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1. Merakit PC 
 
Obyektif : 
 
Anda tidak memerlukan palu, gergaji, dan satu kotak penuh perekat untuk membuktikan diri 
sebagai orang yang bisa membangun PC, untuk penggemar komputer, membangun PC 
sendiri merupakan proyek yang paling menarik, dan anda bahkan tidak membutuhkan 
banyak dana untuk membangunnya. 
 
Mengapa membangun PC sendiri, alasan terbaiknya adalah untuk membangun PC yang 
benar-benar seperti yang anda inginkan, alasan terbaik yang kedua adalah menghemat uang, 
dengan berbelanja secara hati-hati, anda bisa membangun PC dengan biasaya US$100 – 
200 lebih murah dibandingkan membeli yang sudah jadi, dan sebagai bonus anda juga akan 
belajar mengenal cara PC bekerja dengan membangunnya sendiri. 
 
Namun membangun PC yang lengkap bukanlah pekerjaan mudah, keuntungan terbesar 
membeli PC yang sudah siap pakai adalah tersedianya dukungan penuh dari perusahaan 
pembuatnya, Jika anda mengalami masalah pada PC buatan sendiri, anda harus tahu cara 
menentukan titik masalahnya, anda juga harus menghabiskan waktu meriset dan membeli 
komponen sendiri untuk PC anda. 
 
Namun jika anda siap untuk memulainya, inilah panduan lengkap langkah demi langkah 
untuk membangun PC sendiri. 
 
1.1. Mengumpulkan Komponennya 

 
Untuk mengetahui komponen yang dibutuhkan 
PC anda, periksalah situs web pembuatnya 
dan pelajari ulasan/artikel yang berkaitan, 
situs web hardware seperti Tom’s hardware 
(www.tomshardware.com), Anandtech 
(www.anandtech.com), sedangkan untuk situs 
lokal dapat anda temui seperti Bhinneka 
(www.bhinneka.com), dan Obengware 
(www.obengware.com) merupakan tempat 
yang baik untuk mencari rekomendasi. 
 

1.1.1. Casing dan Power Supply 
 
Pada kisaran harga 40$ 
hingga 200$, casing paling 
populer adalah midtower 
sederhana, sebagian besar 
sudah dilengkapi catu daya, 
tapi pastikan sudah sesuai 
dengan kebutuhan sistem 
anda. 
Saran : 
Untuk merek yang baik 
anda dapat gunakan jenis 
dari Enlight, Lian Li. 
Untuk merek yang menengah anda dapat gunakan jenis Aibo 
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1.1.2. Keyboard dan Mouse 
 
Keyboard terdapat banyak pilihan yang menarik, tapi saat ini telah menjadi 
standar de-facto penggunaan keyboard dengan interface PS/2 namun sudah ada 
beberapa yang menggunakan interface baru yaitu USB, apabila anda memiliki 
keuangan lebih, ada baiknya anda memikirkan keyboard USB sebagai 
pertimbangan untuk mempersiapkan diri anda apabila port PS/2 ditiadakan di 
tahun mendatang 
Saran : 
Untuk merek yang baik anda dapat gunakan merek Logitech. 
 
 

1.1.3. Monitor 
 
Untuk monitor anda dapat menggunakan model CRT (Chatode Ray Tube) atau 
LCD (Liquid Crystal Display), dimana apabila anda memiliki anggaran yang 
minim sebaiknya menggunakan CRT pada ukuran 15” dan pastikan mampu 
mendukung resolusi layar hingga 1024 x 768. 
Apabila anda memiliki anggaran lebih, LCD dapat anda pertimbangkan, pastikan 
LCD yang anda miliki menggunakan teknologi TFT (Thin Film Transistor) atau 
dengan sebutan aktif matrix. 
Saran : 
Untuk merek yang baik anda dapat gunakan merek Sony, 
Untuk merek yang menengah anda dapat gunakan LG atau Samsung. 
 

1.1.4. Motherboard 
 
Untuk motherboard anda dapat 
memilih sesuai dengan kebutuhan 
anda, dimana saya dapat berikan 
anda tiga pilihan sederhana, adalah 
sebagai berikut : 
 

1. High End 
Untuk pengguna ini, anda 
dapat menggunakan 
motherboard yang 
mendukung Processor Intel 
Pentium 4 dengan kombinasi 
model RAM RDRAM PC 1066 
untuk kecepatan optimal. 

