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ABSTRAK 
Program Kreativitas Mahasiswa bidang penerapan teknologi (PKMT) yang kami 
ajukan  dilatarbelakangi  oleh  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pengusaha  rental 
komputer  untuk  melakukan  penambahan  perangkat  komputer  dalam  upaya 
menambah   hasil  pendapatan  dari  usaha  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh 
tingginya harga perangkat  komputer, baik perangkat keras maupun perangkat 
lunaknya. Secara   khusus   program   ini   bertujuan   untuk:   1).   Mengatasi 
permasalahan tingginya harga perangkat keras dan  perangkat lunak komputer 
dalam upaya penambahan jumlah komputer bagi para pengusaha  kecil rental 
komputer. 2). Mendorong masyarakat pemilik usaha rental komputer untuk lebih 
bergairah  dengan  adanya  dukungan  fasilitas  yang  baik.  3).  Meningkatkan 
efektivitas,  efesiensi dari segi produksi, waktu dan energi yang digunakan. 4). 
Merangsang  masyarakat  yang  lain  untuk  menerapkan  teknologi  tepat  guna 
dengan  menerapkan  teknologi  yang  up  to  date  dalam  memenuhi  kebutuhan 
penambahan  komputer.  Metoda  pendekatan  yang   dilakukan  adalah  dalam 
pemilihan mitra pemilik usaha rental dengan pendekatan secara langsung yang 
sebelumnya mensurvei ke lokasi tersebut. Kemudian mengajak para pemilik usaha 
rental  untuk  berdialog  dan  meyakinkan  bahwa  masalah  yang  dialami  dapat 
dipecahkan  dan  dapat dibuat konfigurasi yang dapat membantu memecahkan 
permasalahan tersebut. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang timbul 
tersebut  dengan  menggunakan  metode  yang  bersifat  problem  solving,  yaitu 
mendapatkan langsung pemecahan masalah  dari  beberapa solusi yang timbul. 
Selanjutnya Pembuatan dan perakitan PC Cloning  dilakukan di tempat usaha 
rental.  Pada  perusahaan  mitra  Rental  Komputer  Yamakasi  penerapan  PC 
Cloning dilakukan pada satu unit komputer (PC) Pentium 4. Setelah dirakit, ditest 
dan diuji coba CPU Pentium 4 tersebut dapat dipakai untuk melayani 3 user 
secara bersamaan dan dapat diterapkan untuk usaha rental komputer.   

Kata kunci : PC Cloning, Rental Komputer, Penghematan   

PENDAHULUAN 
Kemajuan dunia komputer telah membawa kemudahan-kemudahan dalam 

banyak sisi  kehidupan manusia. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat 
yang membuka usaha dibidang komputer untuk mendapatkan penghasilan. Salah 
satu  usaha  bidang  komputer  yang   banyak  berkembang  adalah  usaha  rental 
komputer.  Keberadaan  usaha  rental  komputer  ini  dilingkungan  kampus  telah 
banyak membantu para mahasiswa yang tidak memiliki komputer untuk tetap 
dapat menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan bantuan komputer. 

Tetapi dalam  kenyataannya  banyak  usaha  kecil  rental  komputer  yang 
menghadapi   masalah   diakibatkan   tingginya   harga   hardware   dan   software 
komputer. Tingginya harga ini, menjadikan para pengusaha kecil rental komputer 
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sangat sulit  untuk  melakukan  penambahan  unit  komputer  demi  meningkatkan 
hasil pendapatan, karena dengan penambahan komputer akan  memerlukan biaya 
untuk   pembelian   hardware   dan   pembelian   softwarenya.   Apalagi dengan 
disyahkannya undang-undang hak atas kekayaan intelektual maka penggunaan 
software bajakan juga telah dilarang. 

Oleh karena itu diperlukan solusi yang dapat menekan tingginya biaya 
untuk   pengadaan   komputer.   Sebenarnya   ada   beberapa   solusi   yang   sudah 
dikembangkan untuk dapat menghemat biaya penambahan komputer yaitu dengan 
menggunakan jaringan diskless system. Pembuatan Jaringan  diskless system bisa 
menghemat  biaya  karena  komputer  Client  tidak  perlu  menggunakan  hardisk. 
Akan tetapi karena cara ini hanya bisa dijalankan pada  sistem operasi Linux, 
dimana sistem operasi ini masih kurang familiar dikalangan umum maka solusi ini 
masih kurang efektif. 

