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iTunes adalah sebuah piranti lunak dari Apple Computer yang bisa memutar, 

mengorganisasi dan membeli lagu (dari iTunes Store). iTunes juga bisa digunakan untuk 

mengelola isi di iPod, iPhone, iPod Touch dan iPad. Para pengguna iOS menggunakan 

iTunes untuk mengunduh aplikasi dari App Store. Piranti lunak ini tersedia dalam versi 

yang bisa dijalankan menggunakan sistem operasi Mac OS 

X, Windows 2000, XP dan Vista. Versi iTunes yang sebelumnya juga bisa dijalankan 

dalam Mac OS 9 namun Apple sudah tidak menyediakannya lagi. Piranti ini telah 

mendapatkan reputasi karena mudah digunakan dan organisasi lagunya yang bagus. 

   iTunes memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya untuk  

mengorganisasi, mengubah informasi dan merekam lagu dari sebuah 

CD. Selain itu iTunes juga bisa mengirim lagu ke dalam perangkat 

pemutar lagu, iPod, dan juga membeli lagu dari iTunes Store melalui  

internet. 

Salah satu fitur iTunes yang menarik adalah kemampuannya untuk 

membuatSmart Playlist yang merupakan sebuah playlist yang bisa mengubah isinya 

bila pengguna melakukan manipulasi terhadap lagu yang ada di dalam koleksinya. 

 Aplikasi yang secara special di buat oleh Apple. Awalnya sebagai pemutar musik 

sampai menjadi aplikasi multimedia bahkan sebagai alat sinkronisasi bagi iphone, dan 

ipod. 

 (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/ITunes) 
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Bagaimana Cara Instalasi iTunes ??? 

Dalam artikel saya kali ini, selain memberi tahu tentang iTunes saya juga akan 

menjelaskan langkah-langkah instalasi iTunes, berikut langkah-langkahnya : 

 

1) Langkah awal yaitu mempersiapkan master dari iTunes, kalau belum punya bisa 

di download di internet. Setelah selesai didownload maka double klik master 

nya.  

2) Maka akan muncul kotak dialog “Welcome to iTunes” lalu klik Next> untuk 

memulai proses konfigurasi instalasi iTunes. 

 
 

3) Selanjutnya muncul kotak dialog Installation Options untuk memilih dimana 

folder tujuan instalasi iTunes dan memilih pilihan instalasinya. Berikan tanda 

centang pada “Add iTunes shortcut to my desktop” untuk membuat shortcut 

iTunes pada desktop komputer kamu dan berikan tanda centang pada “Use 

iTunes as the default player for audio files” untuk menggunakan iTunes 

sebagai pemain default untuk file audio. Pilih English (United States) untuk 

default iTunes language 

Lalu pilih folder tujuan instalasi iTunes yang secara defaultnya di dalam 

C:\ProgramFiles\iTunes\, jika ingin di tempat lainnya maka klik Change. Lalu 

klik Install untuk memulai proses Instalasi iTunes. 
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4) Sebelum proses instalasi akan muncul pemberitahuan untuk  apakan kamu 

menginginkan iTunes untuk mengaktifkan autorun untuk Anda. Jika 

menginginkan klik Yes , atau tidak klik No 

 

 
 

5) Lalu tunggu proses instalasi iTunes benar-benar selesai beberapa menit saja 
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6) Setelah proses instalasi iTunes selesai, maka akan muncul kotak dialog 

Congratulations seperti dibawah ini. Lalu klik Finish untuk mengakhiri 

instalasi iTunes  

 
 

7) Kemudian akan muncul pemberitahuan agar Anda harus me-restart sistem anda 

untuk perubahan konfigurasi dibuat untuk iTunes untuk berlaku. Klik ya untuk 

restart sekarang atau Tidak jika Anda berencana untuk secara manual me-restart 

nanti 
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8) Lalu selamat datang di iTunes  selamat menikmati fitur-fitur dari iTunes yaah! 

 

 
 

Selesai  selamat selamat menikmati fitur dari iTunes ! 
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