2. Mid End 
Untuk pengguna ini, saya 
sarankan anda mengunakan 
AMD Athlon XP dengan 
kombinasi model RAM 
SDRAM DDR PC 2100 atau 
yang lebih tinggi. 

3. Low End 
Untuk pengguna ini, saya sarankan anda dapat menggunakan Duron XP, 
dengan kombinasi modem RAM SDRAM DDR PC 2100. Dan pastikan 
Motherboard anda telah memiliki Kartu Grafis terintegrasi, sehingga 
anda dapat menekan biaya belanja anda dalam pembelian kartu grafis, 
saat ini sudah ada motherboard yang telah mengintegrasikan kartu grafis 
Ge-Force dengan harga yang sangat terjangkau. 
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1.1.5. Processor 
 
Melanjutkan pilihan motherboard yang telah anda tentukan pada bagian 1.1.4. 
maka akan berdampak dengan jenis processor yang anda gunakan : 
 

1. High End 
Jenis Processor dari Pentium 4, 
saat ini terbagi atas 2 klasifikasi : 
Penitum 4 dengan FSB 400 (4x100) 
Pentium 4 dengan FSB 533 (4x533) 

2. Mid End 
Untuk Processor Athlon XP, apabila 
anda beruntung anda dapat mencari 
jenis Throughbred agar dapat 
dengan mudah di overclock. 
Standar untuk Athlon XP adalah FSB 266 (2x133) 

3. Low End 
Saat ini Duron XP sudah sanggup untuk menyaingi kemampuan Pentium 
4, seperti contoh saya telah mencoba untuk mengetest Duron XP melalui 
software benchmark Sissoft Sandra, ternyata Duron XP 1,3 GHz mampu 
menyaingin Pentium 4 1.6 GHz, jadi apabila anda memilih Duron 
sebenarnya merupakan pilihan yang paling bijaksana tanpa mengurangi 
performa. 

 
1.1.6. Memori 

 
Melanjutkan pilihan motherboard yang telah anda tentukan 
pada bagian 1.1.4. maka akan berdampak pula dengan jenis 
memory yang anda gunakan : 
 

1. High End 
Jenis memory untuk High End tergantung dari jenis 
Chipset Motherboard yang anda gunakan, seperti 
contoh : 
Jenis Chipset Jenis RAM 
I845d  SDRAM DDR PC 1600 – 3200 
I850e  RDRAM DDR PC 533 – 1066 
Untuk memastikan kompatibilitas dari jenis RAM 
yang bisa digunakan, cukup browse ke website dari 
masing-masing Vendor Chipset. 

2. Mid End 
Sudah dapat dipastikan bahwa Athlon XP menggunakan jenis SDRAM 
DDR untuk semua jajaran motherboardnya, namun jenis SDRAM DDR 
dapat anda browse ke website dari masing-masing Vendor Chipset. 

3. Low End 
Sama dengan Athlon, Duron XP pun umumnya mengandalkan jenis 
SDRAM DDR untuk semua jajaran motherboardnya. 

 
Saran : 
Untuk Jenis RAM yang memiliki dukungan garansi yang baik dapat anda 
gunakan merek Visipro, Apacer. 
Untuk Jenis RAM SDRAM DDR, pilihlah yang memiliki CAS Latency yang 
tertinggi untuk mendapatkan performa yang optimal. 
Untuk Jenis RAM yang mudah dioverclock, dapat anda gunakan Mushkin dan 
Corsair. 
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Catatan untuk anda, apabila anda mendengar istilah “Lifetime Warranty”, itu 
berarti RAM anda dijamin akan diganti apabila rusak seumur hidup produksi 
RAM yang bersangkutan masih diproduksi, jadi apabila jenis RAM yang 
bersangkutan sudah tidak diproduksi lagi, maka garansi anda pun habis. 
 

1.1.7. Floppy Disk Drive 
 
Floppy tidak memiliki keistimewaan khusus, merek apapun yang anda beli 
memiliki performa yang tidak terpaut jauh. 
 

1.1.8. Harddisk 
 
Ada dua hal penting untuk model harddisk yang dapat anda gunakan : 
 

1. RPM 
RPM adalah singkatan dari Rotation Per Minute, dengan maksud 
kecepatan putaran platter per menitnya, ada dua pilihan yang bisa anda 
pilih 5400 atau 7200, makin tinggi putaran tentu makin baik. 
 