Membagi pakai komputer oleh banyak pemakai secara bersamaan untuk 
dapat menghemat biaya penambahan komputer  Solusi yang bisa dikembangkan 
adalah dengan  menggunakan metoda PC Cloning (kloning PC) dimana dengan 
metode kita dapat membagi pakai satu buah CPU oleh banyak user sehingga dapat 
digunakan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama pula. Pembuatan PC 
Cloning ini memungkinkan penghematan biaya bagi  pengusaha rental komputer 
untuk  penambahan  perangkat  keras  komputer  (hardisk,  RAM,  Mother  Board, 
Procesor, power supplay) dan juga  dapat meningkatkan efesiensi legalisasi dari 
pemakaian   sistem   operasi   dan   perangkat   lunak   lainnya.   Seandainya   saja 
pengusaha rental ingin menambah satu unit komputer pentium III, tentunya untuk 
sekarang ini dana yang  dikeluarkan sekitar Rp. 2.700.000,00, kalau dilakukan 
metoda kloning PC maka hanya  membutuhkan dana untuk pembelian Monitor, 
Keyboard, Mouse dan sebuah VGA Card PCI  yang mana harga totalnya hanya 
sekitar  Rp.  750.000,00.  Selain  itu  penggunaan  sistem  PC  Cloning  juga  akan 
menghemat pemakaian energi listrik karena hanya menggunakan satu buah CPU 
saja. 

Oleh sebab itu termotivasi hati kami untuk turut memikirkan bagaimana 
jalan  keluar   dari  permasalahan  masyarakat  diatas  dengan  cara  memberikan 
penerapan teknologi yang Up to date dan dengan biaya murah melalui program 
kreativitas mahasiswa. 

Program  ini  pada  dasarnya  adalah  menerapkan  metoda  PC  Cloning 
sebagai  upaya penghematan biaya pengadaan komputer pada usaha kecil rental 
komputer, Namun secara khusus program ini bertujuan untuk: 
1). Mengatasi permasalahan tingginya harga perangkat keras dan perangkat lunak 
komputer dalam upaya penambahan jumlah komputer bagi para pengusaha kecil 
rental  komputer  di  Medan.  2).  Mendorong  masyarakat  pemilik  usaha  rental 
komputer untuk lebih bergairah dalam melaksanakan pekerjaanya karena adanya 
dukungan fasilitas yang baik. 3).  Meningkatkan efektivitas, efesiensi dari segi 
produksi, waktu dan energi yang digunakan. 4). Merangsang masyarakat yang lain 
untuk menerapkan teknologi tepat guna dengan menerapkan teknologi yang sama 
dalam memenuhi kebutuhan penambahan komputer. 

Manfaat yang diharapkan  dari program kreativitas mahasiswa ini melalui 
penerapan teknologi ini adalah: 1). Dengan memperoleh pengetahuan tentang PC 
Cloning diharapkan masyarakat dapat menerapkannya langsung sehingga 
pelayanan  menjadi  efektif  dan  efesien.  2).  Dengan  memperoleh  pengetahuan 
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tentang  PC  Cloning  diharapkan  masyarakat  dapat  meningkatkan  usaha.  3). 
Dengan  mengetahui  manfaat  dari  PC  Cloning  diharapkan  masyarakat  dapat 
membuat sendiri alat tersebut setelah disosialisikan. 4). Memberikan kemudahan 
kepada masyarakat pengusaha rental  dalam meningkatkan jasa pelayanannya. 5). 
Diterapkembangkannya IPTEK dari hasil program kreativitas mahasiswa 
mengenai penerapan PC Cloning sehingga  ilmu tersebut akan berkembang di 
masyarakat pada umumnya dan pengusaha rental komputer khususnya.  

