 
menyebabkan CD-ROM tidak dapat membaca 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
membersihkan Optic CD-ROM dengan menggunakan CD cleanser. CD 
cleanser ini dapat diperoleh pada toko-toko komputer maupun toko elektronik  

 
CD-ROM tidak Dapat Membaca 
Penyebab 1 Permasalahan yang sering dijumpai, terjadinya kerusakan pada media disk 

yang akan dibaca. Biasanya didapati bahwa media disk yang digunakan 
terdapat goresan/baret yang banyak maupun bekas kotoran yang menempel 
pada permukaan disk tersebut 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
memberikan permukaan disk tersebut alcohol diatas 70% dengan 
menggunakan kapas untuk mengoleskannya. Jika ini dilakukan kemungkinan 
disk Anda akan terbaca kembali 

Penyebab 2 CD-ROM yang doigunakan dalam jangka waktu yang lama dapat 
menyebabkan pembacaan data tersendat-sendat, bahwa ini disebabkan semakin 
melemahnya kerja Optic, yang mengakibatkan CD-ROM tersebut tidak dapat 
membaca CD/Media disk dengan baik 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengkalibrasi trimpot Optic yang ada diseputaran Optic. Untuk pemutaran 
trimpot ini ke kiri akan memperlambat putaran disk dan ke kanan akan 
mempercepat putaran disk. Jika CD-ROM sering digunakan makaputaran disk 
akan semakin lambat, maka putarlah trimpot Optic ke kanan secara perlahan-
lahan, karena trimpot Optic ini sekaligus berfungsi untuk meng-Adjust motor 
disk 

Penyebab 3 Tegangan Power Supply merupakan sumber arus yang memiliki kekuatan 
untuk menghidupkan seluruh rangkaian. Jika bagian ini terjadi kerusakan, 
maka arus yang memgalir akan terputus, sehingga CD-ROM tidak akan dapat 
membaca bahkan tidak dapat terdeteksi sama sekali. Kerusakan Power Supply 
ini bukan pada Power Supply casing, tetapi pada regulator CD-ROM  

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu periksa 
bagian regulator CD-ROM, biasanya IC regulator 7808 atau 7809 sering 
terbakar/jebol dan juga sering pembatas arus didekat Connector Power Supply, 
serta lihat solderan Connector tersebut dan socket Connector Power Supply 

Penyebab 4 Kemungkinan yang lain dapat terjadi pada IC Controller CD-ROM dan juga 



pada bagian IC buffernya. Jika hal ini sudah terjadi, CD-ROM tidak dapat 
membaca sama sekali 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganti IC tersebut, ataupun mengganti langsung dengan board CD-ROM 
yang sama, atau cara yang paling ampuh menggantikan dengan CD-ROM yang 
baru 

Penyebab 5 Kecepatan pemutaran motor disk sangat menetukan pembacaan CD-ROM, 
terlalu lambat putaran disk ataupun terlalu cepat putaran disk dapat 
mengakibatkan CD-ROM tidak dapat membaca. Putaran disk ini memang 
berhubungan dengan pergeseran Optic, kemungkinan penyebab kerusakan 
pada motor disk itu sendiri 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mencoba mengganti motor disk CD-ROM dengan motor yang sama, atau 
sebaliknya Anda dapat mengganti seperangkat mekanik CD-ROM sekaligus 
agar perputaran motor disk dan pergeseran Optic dapat compatible 

Penyebab 6 Debu dan asap rokok yang berterbangan dalam ruangan sekitar komputer dapat 
menutupi permukaan lensa Optic bahkan seluruh komponen CPU, sehingga 
menyebabkan terhalangnya Optic untuk membaca media disk tersebut. Jika ini 
dibiarkan terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu lama dapat 
menyebabkan CD-ROM tidak dapat membaca 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
membersihkan Optic CD-ROM dengan menggunakan CD cleanser. CD 
cleanser ini dapat diperoleh pada toko-toko komputer maupun toko elektronik  