2. UDMA 
UDMA adalah singkatan dari Ultra Direct Memory Access, dengan 
maksud Harddisk saat ini memiliki kecepatan Data Transfer langsung ke 
RAM yang tinggi, ukuran saat ini adalah UDMA 66, UDMA 100, UDMA 
133, dimana apabila motherboard mendukung model UDMA 66, 100, 
dan 133 maka sudah dapat dipastikan anda membutuhkan kabel 40 pin 
80 konduktor. 
Sedangkan untuk UDMA 150 adalah model terbaru dari jenis harddisk 
yang tersedia di pasaran, dimana tidak lagi menggunakan metode 
parallel seperti masa lampau namun menggunakan metode Serial maka 
disebut SATA (Serial ATA) sehingga mampu memompa hingga 150 
MBps. 

 
1.1.9. CD-RW Drive 

 
CD-RW memiliki kode pada drive nya seperti contoh : 
24x10x40x 
Dengan arti adalah sebagai berikut : 
24x adalah kecepatan untuk menulis pada media CD-R 
10x adalah kecepatan untuk menulis pada media CD-RW 
40x adalah kecepatan untuk membaca pada media CD-ROM 
Dimana 1x = 150 KBps. 
 
CD memiliki dua model kategori : 
Standard, berarti jumlah data 650 Mb, pada kecepatan 1x membutuhkan 74 
menit waktu baca. 
Overburn, berarti jumlah data 700 Mb, pada kecepatan 1x membutuhkan 80 
menit waktu baca. 
 

1.1.10. CD-ROM Drive 
 
CD-ROM tidak memiliki keterangan se-rumit CD-RW, hanya menjelaskan 
kecepatan baca untuk CD-ROM saja, seperti contoh : 
56x 
Dengan arti adalah CD ROM mampu membaca dengan kecepatan 56x150Kbps. 
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1.1.11. Removable Media Drive 
 
Pilihan anda berkisar dari Zip drive 250 Mb, hingga Jaz Drive 2 Gb, atau tape 
backup drive. 
Beberapa perangkat membutuhkan kontrol SCSI yang terpisah. 
 

1.1.12. Kartu Grafis AGP 
 
Untuk kartu grafis, tergantung siapakah anda, dengan maksud : 
 

1. High End Gamers dan Graphical Design 
Anda dapat gunakan jenis yang paling enthusiast seperti Matrox Parhelia, 
Ge-Force 4 Ti atau FX, atau ATI Radeon 9700 

2. Low End Gamers 
Untuk Low End Gamers anda dapat gunakan jenis Ge-Force 4 MX, beda 
produk nVidia dengan membedakan type MX dengan Ti, kita dapat 
gunakan analogi bagaikan Penitum(untuk jenis Ti) dengan 
Celeron.(untuk jenis Mx) 

3. Office 
Cukup gunakan kartu grafik yang sudah terintegrasi pada Motherboard, 
anda pun masih dapat bermain game-game 3D standar. 

 
1.1.13. Kartu Suara 

 
Jika anda memilih kartu tambahan. anda harus pastikan terlebih dahulu apakah 
motherboard anda telah memiliki onboard chip Suara atau belum, dimana 
apabila motherboard anda telah memiliki onboard chip Suara, namun anda 
masih kurang puas dengan kualitas yang dimilikinya, anda dapat menggantinya 
dengan kartu add-on seperti SoundBlaster. 
Jenis kualitas kartu suara dibedakan dalam tiga kategori utama : 
 

1. Sound Channel 
Sound Channel adalah patokan dari banyaknya speaker yang akan 
digunakan, (akan dibahas pada bab terpisah) 

2. Audio Playback 
Adalah tingkat kedalaman bit digital untuk memainkan suara, (akan 
dibahas pada bab terpisah) 

3. Wavetable Synthesizer 
Adalah kemampuan memanipulasi suara MIDI (musical interface digital 
interface), didalam memainkan perangkat music seperti Piano, 
Trombone dan lain sebagainya. 

