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II. LANDASAN TEORI 

2.1.Pengenalan PC Cloning

Jaringan PC Cloning merupakan suatu bentuk efisiensi dalam suatu sistem 

jaringan untuk penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk 

Membangun PC Cloning dibutuhkan sebuah software pendukung yang 

berfungsi mengatur penggunaan sumber daya komputer. 

PC Cloning merupakan sebuah teknologi komputer masa kini yang 

memungkinkan sebuah Central Processing Unit (CPU) dapat digunakan untuk 

dioperasikan oleh lebih dari satu pemakai sekaligus. Biasanya sebuah CPU 

hanya dapat dipakai oleh satu orang pemakai saja. Dengan teknologi PC

Cloning ini, paradigma 1 CPU untuk 1 pemakai telah berubah, sehingga 1 

CPU sekarang dapat digunakan, hingga 20 pemakai sekaligus.

PC Cloning bekerja dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya 

yang dimiliki sebuah CPU, antara lain: prosessor, memori, dan hardisk. Pada 

prinsipnya, tidak semua sumber daya CPU digunakan secara maksimal saat 

seorang pemakai menggunakan komputer. 
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Apalagi dengan semakin canggih teknologi prosesor (hingga Pentium core i7), 

serta cepat dan murahnya memori komputer (hingga teknologi DDR3) saat ini.

Dengan teknologi PC Cloning sumber daya CPU yang tidak/belum terpakai 

tersebut, dapat dimanfaatkan untuk melayani pemakai lainnya sekaligus.

a. Keunggulan penerapan PC Cloning

Teknologi PC Cloning memiliki beberapa keunggulan di antaranya :

1. Menghemat kebutuhan software

Dengan menerapkan PC Cloning kebutuhan terhadap software menjadi 

lebih sedikit, jika ingin menginstal software cukup diinstal di sisi sofware 

kemudian di Cloning disetiap user. 

2. Menghemat kebutuhan hardware

Dengan penerapan PC Cloning juga dapat menghemat pemakaian 

hardware. Tidak harus menyediakan PC sesuai dengan jumlah pemakai, 

karena dengan PC Cloning dapat menangani hingga 20 pemakai secara 

bersamaan.

3. Menghemat pemakaian listrik

Dengan adanya PC Cloning dapat menghemat konsumsi listrik karena 

satu PC dapat digunakan untuk beberapa pengguna. Jika dibandingkan 

dengan pemakaian satu PC satu pengguna.[16]
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4. Menghemat biaya investasi

Dengan adanya PC Cloning dapat menghemat investasi yang dikeluarkan 

untuk membangun sebuah sistem jaringan komputer. Adapun sebagai 

perbandingan harga dari sisi hardware 5 buah PC dengan PC Cloning dan 

tanpa PC Cloning dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Perbandingan dana yang dibutuhkan dalam perancangan PC
menggunakan PC Cloning dan tanpa PC Cloning.

Komputer tanpa 
PC Cloning (5

User)

Harga Komputer dengan 
PC Cloning (5

User)

Harga

1.Processor core i3 
2120, soket 1155
2. RAM DDR3 
4GB
3. Hardisk 500 Gb
4. Motherboard
5. Casing +PSU 
450 watt
6. DVD RW sata
7. LCD LED 19” 
8. 
Mouse+Keyboard

Rp. 1200.000

Rp. 260.000
Rp. 550.000
Rp.650.000
Rp. 430.000

Rp. 190.000
Rp.900.000
Rp.80.000

1.Processor core i3
    2120, soket 
1155
2. RAM DDR3 4 
GB
3. Hardisk 500 Gb
4. Motherboard
5. VGA Card
AMD
    Radeon 5450
    (2 unit)
5. Casing +PSU 
    450 watt
6. DVD RW sata
7. LCD LED 19” 
    (5 unit)
8. 
Mouse+Keyboard
    (5 unit)
9. Sound  Card
USB
    (5 unit)

Rp. 1200.000

Rp. 260.000
Rp. 550.000
Rp.650.000
2 x 350.000 
=Rp.700.000

Rp. 430.000

Rp. 190.000
4 x 900.000
=Rp.4.500.000
5 x 80.000
=Rp.400.000
5 x 40.000
=Rp. 200.000

T O T A L RP.
5 x 4.260.000
=21.300.000,-

T O T A L Rp. 

