
TIPS MEMPERBAIKI RAM YANG BERMASALAH 
 

Random Access Memory atau biasa disebut dengan 
istilah RAM, atau memory, adalah merupakan suatu "Alat 
Komputer" (perangkat keras/hardware). Ram merupakan 
salah satu jenis alat penyimpanan data pada komputer atau 
media elektronik lainnya (PDA. HP, Notebook, Netbook, 
dll) yang bersifat sementara. Artinya bila komputer anda 
matikan, maka semua instruksi/perintah atau data yang 
telah disimpan di ram ini akan hilang. Jadi Fungsi Ram 
yaitu untuk menyimpan instruksi sementara dari komputer 
untuk mengeluarkannya ke output device. 
 

Kadangkala ketika kita akan menyalakan komputer tiba-tiba terdengar indikator bunyi yang 
menyatakan bahwa RAM tidak terdeteksi mati, error atau rusak.  
 
Selain kejadian tersebut di atas, kita juga sering sekali menemui kejadian seperti ini. Semisal kita 
memasang RAM kapasitas memory 1 GB, tetapi hanya terdeteksi oleh windows sebesar 992 MB. 
Ternyata ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak terdeteksinya RAM dengan sempurna oleh 
windows. Berikut diantaranya : 

• Terjadinya kerusakan secara fisik pada RAM.Untuk mengatasinya Anda harus memeriksa 
kondisi fisik RAM tersebut. Buka casing komputer Anda, lalu cabut RAM tersebut. Bersihkan 
apabila RAM dan socketnya kotor. Periksa juga apakah ada karat. 

• Penggunaan VGA card on board.Misalnya Anda memiliki RAM 32 Mb dan VGA card 2 
Mb,maka RAM yang dapat digunakan hanya sebesar 30 Mb (32 Mb – 2 Mb). Jadi sebaiknya 
jangan memakai VGA card on board. 

• Kesalahan pada CMOS setting. Pada beberapa komputer terdapat feature Memory Hole at 16 Mb 
atau Hold to 15 Mb RAM. Jika feature tersebut di enable maka jika Anda memiliki RAM yang 
lebih besar dari 15 Mb atau 16 Mb,Windows tetap akan mendeteksi sebesar 15 Mb atau 16 Mb. 
Untuk mengatasi hal ini, silakan di disable feature tersebut. 

• Teknologi OS 32 bit. OS atau Operating System yang menggunakan teknologi 32 bit khususnya 
Windows XP mempunyai batasan maksimum RAM yang dapat ditangani; yaitu tidak lebih dari 4 
GB. Namun ternyata seringkali OS 32 bit tidak dapat membaca dengan benar RAM yang 
terpasang sejumlah 4 GB. Biasanya akan terbaca kurang dari 3,2 GB. Untuk mengatasi masalah 
ini cukup dengan menggunakan OS yang sudah menggunakan teknologi 64 bit. 

• Kesalahan pembacaan. Pada beberapa kasus, kesalahan pembacaan pada BIOS juga terjadi. Ini 
karena kesalahan program BIOS yang tertancap pada motherboard. Hal ini biasanya terjadi pada 
motherboard baru dan versi awal. Untuk mengatasinya, tak ada cara lain selain melakukan 
update BIOS dengan versi yang terbaru. 

• Kesalahan Produksi. Kesalahan produksi juga tak bisa dikesampingkan. Produsen RAM juga 
mengakui kesalahan semacam ini. Bila masalahnya karena kesalahan produksi, pembeli dapat 
meminta penukaran selama masih dalam masa garansi. 

 
Nah untuk mengatasi RAM yang tidak terdeteksi PC, berikut langkah-langkahnya: 
 
1.  Langkah pertama adalah melepas RAM dari mainboard kemudian membersihkannya dengan 

kain bersih, atau dengan penghapus pensil (disarankan penghapus staedler) pada bagian pin-pin 
RAM yang berwarna kuning keemasan, setelah itu pasang kembali ke mainboard. Jika cara ini 
belum berhasil maka lanjut ke langkah kedua. 
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2. Gunakan Avometer dan arahkan skala pada ohm (skala hambatan), bisa pada posisi 1K, 10K, 
100K, kemudian ambil jarum negatif (hitam) lalu tempelkan pada salah satu pin/kaki memory, 
dan jarum positif (merah) digesekan pada kumpulan kaki2 IC/Chipset memory, bila memory 
memiliki 8 buah IC, maka gesekan jarum positif tersebut ke kaki-kaki 8 IC tersebut.  
Setelah selesai pasanglah kembali RAM ke mainboard, dan nyalakan komputer. 

 
Catatan :  
Proses ini sama halnya proses Clear CMOS pada mainboard yang mengalami crash dan tidak mau 
hidup, yaitu terjadinya gangguan atau penyumbatan pada perjalanan arus listrik sehingga arus 
yang diperlukan untuk pengaktifan suatu system tidak terpenuhi. Dengan menggunakan avometer 
maka aliran arus listrik dimanfaatkan ke dalam sirkuit-sirkuit IC/Chipset Memory . 
 
 


