
Cara mengubah pembacaan drive software PCPDFWIN dari CD ke hard disk 
computer untuk sistem yang berbasis windows vista atau windows 7 

 
 
Adapun caranya adalah sebagai berikut: 
 
1. Setelah proses instalasi software PCPDFWIN telah selesai dilakukan, maka 

seperti biasa dilakukan pengubahan pembacaan software dari CD (yang 
merupakan pembacaan drive secara default) ke hard disk komputer. 

 

2. Buka program Command Prompt (untuk windows vista atau windows 7 

biasanya terletak di menu windows, all programs, accessories), seperti 
ditunjukkan oleh garis berwarna merah. 

 

 



 
 

 
 



 
 

3. Dalam menjalankan program Command Prompt ini, harus dilakukan 
sebagai administrator.  

 

4. Klik kanan pada command prompt seperti terlihat pada gambar berikut: 
 

 
 

5. Klik Run as administrator, kemudian Klik yes, sehingga akan tampil 
jendela program command prompt seperti gambar berikut : 

 



 
 

6. Pada command prompt tersebut, artinya kita berada pada folder 

c:\windows\system 32, seperti terlihat pada garis berwarna merah.   
 

7. File pcpdfwin.ini yang akan kita ubah berada pada folder c:\windows, 
sehingga kita mesti keluar dari folder system32 dan ke folder windows. Ini dapat 

dilakukan dengan mengetikkan cd .. Kemudian tekan enter, sehingga akan 
terlihat seperti pada gambar berikut : 

 

 
 

8. Setelah itu pada command prompt tersebut, ketik pcpdfwin.ini 
kemudian tekan enter  



 
 

9. Pada tampilan ini terlihat bahwa software PCPDFWIN akan dibuka oleh 

program secara default pada drive G. Hal ini kita ubah agar pembacaan driver 
sesuai dengan yang kita inginkan  

 

 
 

10. Misalnya pada tutorial ini pembacaan software ini dilakukan pada 

D:\Software\Kimia\PCPDFWIN, sehingga pembacaan drive G tadi 
semuanya kita ubah menjadi pembacaan drive yang kita inginkan menjadi 

D:\Software\Kimia\PCPDFWIN, seperti terlihat pada gambar berikut : 



 
 

11. Setelah semua pembacaan drive sesuai dengan yang kita inginkan telah kita ubah, 

maka kita simpan perubahan tersebut dengan mengklik File, kemudian save 
(atau bisa juga dilakukan dengan menekan pada keyboard ctrl dan huruf s secara 
bersamaan). Setelah kita save, tutup file tersebut.  

 
12. Program PCPDFWIN kita telah dapat digunakan pada sistem dengan os Windows 

vista dan windows 7.  