METODE PENDEKATAN 
Dalam pelaksanaan program ini dilakukan beberapa metoda pendekatan 

untuk  mencapi  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  pemilihan  mitra  pemilik 
usaha  rental,  tim   melakukan  pendekatan  secara  langsung  yang  sebelumnya 
mensurvei ke lokasi tempat usaha  rental. Dengan mengajak para pemilik usaha 
rental  untuk  berdialog  dan  meyakinkan  bahwa  masalah  yang  dialami  dapat 
dipecahkan  dan  dapat  dibuat  perangkat  yang  dapat  membantu  memecahkan 
permasalahan tersebut. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang timbul 
tersebut  dengan  menggunakan  metode  yang  bersifat  problem  solving,  yaitu 
mendapatkan langsung pemecahan masalah dari beberapa solusi yang timbul. 

Berdasarkan  metode  diatas,  ditawarkan  pemecahan  masalah  dengan 
membuat PC  Cloning dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Memberikan 
penjelasan tentang kegunaan dari PC Cloning sebagai upaya penambahan jumlah 
komputer. 2). Merencanakan biaya  pembuatan PC Cloning beserta pengadaan 
bahan baku, perakitan alat, sampai ke produk jadi.  3). Merancang PC Cloning 
sebagai teknologi tepat guna untuk penyediaan perangkat komputer dengan biaya 
murah.  4)  Mengadakan  uji  coba  PC  Cloning  dengan  mengevaluasi  hasil 
pembuatan perangkat serta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perangkat 
yang dikembangkan. 5). Menyerahkan PC Cloning ke pemilik usaha kecil rental 
komputer  di  Jl  Pancing  Medan  sebagai  mitra  kerja  dalam  kegiatan  ini  untuk 
dipergunakan dalam pemenuhan  pengadaan komputer dengan biaya murah. 6). 
Melakukan  pemantauan  dan  pendampingan  kepada  para  pemilik  usaha  rental 
komputer untuk melihat efesiensi dan efektifitas PC Cloning ketika dioperasikan 
dalam kegiatan usaha tersebut. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam merancang PC Cloning 
adalah: 
- Pemasangan kartu grafis tambahan, dengan fungsi Multiple Display Monitor 

diaktifkan sesuai petunjuk pabrik pembuatnya. Kemudian dilakukan 
penginstalan driver yang dibutuhkan. Saat melakukan pemasangan kartu grafis 
perlu  melakukan  pengesetan  di  BIOS  komputer  sehingga  sistem  komputer 
dapat mendeteksi adanya penambahan kartu grafis baru. 

- Penyambungan mouse dan keyboard USB sesuai petunjuk pabrik pembuatnya. 
Untuk instalasi drivernya, windows biasanya telah menyediakan secara default 
driver  kompatibel,  jika  tidak  pada perangkat  Mouse  dan  keyboard  USB 
tersebut biasanya telah disediakan CD Drivernya. 

- Melakukan  tes  untuk  memastikan  hardware  bekerja  dengan  benar  pada 
Windows. 

- Penginstalan software BeTwin 98/ME/2000/XP. 
- Penambahan User 
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Untuk melakukan penambahan user dilakukan dengan mengklik ganda pada 
icon BeTwin  untuk membuka Control Center kemudian mengklik Station 
Configuration . Dapat dilihat pada gambar 1.                   