 
Disk tidak berputar 
Penyebab 1 Kecepatan pemutaran motor disk sangat menetukan pembacaan CD-ROM, 

terlalu lambat putaran disk ataupun terlalu cepat putaran disk dapat 
mengakibatkan CD-ROM tidak dapat membaca. Putaran disk ini memang 
berhubungan dengan pergeseran Optic, kemungkinan penyebab kerusakan 
pada motor disk itu sendiri 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mencoba mengganti motor disk CD-ROM dengan motor yang sama, atau 
sebaliknya Anda dapat mengganti seperangkat mekanik CD-ROM sekaligus 
agar perputaran motor disk dan pergeseran Optic dapat compatible 

Penyebab 2 CD-ROM yang doigunakan dalam jangka waktu yang lama dapat 
menyebabkan pembacaan data tersendat-sendat, bahwa ini disebabkan semakin 
melemahnya kerja Optic, yang mengakibatkan CD-ROM tersebut tidak dapat 
membaca CD/Media disk dengan baik 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengkalibrasi trimpot Optic yang ada diseputaran Optic. Untuk pemutaran 
trimpot ini ke kiri akan memperlambat putaran disk dan ke kanan akan 
mempercepat putaran disk. Jika CD-ROM sering digunakan makaputaran disk 
akan semakin lambat, maka putarlah trimpot Optic ke kanan secara perlahan-
lahan, karena trimpot Optic ini sekaligus berfungsi untuk meng-Adjust motor 
disk 

Penyebab 3 Tegangan Power Supply merupakan sumber arus yang memiliki kekuatan 
untuk menghidupkan seluruh rangkaian. Jika bagian ini terjadi kerusakan, 
maka arus yang memgalir akan terputus, sehingga CD-ROM tidak akan dapat 
membaca bahkan tidak dapat terdeteksi sama sekali. Kerusakan Power Supply 



ini bukan pada Power Supply casing, tetapi pada regulator CD-ROM  
Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 

lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu periksa 
bagian regulator CD-ROM, biasanya IC regulator 7808 atau 7809 sering 
terbakar/jebol dan juga sering pembatas arus didekat Connector Power Supply, 
serta lihat solderan Connector tersebut dan socket Connector Power Supply 

 
Optic tidak Memancarkan Infrared 
Penyebab 1 Kemungkinan yang lain dapat terjadi pada IC Controller CD-ROM dan juga 

pada bagian IC buffernya. Jika hal ini sudah terjadi, CD-ROM tidak dapat 
membaca sama sekali 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganti IC tersebut, ataupun mengganti langsung dengan board CD-ROM 
yang sama, atau cara yang paling ampuh menggantikan dengan CD-ROM yang 
baru 

Penyebab 2 Penghubung sinyal dari Optic menuju IC Controller, dihubungkan sebuah 
kabel data yang kecil. Dalam jangka waktu yang lama, Connector kabel data 
sering ditemukan rusak akibat getaran yang ditimbulkan oleh CD-ROM 
tersebut 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
membongkar ulang CD-ROM dan merakitnya kembali seperti biasa ataupun 
dpat mengecek kondisi kabel data tersebut 

Penyebab 3 Pancaran Optic dihasilkan oleh dioda laser yang terdapat didalam perangkat 
Optic, dan jika dioda lser ini rusak, maka Optic tidak dapat memancarkan Infra 
red 

Solusi  Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganti Optic yang sama (misalnya Optic CD-ROM dengan Optic CD-
ROM, Optic VCD dengan Optic VCD, ini juga berlaku untuk semua yang 
menggunakan Optic) 

 
Susah Buka Tutup Pintu 
Penyebab 1 Motor baki berfungsi untuk memutar/menggeser baki keluar dan kedalam. Jika 

motor ini tidak berfungsi dengan normal, maka baki disk (pintu) sulit untuk 
buka tutup 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mencoba mengganti motor baki atau mengecek tegangan yang menuju motor 
baki tersebut 

Penyebab 2 Poros baki disk diberi penghubung ke motor baki dengan menggunakan gigi 
roda dan karet tape. Jika gigi roda ini kotor dan karet tape sudah mengembang, 
maka pergerakan baki untuk buka tutup akan sulit sekali 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganti karet tape baki dan membersihkan semua gigi roda yang 
berhubungan dengan baki disk dan kemudian memberikan pelumas untuk 
kelancaran pergerakan 

