
MENGATASI MASALAH YANG TERJADI PADA MOUSE 
 
 
Mouse merupakan alat input pada komputer yang kegunaannya untuk membantu pengeksekusian 
sebuah kerja pada sistem komputer dengan cara melakukan menekan tombol-tombol yang terdapat 
pada mouse. 
 
Dan buat kesempatan kali ini akan berbagi disampaikan tips dalam mengatasi masalah yang 
terdapat pada peripheral mouse yang kita miliki, berikut tips ringan nya : 
 
Masalah 1 : 
MOUSE TIDAK TERDETEKSI OLEH KOMPUTER 
 
Solusi : 
Ini adalah salah satu masalah yang sering muncul  dan biasanya pada saat melakukan booting pada 
komputer bios akan member pesan eror jika mouse tidak terdeteksi, untuk mengatasi masalah 
tersebut  baik nya kita lakukan cara berikut: 
 
1. Matikan komputer, cek apakah kabel mouse telah  terpasang dengan benar, jika perlu copot dan 

pasang kembali kabel mouse pada komputer, usahakan ketika melepas dan mesangnya komputer 
dalam kondisi tidak hidup. 
 

2. Hidupkan kembali komputer, apa bila pesan eror masih muncul maka lakukan cara berikut: 
• Jika masih tidak terdeteksi  kemungkinan terjadi kerusakan pada driver mouse, untuk 

mengatasi ini coba kita lakukan install ulang terhadap driver  mouse komputer kita secara 
otomatis kalau bisa, untuk melakukannya pertama klik kanan my komputer  manage  
device manager  mice and outher pointing devices  setelah itu re install lah driver 
mouse tersebut.  Setelah reinstall driver selesai dilakukan, restart lah komputer. Setelah restart 
selesai namun mouse tetap juga terdeteksi itu bertanda mouse yang bermasalah tersebut sudah 
tidak bisa lagi di gunakan, atau istilahnya minta diganti dengan baru, he..he..he… 

 
Masalah 2 : 
POINTER MOUSE SERING LONCAT LONCAT ATAU MACET 
 
Solusi : 
Dalam kondisi ini biasanya di sebabkan sistem komputer kita yang bermasalah atau juga komputer 
hang sehingga gerak dari pointer mouse ketika di jalankan jadi loncat loncat atau macet untuk 
mengatasi ini ada baik nya system komputer kita di perbaruhi atau di install ulang.  
Namun buat tipe mouse yang masih menggunakan tipe bola ini bias jadi di karenakan bola mouse 
yang kotor dan untuk mengatasinya silakan sobat lakukan cara berikut ini: 
 
1. Buka penutup bola mouse di bawah dengan cara memutarnya.  
2.  Keluarkan bolanya dan bersihkan dengan air hangat atau menggunakan alcohol serta sikat 

dengan kuas lalu keringkan. 
3. Dibagian dalam mouse kalau diamati terdapat tiga buah roda, dua lebar dan satu lagi kecil, 

kotoran yang menempel pada komponen tersebut perlu juga untuk di bersihkan, lakukanlah 
pembersihan dengan hati hati agar tidak merusak komponen komponen di dalam mouse. 

 
 
Sumber: 
http://blog-joyo.blogspot.com 

http://blog-joyo.blogspot.com/

	MENGATASI MASALAH YANG TERJADI PADA MOUSE