 
1.1.14. Kartu Jaringan 

 
Kartu Jaringan yang ingin anda gunakan terbagi atas dua kategori : 
 

1. Cable 
Untuk Jenis Cable, anda dapat gunakan Ethernet Card, untuk merek 
yang baik anda dapat gunakan 3Com, sedangkan merek umum anda 
gunakan seperti Realtek atau Dlink. 

2. Wireless 
Untuk Jenis Wireless, anda dapat gunakan WLAN, untuk merek yang 
baik anda dapat gunakan Cisco, sedangkan merek umum anda dapat 
gunakan seperti Dlink atau Linksys. 
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1.1.15. Modem 
 
Sangat penting untuk anda miliki, jenis modem terdiri atas dua kategori : 
 

1. Dial Up Modem 
Kartu ini dihubungkan pada Jaringan telepon rumah, memiliki kecepatan 
56KBps, dengan menggunakan kompresi V92. 

2. Cable Modem 
Kartu ini dihubungkan pada Jaringan seperti Kabelvision untuk daerah 
Jakarta, atau istilah umumnya adalah Internet Broadband, dengan 
kecepatan dari 64 KBps hingga 2 MBps. 

 
1.1.16. Sistem Operasi dan Software 

 
Akan kita bahas mengenai instalasi produk Operating System yang populer dari 
Microsoft Windows 98SE, hingga Windows 2000 Professional dan Windows XP. 
Untuk Software akan kita bahas penggunaan software seperti instalasi Microsoft 
Office hingga beberapa Utility penting. 
 

1.2. Siap Bekerja 
 
Bersihkan ruang kerja anda dan siapkan pencahayaan yang cukup. 
Hindari daerah berkarpet yang bisa secara cepat mengakumulasikan listrik statis 
yang bisa merusak komponen, anda pun membutuhkan obeng, sepasang 
penjepit berujung kecil, waktu yang cukup, dan gelang antistatis untuk bekerja 
dengan komponen elektronik. 
 
Kumpulkan semua komponen dan buka serta periksalah untuk 
mengkonfirmasikan bahwa semua sudah disertakan. Lepaskan pembungkus 
casing dan letakkan casing mendatar di tempat kerja anda. Didalamnya anda 
akan melihat kabel listrik AC, kerangka untuk meletakkan komponen, dan 
sekantong sekrup. 
 
Sebaiknya anda juga mengumpulkan update driver terbaru untuk hardware anda  
pada sebuah CD-R yang barus selesai anda download dari internet. 
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1.3. Mempersiapkan Motherboard 
 

 
 
Sebagian besar motherboard terbaru memiliki sedikit Jumper, dan anda jarang 
sekali harus berurusan dengan jumper 
tersebut. Biasanya setting default bisa 
berjalan tanpa masalah, namun bacalah 
manual motherboard anda secara hati-
hati dan seksama untuk melihat adanya 
perubahan yang dianggap perlu. 
 
Jika anda membeli motherboard 
bersama processor dan RAM, mungkin 
komponen ini telah dipasangkan oleh 
Vendor anda. 
Jika tidak maka anda harus melakukannya, letakkan motherboard pada 
permukaan datar dan pasang RAM pada slot RAM, dimulai dengan slot yang 
bertuliskan “Bank 0”. Masukkan modul secara perlahan namun mantap ke slot, 
penjepit di kedua sisi akan terpasang ke tempatnya ketika modulnya sudah 
terpasang secara tepat, Jika anda membeli banyak modul pasangkan sisanya 
sekarang. 
 

Bekerjalah secara 
hati-hati ketika 
memasang 
processor, 
angkatlah tuas yang 
terletak di sisi 
socket dan secara 
hati-hati masukka n 
processor, saat 
anda melakukannya, 
pastikan pin 1 pada 
processor dengan 
pin 1 pada socket. 
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Processor akan terpasang benar hanya dengan satu cara, peganglah processor 
secara mantap di tempatnya dan kuncilah tuasnya. 
 

Pasang kipas pendingin 
pada processor (prosedur 
mungkin berbeda-beda, 
jadi bacalah instruksinya 
secara hati-hati), dan 
pasangkan konektor listrik 
kipas ke konektor pada 
motherboard. 

 
Lihat manual motherboard 
untuk mengetahui 
posisinya yang benar. 
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1.4. Memasang Motherboard pada Casing 
 

Sekrupkan pemegang motherboard (yang 
menyertai casing). Secara hati-hati 
masukkan motherboard pada tempatnya. 