9.080.000,-
SUMBER : http://www.sentracomputer.com/  (diakses tanggal 13 maret 2013)
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Dari tabel di atas dapat di lihat biaya yang dibutuhkan dalam perancangan 

PC yang dapat dipergunakan oleh 5 pengguna dengan teknik PC Cloning

dengan perancangan PC tanpa teknik PC Cloning. Perancangan PC

dengan PC Cloning membutuhkan dana sebesar RP.9.080.000 (estimasih

harga tertinggi dipasaran). Sedangkan pada perancangan PC tanpa teknik 

PC Cloning membutuhkan dana sebesar Rp.21.300.000, atau lebih dari 

dua kali dari dana yang dibutuhkan untuk perancangan PC dengan teknik 

PC Cloning

5. Kemudahan perawatan PC

Dengan adanya perancangan PC Cloning memberikan kemudahan dalam 

perawatan PC, hal ini dikarenakan dalam PC Cloning penggunaan PC

hanya memakai 1 unit PC untuk dipakai sampai dengan 5 pengguna, 

perawatan hanya pada sisi servernya saja. Perawatan yang dimaksud 

adalah scan virus, instalasi software dan perawatan hardware.

b. Kelemahan penerapan PC Cloning

Penerapan PC Cloning bukan tanpa kekurangan, kekurangan yang terdapat 

pada PC Cloning adalah, jika pengguna yang terhubung pada server terlalu 

banyak, akan menyebabkan kinerja server tersebut menurun. Oleh karena itu 

perlu disesuaikan antara jumlah client dengan spesifikasi server.
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Gambar 2.1. PC Cloning

c. Penelitian Sebelumnya 

Sebenarnya penelitian tentang PC Cloning sudah banyak dilakukan, seperti 

pada tugas akhir Fachrid Wadly (2006), dengan judul Membangun Jaringan 

PC Cloning Menggunakan Software Winconnect. Penelitian ini membahas 

bagaimana cara mengCloning PC agar kemampuan PC lama yang kinerjanya 

lambat agar dapat mendekati kemampuan kinerja PC server, sehingga dapat 

menjalankan aplikasi yang berat dengan bantuan software Winconnect. Tetapi 

teknik PC Cloning menggunakan Winconnect memiliki banyak kekurangan.

Beberapa dari kekurangan software Winconnect ini sebagai berikut :
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1. Seperti pada software terminal emulator lainya, bila terjadi kerusakan 

pada server maka semua client tidak dapat dijalankan karena semua 

pekerjaan dibebankan kepada server.

2 Kinerja server bila dipakai terus menerus akan mengalami haus dan crash.

3. Pemakaian dalam jangka waktu yang sangat panjang akan memperpendek 

umur hardware server, apalagi kalau jumlah client yang terkoneksi 

berjumlah banyak

4. Jika client yang terkoneksi pada server terlalu banyak, maka kinerja pada 

server akan menurun.

5. Terbatas untuk aplikasi yang menggunakan kemampuan grafis.

6. Tidak menghemat pemakaian listrik karena dalam PC Cloning ini masihh 

menggunakan PC untuk tiap-tiap usernya.[5]

Gambar 2.2. Instalasi Jaringan Winconnect.
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Penelitian selanjutnya pada tugas akhir Sondang Purba (2009), dengan judul 

Implementasi Jaringan PC Cloning dengan Windows 2003 Menggunakan 

Aplikasi Citrix Metaframe XP. Penelitian ini mirip dengan penelitian milik 

Fachrid Wandly yaitu menCloning performa PC lama kinerjanya yang sudah 

lambat sehingga dapat mendekati kemampuan PC server tetapi menggunakan 

software yang berbeda yaitu software Citrix Metaframe XP.

