
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan praktek kerja di PT.MBC, dan  mengamati  ruang lingkup 
permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Banyak perangkat keras yang digunakan perusahaan tersebut memiliki spesifikasi  
lama yang sudah tertinggal  jauh  dari generasi saat ini, dan kualitas yang kurang 
baik dalam proses pengolahan data.sehingga hal ini akan memperlambat kinerja 
dalam instansi tersebut. 

b. Dengan merancang  perangkat keras yang memiliki spesifikasi yang terbaru dan 
kualitas  yang baik,diharapkan agar segala permasalahan yang  timbul dapat 
ditekan  seminimal mungkin ,terutama pada perangkat keras yang digunakan pada 
perusahaan itu sendiri. 

c. Untuk mendukung proses kerja yang ada di Perusahaan ini,dirancanglah perangkat 
keras yang baik dan memiliki spesifikasi yang terbarukan,agar  apa yang 
diharapkan berjalan sebagai mana yang diharapkan. 

 

Tabel 5.1 Perbandingan spesifikasi lama dengan spesifikasi baru 

 

No Komputer lama Komputer baru Penjelasan 
1 intel Core 2 Duo 

E7400 2.80GHz 
LGA 775 Dual 
Core Processor 

Core i 3 Proses Kerja komputer yang menggunakan 
prosesor yang menggunakan core i3 lebih 
cepat dalam proses pengolahan data 
dibandingkan dengan intel core 2 duo,  

2 Monitor LCD Monitor LCD Sudah cukup mendukung karena jika 
menggunakan monitor tabung lebih boros 
listrik dan memakan banyak tempat dalam 
penempatannya.  

3 Vga card Nvidia 
Geforce GTX 680 
 

AMD Radeon 
HD 7970 
 

AMD Radeon HD 7970 VGA Card 
rupanya memiliki teknologi AMD 
Eyefinity serta mempunyai dukungan 
baru untuk fitur 3D stereo dengan sebuah 
display konfigurasi yang baru. 
Spesifikasi dari kartu grafis ini adalah: 

 Model GPU: Tahiti XT 
 Stream Processors: 2048 
 Graphics Clock: 925 MHz 



 Memory 384-bit, 3072 MB 
GDDR5 

 Dukungan: OpenGL 4.2 serta 
DirectX 11.1  

Sedangkan spesifikasi kartu vga yg lama 
adalah sebagai berikut: 
 

 GPU Model: Kepler GK 104 
 Stream Processors: 640 
 Graphics Clock: 1200 MHz 
 Memori: 256-bit, 2048 MB 

GDDR5 
 Dukungan: OpenGL 4.2 serta 

DirectX 11.1 

 
4 Motherboard 

Gigabyte GA-
G41M-ES2L 

ASUS M5A97 R2.0 
 

Aliran data yang diakses akan lebih cepat 

5 Memory DRAM 
RAM 

DDRAM Memori ini dapat dibaca tulis 

6 Harddisk MAXTOR HITACHI Deskstar Keunggulan dari harddisk hitachi 
deskstar  

 Masih bertahan dengan 
kemampuan awalnya hingga 24 
jam.dibandingkan harddisk 
maxtor 

 RPM hampir sama dengan yang 
lainnya . 

 Tidak cepat panas,sedangkan 
harddisk maxtor mudah panas. 

 
No GPS lama GPS baru Penjelasan 
1 Ukuran unit 2.3″ x 

4.5″ x 1.4″ (5.8 x 
11.4 x 3.5 cm 

2,9” x 5,7” x 1,4” 
(7,43 x 14,42x 
3,64 cm) 

Bentuk fisik GPS Montana lebih besar dari 
GPS Oregon. 

2 Ukuran layar 2” W x 3,5” H Layarnya lebih lebar sehingga pandangan 



1.53″W x 2.55″H 
(3.8 x 6.3 cm); 3″ 
diagonal (7.6 cm) 

(5,06 x 8,93 cm); 
4” diagonal ( 10,2 
cm). 

lebih luas 

3 tipe layar sentuh tipe layar sentuh Lebih efisien digunakan 
4 Tingkat sensifitas 

nya tinggi 
Tingkat 
sensifitasnya 
tinggi 

Lebih cepat menangkap titik koordinat yang 
dituju 

5 Memori 850 Mb 3,0 GB Lebih banyak dalam menyimpan data dan 
aplikasi 

6 Feature 
Kompas,altimeter 

Electronic 
compass, 

Lebih akurat dalam menentukan arah mata 
angin 

7 daya tahan air 
Tidak tahan 
/tenggelam 

Anti air Tahan air 

8 Kamera 3,2 mp 5 mp didukung 
dengan auto 
fokus dan 
automatic geb 
lagging 

Resolusi gambar yang dihasilkan lebih baik 

9 Daya tahan batre 
16 jam 

Daya tahan batre 
22 jam 

Ketahanan batre lebih lama dan awet 

10 Track lock 10.000 
log dan 200 
track tersimpan 

Track lock 10.000 
log dan 200 
track tersimpan 

Keduanya sama 

11 Waypoint 2000 Waypoint 4000 Waypoint lebih besar 
12 Built in memory 

850 
3.0 GB Kapasitas dalam menyimpan data lebih 

besar. 
13 Eksternal memory 

micro SD 
Micro SD   Sama 

No Printer lama Printer baru Penjelasan 
1 Part number j360 J410 No seri printer  
2 Kecepatan cetak 

hitam = 8 ppm. 
warna=6 ppm 

Keepatan cetak 
hitam 16 ppm. 
Warna 12 ppm. 

Daya kecepatan cetak semua warna lebih 
tinggi. 

3 Waktu pencetakan 
pertama hitam 18 
detik . warna=30 
detik 

Hitam =15 detik. 
Warna =26 detik 

Pencetakan pertama lebih cepat  

4 Resolusi hitam 
400=dpi. 
Warna=3500 x 
1000. 

Hitam=600 dpi. 
Warna=4800 X 
1200. 

Ketajaman warna nya lebih jelas, sehingga 
pada saat mencetak warnanya tidak bergaris. 

5 Kapasitas fax 
sampai 1000 dpi 

Sampai 1200 dpi Lebih banyak menampung fax 

6 Ukuran media 50 60 lembar Media lebih besar 



lembar 
7 Sistem operasi 

dapat digunakan 
di windows xp 

Windows xp,mac 
os 

Dapat digunakan diberbagai sistem operasi 

 

5.2 Saran 

Agar perangkat keras yang dirancang dapat berfungsi dan  berjalan dengan baik 
sesuai dengan yang diharapkan, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 

o Sebaiknya pengguna dari perangkat keras itu tidak hanya bisa 
menggunakannya, akan tetapi mengerti  fungsi dari perangkat keras 
tersebut. 

o Dilakukan perawatan secara berkala supaya kinerja perangkat keras tetap 
optimal dan tidak mudah rusak. 

o Dengan adanya rancangan perangkat keras ini diharapkan bisa 
mempermudah PT.MBC dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 
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