 
Anda akan tahu apakah motherboard 
terpasang dengan benar jika lubangnya 
pas. Menggunakan sekrup yang 
menyertai casing, pasangkan 
motherboard. 

 
Berhati-hatilah 
agar tidak 
memasang 
sekrup terlalu 
kencang, karena 
motherboard bisa 
rusak. 

 
Selanjutnya 
pasangkan konektor kecil untuk switch on/off casing, 
tombol reset, speaker, dan lampu indikator 
(daya/power dan 
aktifitas 

harddisk/IDE LED) ke motherboard. Lihat manual 
motherboard anda untuk informasi detailnya dan 
bekerjalah secara hati-hati. 
 

Terakhir, 
hubungkan kabel 
konektor listrik 
besar dari 
catudaya PC ke 
Motherboard. Konektor hanya bisa dipasang 
dengan satu cara. 
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1.5. Memasang Kartu Tambahan 
 
Langkah didalam memasang kartu tambahan 
seperti kartu jaringan atau kartu suara dan lain 
sebagainya, adalah sebagai berikut : 
 

1. Dapatkan versi paling baru untuk driver 
kartu anda dari situs Web vendor 
pembuatnya, para vendor sering 
memperbarui driver walaupun produknya 
telah dipasarkan. 

2. Bacalah instruksi penginstalan yang 
menyertai kartu atau dengan driver apa 
pun yang anda download dari situs 
vendornya. 

 
1.6. Melakukan Pengujian Awal 

 
Sekarang, inilah saatnya melakukan pengujian 
terhadap motherboard, processor, dan RAM, 
masukkan kartu grafis ke slot AGP motherboard, 
kencangkan dengan sekrup, dan pasang monitor, 
keyboard, serta mouse. 
 
Hubungkan kabel listrik AC dari bagian belakang PC ke dinding, dan hidupkan 
PC Anda, Jika PC anda berbunyi bip sekali dan anda melihat informasi BIOS di 
layar, berarti komponen inti PC anda bekerja tanpa masalah, lepaskan kabel 
listrik dari colokan, dan lanjutkan dengan langkah pada bagian berikutnya. 
 
Jika PC anda tidak mau hidup atau anda tak melihat apa pun di layar, periksalah 
kembali semua hubungan (khususnya untuk kabel pembagi daya dari casing ke 
motherboard) dan cobalah lagi. 
Jika tidak terjadi apa-apa ketika pertama kali anda menghidupkan PC, inilah 
saatnya mencari masalahnya. Pertama kali pastikan kabel listrik PC anda secara 
mantap terpasang dan anda memasukkannya ke Outlet listrik, jika tetap tidak 
selesai masalahnya, lepaskan PC dari sumber listrik dan mulai memerika 
koneksinya. Pastikan konektor listrik motherboard terpasang secara mantap dan 
semua konektor processor, RAM dan kartu-kartu tambahan terpasang secara 
mantap. Periksalah kembali konektor switch di casing ke motherboard, konektor 
ini mungkin tidak terpasang dengan benar. 
Jika langkah-langkah diatas tidak mengatasi masalah, mulailah menarik kartu 
tambahan (kecuali kartu grafik), satu per satu (dalam kondisi mati dan tak 
terhubung ke listrik). Setelah anda mencabut sebuah kartu, cobalah 
menghidupkan lagi PC anda. Jika PC bisa hidup berarti kartu terakhir yang anda 
lepaskan yang menyebabkan masalah. Melepas kartu grafis tidak bisa dilakukan 
karena motherboard tidak bisa bekerja tanpa kartu grafis. 
Menelusuri masalah pada RAM, processor, atau motherboard lebih sulit, 
idealnya anda harus menggati setiap komponen ini secara bergantian, tetapi 
sebagian besar dari kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan hal ini. 
 