Gambar 1. Tampilan awal Be Twin  

- Pemilihan Hardware yang digunakan pada station 
Setiap station harus memiliki kartu grafis, mouse dan keyboard. Dapat juga 
dilakukan penambahan peralatan audio, joystick dan hardware lainnya. 
Beberapa komputer yang  dilengkapi dengan chipset Intel 810/815 memiliki 
display adapter yang terpasang pada  motherboard tidak mempunyai pilihan 
untuk memaksa adapter tersebut sebagai primary display pada BIOS-nya dan 
akan mengakibatkan Intel 810/815 display adapter sebagai  station dan dapat 
digunakan PCI adapter tambahan sebagai host display. 
Untuk menambahkan hardware lainnya ke station, dapat dilakukan dengan cara 
mendouble   klik  user  (station)  yang  telah  dibuat  kemudian  pilihlah  item 
hardware (seperti terlihat  pada gambar 2) dengan mengklik hardware yang 
berada  dalam  kolom  Free  Hardware ,   lalu  kliklah  pada  tombol  >> . 
Kemudian akan dilihat hardware tersebut nampak di  dalam kolom Station 
Hardware . 
Untuk menghapus hardware tertentu dan station, dapat dilakukan dengan cara 
mengklik  pada  item  hardware  tersebut  yang  berada  dalam  kolom  Station 
Hardware .  Klik  pada  tombol  << ,  dan  hardware  tersebut  akan  pindah 
dari Station Hardware ke kolom Free Hardware . 
Setelah hardware pada station dikonfigurasi dengan benar, klik pada OK . 
Ini akan mengembalikan tampilan ke  Station Configuration . Lalu dilakukan 
dengan mengklik OK lagi. 
Sesaat akan  diminta untuk melakukan restart Windows, Setelah komputer di- 
boot, dilanjutkan dengan mengklik ganda pada icon BETWIN untuk membuka 
Control  Center.   Kemudian  mengklik  ON  pada  station  BETWIN.  Station 
BeTwin dapat dimulai dan siap digunakan. Jika Kita menginginkan station start 
secara  otomatis,  dapat  dilihat  kotak  Autostart  station  di  bawah  Station 
Configuration
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Gambar 2. Tampilan layar konfigurasi hardware  

Menggunakan Tombol Locator 
Tombol  ini  digunakan  jika  terdapat  lebih  dari  satu  station  BeTwin  yang 
berfungsi  untuk menentukan mouse, keyboard atau speaker yang digunakan 
untuk setiap station. Penggunaan locator buttons dapat membantu 
rnempermudah masalah ini. (Seperti pada gambar 2). 
Untuk menempatkan peripheral khusus, dilakukan dengan mengklik tombol 
locator keyboard/mouse dan tekan pula salah satu dan tombol pada keyboard 
USB atau tombol dan mouse. Tampilan dalam layar konfigurasi hardware akan 
tampak jika keyboard atau mouse diaktifkan untuk mempermudah pengaturan 
dapat menggunakan nama yang berbeda.  

Sebagai  upaya  kelanjutan  kegiatan  ini,  dilakukan  pemantauan  secara 
berkala khususnya bila ditemui  kesulitan dalam pengoperasian PC Cloning. Hal 
ini diperlukan untuk mengevaluasi  penerapan PC Cloning memang benar-benar 
dapat  membantu  masyarakat  usaha  kecil  rental  komputer  dalam hal  menekan 
biaya pada penambahan perangkat komputer baru.  

HASIL PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan ini dilakukan di tempat usaha mitra, untuk saat ini tempat usaha 

mitra  yang  dipilih  berdasarkan  hasil  observasi  adalah  usaha  rental  komputer 
Yamakasi

 

yang berada di Jl. Perjuangan no 165 Medan. 
Pada usaha  mitra  telah  tersedia  1  unit  PC  P4,  dan  Pak  Liyo  sebagai 

pemilik  usaha  tersebut  ingin  menambah  2  unit  lagi  komputer  tersebut  untuk 
kelancaran usahanya. Setelah meyakinkan Pemilik usaha Tim pelaksana PKM 
melakukan  perakitan dan konfigurasi PC Cloning. Sehingga sekarang komputer 
tersebut dapat dipakai oleh  3 user dalam waktu yang bersamaan dan dengan 
program yang berbeda pula. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan Tim Pelaksana PKM dan Pihak usaha 
mitra beberapa keuntungan dari penerapan PC Cloning sebagai upaya 
penambahan perangkat komputer adalah sebagai berikut:  

1.  Biaya penambahan komputer 
Kalau penambahan perangkat komputer dilakukan Tanpa PC Cloning maka. 
Berdasarkan harga sekarang setidaknya harga 2 unit PC P4 akan dibutuhkan 
dana 2 x @ Rp. 3.000.000 ,-  = Rp. 6.000.000,- . Biaya pembelian software 
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diperkirakan 2.000.000,- , jadi total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp. 
6.000.000 + Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000,-. 