 
 
 
 
 



Optic tidak Dapat Maju-Mundur 
Penyebab 1 Debu yang berterbangan dan masuk kecelah-celah CD-ROM akan menempel 

pada seluruh permukaan yang datar dan permukaan yang diolesi minyak. Jika 
debu yang menempel pada roda gigi (GIR) perputaran poros dalam waktu yang 
lama, maka dapat menyebabkan pergerakan menjadi macet, terlebih 
pergerakan Optic 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu 
membersihkan seluruh bagian debu dengan vacuum cleaner ataupun dengan 
kuas halus sebersih mungkin dan lumuri pelican pada setiap poros yang 
bergerak, agar pergerakan menjadi lancar 

Penyebab 2 Diluar dugaan bahwa terkadang terjadi kerusakan pada motor Optic yang 
menggerakkan Optic maju mundur ataupun dapat terjadi pada IC pengontrol 
tegangan motor Optic 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mencoba mengganti motor Optic tersebut dengan motor yang lain ataupun 
melakukan pengecekan tegangan umpan dari Controller tegangan motor Optic 

 
CD-ROM tidak dapat Membaca CD Audio 
Penyebab 1 Kemungkinan pemasangan kabel data Audio tidak terpasang dengan baik atau 

tidak terpasang sama sekali. Jika kabel data Audio analog atau digital Audio 
tidak terpasang dari CD-ROM ke sound card, maka hasil player Audio tidak 
akan mengelurkan suara 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
menghubungkan kabel data Audio dari CD-ROM ke sound card (digital Audio 
atau analog Audio) untuk melihat apakah kerusakan pada kemungkinan yang 
pertama atau Anda dapat mencoba menggunakan earphone (head phone) yang 
ada didepan CD-ROM pada saat CD Audio dijalankan 

Penyebab 2 Rangkaian sound Audio berfungsi untuK merubah sinyal digital menjadi sinyal 
Audio, jika rangkaian ini tidak bekerja sama sekali, maka suara Audio yang 
dihasilkan tidak akan keluar 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengecek kondisi bagian Audio, biasanya rangkaian ini menggunakan IC 
sound yang memiliki 8 pin, misalnya jenis IC 3414A, IC 3404A dan lain-lain. 
IC ini letaknya tidak jauh dengan jack earphone. Anda dapat mengganti IC 
tersebut jika kemungkinan yang lain tidak ditemukan 

 
CD-ROM Hanya dapat Membaca CD Audio 
Penyebab 1 CD-ROM yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 

pembacaan data tersendat-sendat, bahwa ini disebabkan semakin melemahnya 
kerja Optic, yang mengakibatkan CD-ROM tersebut tidak dapat membaca 
CD/Media disk dengan baik 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengkalibrasi trimpot Optic yang ada diseputaran Optic. Untuk pemutaran 
trimpot ini ke kiri akan memperlambat putaran disk dan ke kanan akan 
mempercepat putaran disk. Jika CD-ROM sering digunakan makaputaran disk 
akan semakin lambat, maka putarlah trimpot Optic ke kanan secara perlahan-
lahan, karena trimpot Optic ini sekaligus berfungsi untuk meng-Adjust motor 
disk 

Penyebab 2 Kemungkinan yang lain kerusakan ditemukan pada chipset CD-ROM, 



sehingga CD-ROM tersebut tidak terdeteksi oleh Bios tetapi dapat membaca 
CD Audio tanpa dihubungkan dengan CPU (ini hanya CD-ROM yang 
memiliki player Audio) 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengganti Chipset CD-ROM ini, atau dapat mengganti board CD-ROM 
tersebut dengan jenis yang sama, atau lebih mudahnya ganti CD-ROM yang 
baru saja 

 
CD-ROM tidak Terdeteksi 
Penyebab 1 Pemasangan interface (kabel data) yang tidak benar dapat menyebabkan CD-