Teknik PC Cloning menggunakan Citrix Metaframe XP memiliki banyak 

kekurangan. Beberapa dari kekurangan software Citrix Metaframe XP sebagai 

berikut :

1. Kinerja server bila dipakai terus menerus akan mengalami haus dan 

crash.

2. Pemakaian dalam jangka waktu yang sangat panjang akan memperpendek 

umur hardware server, apalagi kalau jumlah client yang terkoneksi 

berjumlah banyak.

3. Jika client yang terkoneksi pada server terlalu banyak, maka kinerja pada 

server akan menurun.

4. Hanya dapat berjalan di Windows 2003 Server dan instalasi yang rumit 

serta harus membutuhkan kejelian.

5. Ukuran file sangat besar yaitu 300 MB dibandingkan dengan 

Winconnect yang ukurannya mencapai 9,5 MB.

6. Terbatas untuk aplikasi yang menggunakan kemampuan grafis.
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7. Tidak menghemat pemakaian listrik karena  dalam PC Cloning ini masih

menggunakan PC untuk tiap-tiap usernya.[3]

Gambar 2.3. Instalasi jaringan Citrix MetaFrame XP.

Kemudian pada tugas akhir Rizky Agung Pratama (2011) dengan judul 

Analisis Performansi Winconnect dengan Betwin pada jaringan PC Cloning. 

Penelitian ini membahas perbandingan perancangan PC Cloning dengan 

menggunakan software Winconnect dengan perancangan PC Cloning dengan 

menggunakan software Betwin. Perancangan PC Cloning dengan 

menggunakan Winconnect yaitu teknik cloning agar PC lama yang kinerjanya 

lambat agar dapat mendekati performa PC server, artinya setiap user masihh 

menggunakan sebuah PC. Perancangan PC Cloning dengan menggunakan 

Betwin adalah konsep PC Cloning yang multiuser yaitu sebuah PC dapat 

digunakan oleh banyak user secara bersamaan.
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Tetapi teknik PC cloning menggunakan Betwin memiliki banyak kekurangan. 

Beberapa dari kekurangan software Betwin sebagai berikut :

1. Kinerja server bila dipakai terus menerus akan mengalami haus dan 

crash.

2. Pemakaian dalam jangka waktu yang sangat panjang akan memperpendek 

umur hardware server, apalagi kalau jumlah client yang terkoneksi 

berjumlah banyak

3. Jika client yang terkoneksi pada server terlalu banyak, maka kinerja pada 

server akan menurun.

4. Hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows XP tetapi komputer 

sekarang mengharuskan pemakaian sistem operasi yang lebih tinggi  

sehingga akan sulit untuk menerapkan Betwin jika memakai komputer 

terbaru.

5. Sering terjadi eror  jika digunakan untuk aplikasi yang berat.

6. Pada Betwin 1 slot VGA hanya dapat dideteksi 1 keluaran. Sedangkan 

VGA sekarang mendukung multi display.

7. Maksimum user yang dapat digunakan  hanya 4 buah.[2]
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Gambar 2.4. Instalasi Jaringan Betwin.

2.2.Pengenalan Sistem Operasi

Pengertian Sistem operasi Komputer adalah perangkat lunak komputer atau 

software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat 

keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software

aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk 

mempermudah kegiatan manusia. Sistem Operasi dalam bahasa Inggrisnya 

disebut Operating System, atau biasa disingkat dengan OS.

Sistem Operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang 

diletakkan pada memori komputer, (memori komputer dalam hal ini ada 

hardisk, bukan memori RAM) pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan 

software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi Komputer 

berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk 

software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, 

manajemen memori, penjadwalan tugas, dan antar-muka user. Sehingga 
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masihng-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum 

tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode 

yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel 

suatu sistem operasi.

Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan 

lapisan software. selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua 

perintah perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi 

yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa 

hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak 

lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap 

peralatan lain, dan mempunya akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi 

berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur 

jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer 

yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan 

tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain.

Secara umum komponen sistem komputer terdiri dari atas :

1. Perangkat Keras, merupakan sumber daya utama untuk proses 

komputasi. Perangkat keras komputer terdiri dari : CPU, memori dan 

perangkat input output.