Sedangkan  jika  dilakukan  metoda  PC  Cloning  maka  dana  yang 
dibutuhkan untuk penambahan perangkat tambahan adalah:  

- Monitor CRT 15

 
2 x @ Rp. 750.000,-  = Rp. 1.500.000,- 

- Kartu grafik 2 x @ Rp. 250.000,-   = Rp. 500.000,- 
- Keyboard USB 2 x @ Rp. 65.000,- = Rp. 130.000,- 
- Mouse USB 2 x @ Rp. 65.000,- = Rp. 130.000,- 
- RAM 128 2 x @ Rp. 150.000,-  = Rp. 300.000,- 
- Biaya pembelian software1 x @ Rp. 200.000,-  = Rp. 200.000,- 

Total  = Rp. 2.760.000,- 
Jika harga  ini  dibandingkan  dengan  harga  pembelian  perangkat  tanpa  PC 
Cloning maka penghematan yang diperoleh adalah: 
8.000.000 

 

2.760.000 
x100% = 

5.240.000 
x100% = 65,5% 

8.000.000 8.000.000  

2.  Biaya pemakaian Listrik. 
Jika ditinjau  dari  penghematan  pemakaian  energi  listrik  maka  pemakaian 
energi listrik yang tanpa Metoda PC Cloning adalah sebagai berikut: 

- Daya listrik untuk pemakaian CPU = 3 x @ 450 Watt = 1.350 
Watt 

- Daya listrik untuk pemakaian MNTR = 3 x @ 100 Watt = 300 
Watt 

Total daya listrik yang dibutuhkan adalah 1350 + 300 = 1650 Watt. 
Sedangkan  jika  dilakukan  metoda  PC  Cloning  maka  daya  listrik  yang 
dibutuhkan adalah: 

- Daya listrik untuk pemakaian CPU = 1 x @ 450 Watt = 450 
Watt 

- Daya listrik untuk pemakaian MNTR = 3 x @ 100 Watt = 300 
Watt 

Total daya listrik yang dibutuhkan adalah = 750 Watt. 
Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai pemakaian listrik  tanpa PC Cloning 
maka penghematan energi listrik yang diperoleh adalah: 
1650 

 

750 
x100% = 

1650 

900 

1650  
x100% = 54,5%  

Selanjutnya  keuntungan  dengan  pemakaian  metoda  PC  Cloning  adalah 
kemudahan perawatan. Dengan hanya satu unit CPU saja tentunya perawatannya 
akan lebih mudah ketimbang perawatan 3 buah CPU. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Dari hasil pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa bidang 

penerapan  teknologi yang berjudul PC Cloning Sebagai Upaya Penghematan 
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Biaya  Penambahan  Komputer  Pada  Usaha  Kecil  Rental  Komputer  dapat 
disimpulkan: 
1.  Dapat Mengatasi permasalahan tingginya harga perangkat keras dan perangkat 

lunak   komputer  dalam  upaya  penambahan  jumlah  komputer  bagi  para 
pengusaha kecil rental komputer di Medan terutama di daerah Pancing. 

2.  Dapat  Mendorong  masyarakat  pemilik  usaha  rental  komputer  untuk  lebih 
bergairah dalam melaksanakan pekerjaanya karena adanya dukungan fasilitas 
yang baik. 

3.  Dapat  Meningkatkan  efektivitas,  efesiensi  dari  segi  produksi,  waktu  dan 
energi yang digunakan.  

Saran-saran 
Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  program  kreativitas  mahasiswa  bidang 

penerapan teknologi ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1.  Kegiatan ini perlu untuk diteruskan dan disebarluaskan, mengingat efesiensi 

dan efektivitas  yang diperoleh dari pemakaian PC Cloning bagi masyarakat 
khususnya  masyarakat  yang  bergerak  dibidang  jasa  pemakaian  komputer 
seperti rental komputer. 

2.  Sehubungan dengan perlunya metoda PC Cloning ini disebarluaskan, maka 
sangat  diharapkan  adanya  bantuan  dari berbagai  pihak  terkait seperti 
pengusaha-pengusaha yang bergerak  dibidang komputer  agar 
menyebarluaskan tentang metoda PC Cloning ini.  
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