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Abstrak

Harga graphic card di tahun 2018 lalu naik secara drastis karena fenomena mining
memang sangat ramai diperbincangkan. Pada awal tahun 2019 ini justru fenomena mining
malah tidak terlihat seheboh dulu, ada banyak faktor turunnya mining dimana salah
satunya karena turunnya harga nilai di beberapa mata uang elektronik. Dari hal tersebut
dapat diperkirakan bahwa akan banyak graphic card bekas mining beredar di pasaran
sehingga supply akan meningkat dan seharusnya juga harga graphic card turun. Benar
saja, saat ini harga kartu grafis sudah mulai turun disertai dengan datangnya generasi baru
yaitu RTX dari Nvidia akan membuat kemungkinan harga graphic card generasi Nvidia
GTX akan turun lebih lagi. Sama halnya dengan Radeon yang melahirkan seri anyarnya
Radeon 7 atau VGA Navi lainnya yang membuat Seri RX keluaran lama yang harganya
sudah mulai normal juga.

Kata Kunci: PC, VGA, Gaming, Rakit PC
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Pendahuluan
Video Graphics Array (VGA), adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang
dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak
lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih
diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti
oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Mulai dari tampilan Windows,
game dan aplikasi multimedia lainnya sampai sekarang masih menggunakan modus VGA
karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis.

Pembahasan

Jika kalian sedang ingin merakit PC untuk keperluan editing video, bermain game
ataupun lainnya mungkin sekarang waktu yang cukup tepat, atau jika kalian masih
menunggu harga serendah-rendahnya, hal tersebut akan sangat sulit terjadi karena harga
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pasar akan terus mengikuti permintaan sehingga kita tidak akan pernah tahu kapan terjadi
hal tersebut.

Dalam memilih graphic card, tentu kalian akan memilih brand manakah yang akan ambil.
dari brand yang ada merekapun memberi fitur-fitur seperti salah satu yang paling umum
yaitu G-Sync dari Nvidia dan Free-Sync dari AMD Radeon, dari hal tersebut kita dapat
memilih suatu graphic card dari monitor yang akan kita miliki.

selain hal tadi adalah optimisasi sistem karena itu juga adalah hal penting untuk memilih
graphic card karena pada dua brand kartu grafis tersebut memiliki karakteristik tersendiri
dalam hal optimisasi. AMD Radeon memiliki sistem optimisasi yang baik terhadap gamegame masa kini pada graphic card lama mereka sehingga dengan perilisan kartu grafis
baru yang tidak secepat dan sesering Nvidia yang bisa dibilang setiap tahunnya mereka
merilis graphic card baru, tapi dengan catatan graphic card yang sudah lama dirilis
performanya tidak akan seoptimal graphic card baru dengan level yang setara.
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Penutup
Demikianlah artikel tentang turunnya harga VGA ini, dengan artikel ini saya berharap
kalian yang sedang kesulitan untuk merakit PC dapat menentukan pilihan.
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