2. Sistem operasi, mempunyai tugas untuk melakukan control dan 

koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi 

untuk user-user yang berbeda.
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3. Program aplikasi, menentukan cara sumber daya sistem digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user, contohnya 

compiler, sistem basis data, video games, program bisnis dan lain-lain.[23]

4. user yang menggunakan sistem, terdiri atas orang, mesin atau komputer 

lain. Hubungan antara komponen-komponen sistem komputer di atas dapat 

dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5. Komponen-Komponen Sistem Komputer.
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2.3. Windows Multipoint Server 2012 

Windows Multipoint Server 2012 adalah versi ketiga dari produk Windows

Server dan merupakan varian dari Windows Server 2012. Ia dirancang untuk 

memungkinkan beberapa pengguna untuk secara bersamaan berbagi satu 

komputer. Pengguna memiliki pengalaman mereka sendiri independen dan 

akrab komputasi Windows. 

Windows Multipoint Server 2012 memungkinkan lebih banyak pengguna 

untuk mengakses teknologi dengan total biaya kepemilikan yang lebih rendah. 

Dirancang untuk pengguna non-teknis yang didasarkan pada teknologi 

Windows terbaru.

Pengguna dapat terhubung ke komputer yang menjalankan Server Multipoint

langsung melalui port video di komputer, melalui USB nol klien, atau melalui 

jaringan area lokal (LAN).

Windows Multipoint Server 2012 memberikan pengguna desktop secara 

individu dengan tampilan Windows 8. Ini juga menawarkan Multipoint

antarmuka pengguna yang sederhana manajer administrator sistem dapat 

digunakan untuk visibilitas dan kontrol atas server beberapa Multipoint.[3]

2.3.1. Kelebihan Windows Multipoint Server 2012

Kelebihan Windows Multipoint Server adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengelola beberapa server multipoint di laboratorium komputer,

ruang kelas, pusat pelatihan, atau lingkungan usaha kecil.



20

2. Instalasi program hanya sekali pada sisi server, dan dapat diakses di setiap 

stasiun.

3. Berikan setiap pengguna pengalaman komputasi pribadi dan folder pribadi 

tanpa perlu komputer yang terpisah untuk setiap orang.

4. Memonitor tampilan thumbnail dari aktivitas desktop setiap pengguna .

5. Dapat memblokir layar dengan pesan disesuaikan yang dilakukan dari sisi  

Server.

6. Membatasi kelompok untuk hanya mengakses satu atau lebih website

   server.

7. Proyek layar ke layar lain untuk menunjukkan tugas tertentu.

2.3.2. Varian Windows Multipoint Server 2012

Windows Multipoint Server 2012 terbagi atas 2 jenis produk yaitu versi 

standar dan versi premium.

1. Versi Standar

Memungkinkan pemakain  hingga  10 stasiun yang terhubung  secara 

bersamaan. Tidak mendukung penggabungan domain, dan tidak 

mendukung virtualisasi sebagai host atau tamu dalam sistem operasi.

2. Premium

      Memungkinkan pemakaian hingga 20 stasiun yang terhubung secara      

bersamaan. Mendukung penggabungan domain. Mendukung virtualisasi 

sebagai host.[16]
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2.3.3. Kebutuhan hardware Windows Multipoint Server 2012

Kebutuhan hardware minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem 

operasi Windows Multipoint Server 2012 dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Spesifikasi Hardware yang Dibutuhkan untuk Menjalankan 
Windows Multipoint Server 2012.

Komponen Kebutuhan

Prosesor Minimum 1.4 GHz 64 bit processor

Memori Minimum 1 GHz

Ketersediaan ruang harddisk Minimum 32 GB 

Drive DVD-ROM drive

Perangkat munitor dan Peripheral Super VGA (800 x 600) atau lebih 

tinggi, keyboard serta mouse

2.4.CPU (Central Processing Unit)

CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit merupakan perangkat 

keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat (UPP) pada 

komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator, cuma perbedaaan 

antara CPU dan kalkulator, dimana CPU ini lebih kuat daya pemerosesnya 

bila dibandingkan dengan kalkulator biasa.

Fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi 

aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi

yang dimasukkan melalui perangkat keras, seperti papan ketik (Keyboard), 

pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus.
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CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. 

Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari 

media penyimpan, seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita 

perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada 

memori fisik (RAM), yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang 

disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada 

RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. [21]

Gambar 2.6. Central ProcessingUnit.
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2.5.RAM (Random Acces Memory)

RAM komputer adalah memory utama di dalam sebuah komputer yang 

digunakan untuk media penyimpanan sementara saat komputer dalam keadaan 

hidup. RAM sering disebut sebagai memori utama komputer, Fungsi RAM 

adalah sebagai pendukung dan pelayan bagi prosessor dalam melakukan 

proses komputing. salah satu hardware utama yang harus ada untuk 

kelengkapan suatu rangkaian hardware komputer.

RAM mempunyai fungsi sebagai penyimpan data sementara. Menyimpan data 

dari hardisk dan menyuplai data untuk prosessor yang akan diproses. Semakin 

besar kapasitas memory semakin cepat pula kerja suatu komputer. Besarnya 

kapasitas dan Kecepatan memori utama akan menjadi penentu bagi 

kelangsungan kinerja komputer, karena setiap proses dalam sistem komputer 

akan selalu melibatkan memori utama sebagai hardware yang melayani CPU.

1. Cara Kerja RAM

Kerja RAM dapat dijabarkan pada gambar berikut :

Gambar 2.7. Cara Kerja RAM.
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Ketika komputer pertama kali dihidupkan, komponen pertama kali yang 

bekerja adalah prosessor, kemudian prosessor meminta data-data atau perintah 

dari hardisk. Di sinilah fungsi peran memory bekerja. Pada dasarnya hardisk

tidak mampu memenuhi kecepatan permintaan data perintah dalam hal 

menyuplai data perintah yang diminta oleh prosessor. Oleh karena itu di

butuhkan peran memory RAM sebagai menampung data dari hardisk dan 

menyuplai data yang dibutuhkan ke prosessor. Tentu saja semakin besar 

kapasitas memory RAM semakin cepat pula kinerja suatu komputer. 

Logikanya jelas, prosessor tidak perlu menunggu terlalu lama data-data yang 

diminta dari hardisk, untuk ditampung di memori RAM.

2. Bagian penting Memori RAM.

Bagian penting dalam  RAM seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.8. Bagian Penting dalam RAM.
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3. Jenis.

sesuaikan dengan motherboard yang akan digunakan SDRAM, DDR, DDR2, 

dan yang terakhir DDR3. Ini biasanya bisa dilihat pada papan motherboard, 

karena memori RAM yang tidak cocok tidak akan masuk pada slot memory

pada motherboard.

a. SDRAM (mempunyai jumlah pin 168 dan terdapat 2 celah dibagian 

kakinya yang digunakan untuk komputer Pentium I sampai Pentium 4 

model lama. RAM jenis ini sudah sangat ditemui lagi karena sudah diganti 

dengan model RAM yang baru).

b. DDR dan DDR 2 RAM (RAM yang mempunyai jumlah pin 183 dan 

hanya terdapat satu celah pada bagian kakinya dan mempunyai kecepatan 

transfer 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan SDRAM).

c. DDR 3 RAM (RAM generasi terbaru setelah DDR 2 yang memiliki 

kecepatan lebih dibandingkan dengan jenis DDR sebelumnya).

4. Kapasitas. 

Semakin besar kapasitas RAM semakin cepat kerja komputer. Kapasitas 

memory RAM biasanya 128 Mb, 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb, 2Gb, bahkan 

sekarang ada yg 4Gb.RAM memiliki beberapa bagian utama, yaitu mulai dari :

a. PCB (Printed Circuit Board)

Papan utama RAM yang tersusun atas beberapa layer, pada setiap lapisan layer 

terpasang jalur / sirkuit untuk mengalirkan data ataupun sebagai tempat 

penyalur daya listrik. semakin luas penampang yang tersedia dalam merancang 

jalur, memungkinkan jarak antar jalur dan lebar jalur dapat diatur dengan lebih 
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leluasa, dan menghindari noise interferensi antar jalur pada PCB. Dan secara 

keseluruhan akan membuat modul memori tersebut lebih stabil dan cepat 

kinerjanya.

b. Contact Point.