ROM tidak terdeteksi oleh Bios 
Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 

lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
memeriksa ulang pemasangan kabel-kabel CD-ROM (kabel data dan kabel 
power), antara pin satu kabel interface (yang berwarna merah) akan bertemu 
dengan kabel merah Power Supply 

Penyebab 2 CD-ROM yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 
pembacaan data tersendat-sendat, bahwa ini disebabkan semakin melemahnya 
kerja Optic, yang mengakibatkan CD-ROM tersebut tidak dapat membaca 
CD/Media disk dengan baik 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
mengkalibrasi trimpot Optic yang ada diseputaran Optic. Untuk pemutaran 
trimpot ini ke kiri akan memperlambat putaran disk dan ke kanan akan 
mempercepat putaran disk. Jika CD-ROM sering digunakan makaputaran disk 
akan semakin lambat, maka putarlah trimpot Optic ke kanan secara perlahan-
lahan, karena trimpot Optic ini sekaligus berfungsi untuk meng-Adjust motor 
disk 

Penyebab 3 Jika pemilihan set jumper CD-ROM dan hard disk dipasang dengan satu kabel, 
pada satu pilihan Master-Master atau Slave-Slave dapat menyebabkan CD-
ROM Anda tidak terdeteksi 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
pemasangan set jumper antara CD-ROM dan hard disk. Jika satu kabel data, 
sebaiknya hard disk pada set jumper Master dan CD-ROM pada set jumper 
Slave atau dengan jalan terbaik yaitu dengan memisahkan interface CD-ROM 
dan hard disk, yang mana hard disk diletakkan pada instalasi IDE Primary, 
sedangkan CD-ROM diletakkan pada instalasi IDE Secondary 

Penyebab 4 Misalkan pada instalasi Setup Bios, Primary Master pada pilihan Auto, 
Primary Slave pada pilihan None, Secondary Master pada pilihan None, dan 
Secondary Slave pada pilihan None, maka CD-ROM tidak akan terdeteksi 

Solusi Kemungkinan penanggulangan permasalahan yang mungkin dapat Anda 
lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan diatas, yaitu dengan 
menentukan instalasi IDE Primary dan Secondary berada pada pilihan Auto, 
ini berguna untuk mendeteksi seluruh peripheral secara Automatic, tanpa Anda 
harus merubah setup Bios setiap perubahan/pergantian peripheral 

Penyebab 5 Penginstallan driver CD-ROM yang “crash” dapat menyebabkan CD-ROM 
tidak terdeteksi oleh system. Dengan begitu, tampilan CD-ROM tidak akan 
ditemukan pada tampilan Windows, terkecuali Anda menginstall ulang semua 
system Windows dan aplikasinya dari awal, ini akan memakan waktu yang 
cukup lama 

Solusi Ada cara terbaik yang dapat Anda lakukan agar CD-ROM tersebut dapat 
terdeteksi kembali, tanpa harus menginstall ulang Windows Anda. Beberapa 



perangkat lunak yang Anda butuhkan sebagai berikut : 
• MSCDEX.EXE (file pembaca) 
• OAKCD-ROM.SYS (file driver CD-ROM) 
Langkah-langkah dapat Anda ikuti sebagai berikut : 
• Dari system operasi DOS.C:\>:, copykan kedua file tersebut ke dalam hard 

disk Anda. Kemudian ketik seperti dibawah ini : 
 
 
 
 
• Berikutnya yang kedua dapat Anda ketik seperti berikut : 
 
 
 
 
• Booting ulang komputer Anda untuk menjalankan semua perubahan yang 

telah dilakukan 
Catatan : 
Untuk pilihan NAMA, Anda dapat mengganti dengan nama apa saja (misalnya 
Surya, Kurniawan, 123, besok dan lain-lain), dan tanda “_” adalah spasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COPY_CON_AUTOEXEX . BAT  (Enter) . 
  MSCDEX . EXE_ / D :  NAMA  (Enter) 
  ^Z  (Enter) 

  COPY_COC_COFIG . SYS  (Enter) 
DEVICE = OAKCD – ROM . SYS_/ D : NAMA  (Enter) 
^Z  (Enter) 
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