Jika PC anda bisa dihidupkan tetapi anda kesulitan menginstall sistem operasi, 
masalahnya bisa berasal dari berbagai sumber, menurut pengalaman saya, 
masalah utama biasanya terjadi pada cacatnya RAM yang anda miliki, cobalah 
dengan meminjam RAM teman anda, dan pasangkan pada komputer anda lalu 
coba untuk menginstall kembali, namun apabila masalahnya masih sama 
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cobalah meminjam Processor teman anda, dan pasangkan pada komputer anda 
lalu coba lagi. Tetapi lain halnya apabila anda menginstall Windows 2000 atau 
XP dan menemui masalah sedangkan pada saat anda menginstall Windows 98 
atau ME tidak bermasalah, ini mungkin saja bisa terjadi pada driver RAID atau 
SCSI, yang mungkin harddisk anda bukan berada pada konektor IDE standar 
namun didalam RAID IDE atau SCSI, pastikan anda memiliki driver yang sesuai 
dengan operating system (2000 atau XP), lalu pada saat instalasi pertama kali 
tekanlah F6 untuk masukkan driver pada system. 
 

1.7. Menginstall Drive 
 
Menggunakan sekrup yang disediakan 
casing, masukkan floppy drive, jika anda 
tidak yakin harus memasang di mana, 
lihatlah bagian plastik yang bisa 
dipotong/dibuang pada panel depan casing. 
 
Selanjutnya pastikan jumper pada harddisk 
IDE anda dan drive lainnya seperti CDROM 
telah disetel dengan tepat, dengan rincian 
sebagai berikut : 
 

1. Bacalah instruksi instalasinya, dan 
jalankan software instalasi yang 
harus dijalankan sebelum anda mulai menginstall harddisk di komputer 
anda. 

2. Matikan PC anda dan bukalah kotaknya, pastikan anda sudah aman dari 
listrik statis 

3. Pada harddisk anda aturlah jumper 
pada master atau slave 

4. Pasangkan harddisk ke kotaknya dan 
hubungkan kabel listrik dan kabel IDE 
ke harddisk tersebut, berhati-hatilah 
saat memasang pin 1 pada 
motherboard ke pin 1 pada drive. 
Satu sisi kabel diberi warna untuk 
membantu anda memasangkannya 
dengan benar. 

5. Hidupkan PC anda dan masuki 
program setup CMIS, ini biasanya 
dilakukan dengan terlebih dahulu 
menekan Del atau F1 di awal proses 
boot. Carilah menu Autodetect dan 
konfirmasikan bahwa komputer anda mengenali drive baru tersebut. 
Simpan setting anda dan boot lagi. 

6. Ikuti setiap petunjuk dari software instalasi untuk membuat partisi, format, 
dan menyalin data ke harddisk baru anda, jika anda tidak memiliki 
software instalasinya, anda harus melakukan semua pekerjaan ini 
secara manual. 
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1.8. Menghubungkan Kabel 
 
Inilah saatnya menghubungkan semua kabel IDE, ketika mengubungkan 
pastikan pin 1 kabel data yang lebar (biasanya kabel merah) terhubung ke pin 1 
konektor pada drive dan motherboard. Jika beruntung, anda mendapatkan 
konektor pada kabel yang hanya bisa dipasang dengan satu cara. 
 
Perhatikan ujung berlekuk pada konektor data dan socket-nya, tetapi berhati-
hatilah; ada kemungkinan anda memasangnya secara salah. 
 

1. Pasangkan kabel data floppy disk dari drive ke konektor floppy pada 
motherboard 

2. Pasang kabel data lebar ke konektor kanal IDE primary pada 
motherboard dan ke harddisk pertama di ujung satunya. Jika anda 
memiliki  harddisk kedua pada kanal tersebut, pasangkan konektor 
kedua pada kabel harddisk kedua. 

3. Hubungkan kabel data lebar dari konektor IDE kedua pada motherboard 
pada CD-RW drive anda, Pasangkan konekor kedua ke drive IDE kedua 
pada kanal tersebut (jika ada) 

4. Tarik kabel audio, dari bagian belakang CD-ROM atau DVD-ROM drive 
ke konektor yang sesuai pada kartu suara – atau ke motherboard, jika 
motherboard anda telah built in chip suara. 

5. Pasangkan konektor daya ke floppy drive, harddrive anda, CD-ROM, 
CD-RW, atau DVD-ROM drive, dan removable media drive lainnya. 

 
1.9. Menghubungkan Perangkat External 

 
Pasangkan keyboard dan mouse ke konektor yang sesuai di belakang casing, 
juga pasangkan monitor, speaker, printer dan perangkat lain (seperti kabel 
jaringan, atau modem, bahkan scanner). Terakhir pasangkan kabel listrik dari 
catu daya ke colokan listrik di dinding. 
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