Bagian RAM yang berfungsi sebagai konektor ke motherboard , terdiri atas 

beberapa titik dan di batasi oleh satu atau dua buah lekukan yang disebut 

sebagai NOTCH, lekukan ini berfungsi untk mencegah adanya kesalahan 

dalam pemasangan RAM pada motherboard.

c. DRAM (Dynamic Random Access memory)

Adalah komponen berbentuk kotak yang berwarna hitam terpasang pada PCB 

RAM, sebagai tempat menampung Data dalam kurun waktu yang singkat, dan 

harus di-refresh secara berkala (Periodik). bentuk dari DRAM sangat beragam.

5. FSB (Front Side Bus).

Besarnya jalur data antara prosessor dan RAM. FSB di ibaratkan dalam lalu 

lintas adalah jalan tol, semakin lebar dan banyak jalan tol, maka semakin cepat 

pula lalu lintas kendaraan. Jika di komputer kendaraan ini adalah aliran data. 

Dalam memilih memori RAM sebaiknya FSB nya disesuaikan dengan FSB 

motherboard, agar diperolah kinerja yang maksimal. Misalnya Vi-Gen 512 Mb 

DDR2 PC6400 berarti memiliki FSB 800 MHz (PC6400 dibagi 8 byte).

6. Bandwith.

Besarnya data yang dapat diproses dalam satu detik, dengan satuan (Mb/s). 

Pada memory tipe DDR biasanya dicantumkan ukuran bandwith-nya. Misalnya 
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Vi-Gen 512 Mb DDR2 PC6400 berarti memiliki bandwith 6400 Mb/s, artinya 

dalam satu detik data yang dapat diproses sebesar 6400 Mb.

7. Jumlah IC .

Jumlah IC dalam keping memory RAM, semakin banyak jumlah IC semakin 

sedikit jumlah kapasitas per IC. Ada pertanyaan, lebih bagus mana memori

RAM dengan IC sedikit atau banyak?. Dari berbagai sumber sebenarnya tidak 

ada perbedaan kualitas kecepatan yang dihasilkan baik IC banyak maupun 

sedikit, terutama sejak jenis memori DDR keatas. Namun untuk memori jenis 

SDRAM, pernah dijumpai motherboard yang hanya support dengan memori

RAM dengan jumlah IC tertentu, meskipun itu jarang sekali dijumpai.[1]

2.6. VGA (Video Graphics Adapter )

VGA (Video Graphics Adapter), adalah standar tampilan komputer analog. 

VGA juga bisa diartikan sebagai komponen yang tugasnya menghasilkan 

visual dari komputer dan hardware yang memberikan perintah kepada monitor 

untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat.

2.6.1. Jenis-jenis VGA

VGA terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. VGA Onboard

VGA onboard adalah unit pemroses yang telah menyatu pada 

motherboard, maka VGA card tidak diperlukan lagi. Keberadaan chipset

VGA onboard ini tidaklah bersifat tetap karena VGA onboard ini dapat 
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diatur untuk tidak aktif jika user ingin memasang VGA card yang 

diinginkannya.

GPU adalah chip yang berasal dari singkatan Grapich Processing Unit, 

yang kerjanya sama dengan CPU "processor" namun untuk GPU ini 

mengerjakan urusan grafis, seperti edit video, game.

EU atau disebut Excetion Unit, adalah sebutan untuk Shader yang ada di 

dalam sebuah GPU, jika pada processor kita mengenal istilah core yang 

merupakan otak dari processor itu sendiri maka UE merupakan sebutan 

core untuk GPU. Semakin banyak core maka semakin baik kinerjanya, 

begitu juga EU dimana semakin banyak maka akan semakin baik. Jika di 

Nvidia Shader sejenis dinamakan CUDA core, sedangkan di Amd Radeon 

dinamakan Streaming Processor Unit.[26]

Sebagian besar VGA onboard adalah VGA keluaran Intel. Intel membagi 

segment VGA menjadi 3 bagian yaitu low-and (kelas rendah) yaitu intel 

HD 1000, mid-end (kelas menengah) yaitu intel HD 2000, dan high-end

(kelas atas) yaitu intel HD 3000.

