
Pembongkaran dan Perakitan PC 

a. Alat dan Bahan 

 Obeng 

 PC 

b. Langkah Kerja Pembongkaran PC : 

1. Siapkan komputer beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya 

2. Nyalakan komputer untuk memeriksa apakah komputer menyala atau tidak setelah 

dipastikan komputer menyala, matikan kembali komputer dan persiapkan alat-alat untuk 

melakukan pembongkaran. 

3. Langkah pertama yang dilakukan adalah melepaskan semua kabel yang terhubung pada 

CPU. 

4. Setelah semua kabel yang terhubung pada CPU sudah dilepaskan, kemudian lepaskan 

baud-baud yang menempel pada casing CPU. 

5. Setelah casing dibuka, langkah selanjutnya adalah melepaskan kabel-kabel yang ada 

didalam CPU. Seperti kabel power supply, kabel FAN, dan kabel SATA. 

6. Setelah melepaskan kabel-kabel yang ada di dalam casing maka langkah selanjutnya adalah 

membuka baud yang menempel pada tempat penyimpanan harddisk,setelah harddisk 

dilepaskan , lepaskan juga penghubung kabel SATAnya. 

7. Langkah selanjutnya adalah melepaskan motherboard pada CPU beserta komponen-

komponen lainnya. 

8. Lepaskan semua baud yang menempelkan motherboard pada CPU. 

9. Motherboard yang dibongkar VGA-nya bertipe onboard. 

10. Lepaskan RAM yang menempel pada slot RAM 

11. Lepaskan CPU FAN 

12. Lepaskan processor dari tempat penyimpanannya (jangan sampai gridnya mengenai 

tangan). 

13. Lepaskan powersupply dari tempatnya. 

c. Langkah Kerja Perakitan PC : 



1. Setelah semua pembongkaran selesai pasangkan kembali semua komponen pada 

tempatnya. 

2. Pasangkan powersupply. 

3. Letakan atau pasangkan kembali processor pada tempatnya. 

4. Pasangkan CPU FAN pada tempatnya. 

5. Pasangkan kembali RAM pada slot RAM 

6. Pasangkan kembali semua baut motherboard pada CPU. 

7. Pasangkan Harddisk pada tempatnya dan hubungkan kembali kabel SATA yang telah 

dilepaskan sebelumnya. 

8. Pasangkan kembali kabel-kabel yang ada di dalam casing seperti kabel power supply, kabel 

SATA, kabel FAN. 

9. Pasangkan casing pada tempatnya, gunakan obeng untuk menempelkan kembali baud pada 

penutup casing. 

10. Setelah semua komponen sudah terpasang maka langkah selanjutnya adalah memasang 

kembali kabel-kabel yang terhubung dengan CPU. 

11. Setelah dipastikan semua kabel telah terhubung, maka langkah selanjutnya adalah 

menyalakan komputer tersebut dan memastikan apakah komputer tersebut menyala atau 

tidak. 

12. Setelah komputer menyala maka proses perakitan dan pembongkaran yang telah kelompok 

kami lakukan berhasil. 

 