VGA onboard yang dipakai dalam penelitian ini adalah VGA bertipe Intel 

HD 2000. Intel HD 2000 merupakan VGA generasi ke 2 keluaran Intel

(Sandy Bridge).[13]

Spesifikasi dari intel HD 2000 adalah sebagai berikut :

a. Memiliki 6 EU.

b. Memilki intel tru 3D.

c. Memiliki kecepatan core 650 Mhz.
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d. Memori internal 32 MB.

e. Share memori sampai dengan 1792 MB.

f. Mendukung DirectX 10.

g. Memiliki memori interface 64 bit.

h. Memiliki resolusi maksimum 2560 x 1600.

2. VGA bukan onboard (Kartu VGA)

VGA card, yang sering disebut graphic card (kartu grafis) ataupun Video 

card, adalah berfungsi untuk menerjemahkan/mengubah sinyal digital dari 

komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Sebuah komponen 

dari sebuah sistem pada umumnya berupa kartu ekspansi yang 

menghasilkan citra 2 dimensi atau 3 dimensi pada layar monitor. VGA 

card sebagai salah satu komponen penting dari PC selain CPU dan 

harddisk.

Dalam penelitian ini Vga card yang digunakan adalah VGA bertipe AMD 

Radeon 5450. AMD Radeon 5450 memiliki keunggulan yaitu telah 

mendukung Eyefinity. Eyefinity adalah teknologi surround display

memungkinkan sebuah GPU yang mendukung untuk multi display dengan 

3 monitor atau lebih dengan koneksi Display Port. selain itu juga 

mendukung ATI CrossFireX yaitu penggabungan 2 buah VGA card dalam 

satu motherboard.[9]

Spesifikasi dari ATI Radeon 5450 adalah sebagai berikut:

a. Memiliki 80 Stream Processing Unit.
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b. Mendukung ATI CrossFireX multi-GPU technology.

c. Mendukung Eyefinity multi-display technology.

d. Memiliki kecepatan core 650 MHz.

e. Memiliki kecepatan memori 1000 MHz.

f. Memori internal 1 GB.

g. Share memori sampai dengan 1792 MB.

h. Mendukung DirectX 11.

i. Memiliki memori interface 64 bit.

j. Memiliki resolusi maksimum 2560 x 1600.

k. Memiliki 3 display port yaitu D-sub, HDMI, DVI.

Gambar 2.9. VGA Card.
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3. Konektor VGA

Konektor VGA dapat dibedakan dari beberapa jenis di antaranya:

1. VGA DE/DB  15

VGA ini sering disebut juga VGA analog, Untuk transmisi data analog

dikenal dengan nama VGA atau port VGA. Cara pentransmisian data 

analog ini sudah menjadi standar sejak 1987. Selama ini, standar VGA 

sudah cukup bagus digunakan untuk monitor-monitor CRT dengan 

resolusi standar. Namun, dengan perkembangan teknologi khususnya 

perkembangan kebutuhan akan resolusi gambar dan refresh rate pada 

monitor komputer yang semakin tinggi, standar VGA ini mulai 

menemukan kelemahannya. Untuk resolusi gambar yang tinggi dan 

refresh rate yang tinggi, kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor 

menjadi menurun.

Gambar 2.10. Konektor VGA de 15 Male dan Female.
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2. DVI (Digital Visual Interface)

DVI merupakan salah satu kabel digital video paling umum yang ada di 

dekstop dan LCD monitor saat ini. Jika standar analog atau VGA hanya 

terdapat satu standar, maka standar untuk transmisi data digital ada 

beberapa standar yang umum digunakan. Standar analog hanya memiliki 

satu tipe atau satu jenis konektor dengan nama DB-15, maka untuk standar 

DVI ada yang berjenis DVI-I dan DVI-D. Perbedaan antara DVI-I dengan 

DVI-D adalah port DVI-I bisa digunakan untuk monitor analog dan 

monitor digital, sementara DVI-D hanya bisa digunakan untuk monitor 

digital.

Gambar 2.11. Konektor DVI.
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3. HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Selain port DVI, ada juga yang dinamakan dengan port HDMI. Port 

HDMI ini sama dengan port DVI menggunakan standar pentransmisian 

data digital. Perbedaannya untuk HDMI bisa digunakan atau dihubungkan 

dengan monitor beresolusi tinggi atau panel LCD bermultimedia (selain 

video/gambar, juga bisa sekaligus mentransmisikan audio/suara). HDMI 

adalah kabel default pada HDTV, Blue-ray player, Apple TV, komputer 

dan video card. Kabel HDMI mudah dipasang, semudah anda 

mencolokkan perangkat basis USB. Anda cukup push and play. Kabel-

kabel HDMI dapat menstream digital video dan audio secara bersamaan 

lewat kabel yang sama

Gambar 2.12. Konektor HDMI.
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2.7. USB (Universal Serial Bus)

USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada 

komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, 

ponsel dan PDA.

Sistem USB mempunyai desain yang asimetris, yang terdiri dari pengontrol 

host dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan 

menggunakan peralatan Hub yang khusus.

Desain USB ditujukan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion

card ke ISA komputer atau bus PCI, dan memperbaiki kemampuan plug-and-

play (pasang-dan-mainkan) dengan memperbolehkan peralatan-peralatan 

ditukar atau ditambah ke sistem tanpa perlu mereboot komputer. Ketika USB 

dipasang, ia langsung dikenal sistem komputer dan memproses device driver 

yang diperlukan untuk menjalankannya.

USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, 

keyboard, pemindai gambar, kamera digital, printer, harddisk, dan komponen 

networking. USB kini telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti 

pemindai gambar dan kamera digital.

Dalam istilah di Perangkat Komputer, Hub bisa dilihat sebagai 'cabang' dari 

satu Port. USB Hub adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

menambahkan jumlah port USB yang biasanya hanya dua port pada PC. 

Harganya relatif murah, dan tidak memerlukan software apapun untuk 

menjalankannya.[25]
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Gambar 2.13. USB HUB.

2.8. USB Sound  Card

Kartu suara (sound  card) adalah perangkat keras komputer yang digunakan 

untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, Sound  Card

hanya sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang, Sound  Card adalah 

perangkat wajib disetiap komputer. Dilihat dari pemasangannya Sound Card

dibagi atas 3 :

1. Sound  card onboard, yaitu sound card yang menempel langsung 

pada motherboard komputer.

2. Sound  card offboard, yaitu sound card yang pemasangannya di 

slot ISA/PCI pada motherboard. Rata-rata, sekarang sudah menggunakan 

PCI.

3. Sound  card external, adalah sound  card yang penggunaannya 

disambungkan ke komputer melalui port eksternal, seperti USB sound  

card.
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Pada penelitian ini yang dipakai adalah jenis sound card external seperti USB 

sound  card. Sebenarnya di motherboad pada komputer cloning sudah memiliki 

sound card onboard, tetapi tidak independen semua user dalam aktifitas pemutar 

musik atau video semua suara akan keluar dari sound  card onboard yang pastinya 

akan mengganggu user lainnya. Yang penulis inginkan adalah yang independen 

artinya satu user dengan satu USB sound  card. Hal ini dimaksudkan agar setiap 

user dapat menggunakan perangkat suara secara independen tanpa gangguan dari 

user lainnya jika mengunakan earphone.

Pemasangan USB sound card dilakukan di USB Hub yang mewakili setiap user

dalam PC cloning. Keunggulan USB sound card adalah plug and play artinya 

tidak perlu adanya proses install karena secara otomatis perangkat sudah terbaca 

oleh komputer.[23]

Berikut ini adalah gambar USB sound  card yang dipakai pada penelitian ini :

Gambar 2.14. USB Sound  Card.


