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5. Instalasi dan Format Harddisk IDE, RAID IDE, dan 
SCSI  
 
Obyektif : 
 
Pada bagian ini akan saya bimbing proses instalasi Harddisk IDE, RAID IDE, dan SCSI, 
dimana mungkin kita harus kembali lagi pada penggunaan mode DOS yaitu FDISK dan 
FORMAT untuk membangun File Allocation Table kecuali Harddisk IDE yang jauh lebih 
mudah, hanya dengan menggunakan Disk Manager 
 
5.1. Instalasi Harddisk IDE 

 
Setelah anda selesai memasang Harddisk IDE dari bagian 1. Merakit PC, kini 
saatnya anda mulai memformat Harddisk IDE, cara yang paling mudah untuk 
memformat Harddisk IDE adalah dengan menggunakan Disk Manager. 
 

 
 
Downloadlah File disk manager untuk harddisk, dalam kasus ini saya 
menggunakan harddisk Quantum IDE, maka file yang saya gunakan juga disk 
manager Quantum,  
 
Jalankan aplikasi tersebut 
 

 
Gambar 4.3.1.a. 

 
Maka akan tampil jendela seperti berikut, click continue untuk melanjutkan 
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Gambar 4.3.1.b 

 
Dilanjutkan dengan jendela seperti berikut, click yes untuk melanjutkan 
 

 
Gambar 4.3.1.c 

 
Pada jendela berikut, pastikan disket yang telah diformat berada pada drive A, 
dan click start, maka akan dilanjutkan dengan proses copy file ke drive A, proses 
selesai 
 

 
Gambar 4.3.1.d 
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Maka akan dilanjutkan dengan proses copy file ke drive A, proses selesai, click 
done. 
 

 
Gambar 4.3.1.e 

 
Setelah anda selesai menyiapkan disket “disk manager”, ikuti langkah berikut ini : 
 
Masuk kedalam BIOS, pada umumnya tekan Del pada saat komputer dinyalakan. 
 

 
Gambar 4.3.1.f 

 
Lalu buatlah agar sistem mem-boot dari Floppy 
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Gambar 4.3.1.g 

 
Save seting anda 
 

 
Gambar 4.3.1.h 

 
Boot komputer anda dari floppy, click ENTER pada tampilan ini 
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Gambar 4.3.1.i 

 
Dilanjutkan dengan pesan seperti berikut, tunggu sebentar hingga proses 
inisialisasi selesai, 
 

 
Gambar 4.3.1.j 

 
Pada point ini, click ENTER 

 
Gambar 4.3.1.k 
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Pada pilihan ini, pilihlah (E)asy Disk Installation, lalu click ENTER 
 

 
Gambar 4.3.1.l 

Apabila anda memasang harddisk lebih dari satu, maka pada tampilan ini akan 
terlihat list harddisk lebih dari satu, namun saya hanya memasang satu harddisk, 
click ENTER pada penunjuk mengarah ke (Y)ES 
 

 
Gambar 4.3.1.m 

 
Pada pilihan Operating System, pilihlah Windows 98 (or Windows 95 OSR2), 
nanti biar Windows 2000 Server yang akan melanjutkan proses partisi ini, untuk 
sementara biarkan pilihan pada Windows 98, lalu click ENTER 
 

 
Gambar 4.3.1.n 

  
Pada konfirmasi jenis FAT yang akan gunakan, pilihlah untuk setuju 
menggunakan FAT 32, nanti Windows 2000 Server akan merubahnya ke NTFS, 
click ENTER 
 

 
Gambar 4.3.1.o 
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Konfirmasi peringatan, bahwa apa yang anda kerjakan akan menghancurkan 
seluruh data yang ada pada harddisk, apabila anda yakin memang data anda 
tidak ada atau sudah di-backup, click ALT-C 
 

 
Gambar 4.3.1.p 

 
Peringatan sekali lagi dari system, apakah anda yakin, pilih (Y)ES dan click 
ENTER 
 

 
Gambar 4.3.1.q 

 
Maka proses format Harddisk pun dilaksanakan,  
 

 
Gambar 4.3.1.r 

 
Proses format harddisk selesai, click ENTER 
 

 
Gambar 4.3.1.s 
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Tekan CTRL-ALT-DEL pada pesan ini untuk mem-boot komputer 
 

 
Gambar 4.3.1.t 

 
Proses selesai. 
 

5.2. Instalasi Harddisk RAID IDE 
 
RAID IDE merupakan media penyimpanan yang mampu menggabungkan 
beberapa harddisk menjadi satu buah ukuran, dengan model : 
 

1. RAID 0 – Baca pada Basic Hardware bagian 8.3.1.1 
2. RAID 1 – Baca pada Basic Hardware bagian 8.3.1.2 
3. RAID 10 – Baca pada Basic Hardware bagian 8.3.1.3 

 
Salah satu merek terkenal dan bisa dikategorikan sebagai pionir untuk teknologi 
RAID IDE adalah Promise, dimana RAID IDE pun memiliki dua model yaitu : 
 

5.2.1. Kartu PCI 
 
Ini adalah model kartu RAID IDE Promise  
 

 
 
Seperti anda lihat, terdapat dua buah konektor IDE, Primary dan Secondary 
persis seperti IDE biasa namun memiliki fasilitas lebih. 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 113 

5.2.2. OnBoard 
 
Ini adalah salah satu Motherboard yang telah terintegrasi controller RAID 
didalamnya : 

 
 
Perhatikan pada nomor : 
16 – RAID Controller 
12 – RAID IDE Connectors 
 
Pada motherboard diatas, menggunakan RAID Promise sebagai RAID 
Controllernya, juga seperti anda lihat pada nomor 12 di gambar, dimana anda 
temukan juga konektor Primary dan Secondary. 
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5.2.3. Instalasi Harddisk IDE pada RAID IDE 
 
Sama seperti instalasi harddisk IDE biasa, yaitu koneksikan Harddisk yang telah 
anda set jumper Master/Slave ke konektor IDE pada RAID seperti gambar di 
bawah. 
 

 
 
Pada gambar diatas adalah instalasi maksimum untuk Harddisk RAID, dimana 
Primary Master dan Slave, dan Secondary Master dan Slave telah digunakan. 
 
Karena merek RAID dipasaran sangat beragam, maka yang saya gunakan 
sebagai materi adalah hanya merek Promise, karena Promise adalah merek 
yang paling populer. 
 
Pada saat boot-up apabila anda baru menginstall Harddisk RAID IDE maka 
RAID Controller akan muncul notifikasi seperti gambar dibawah : 
 

 
 
Tekan Ctrl-F untuk membangun model RAID yang anda inginkan. 
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Setelah anda menekan Ctrl-F, maka akan muncul menu seperti gambar 
dibawah : 
 

 
 

5.2.3.1.  Membuat RAID 0 
 
Cara membuat RAID O, pada menu RAID ‘FastBuild’, tekan ‘1’ 
untuk memilih ‘Auto Setup’, maka akan muncul menu baru seperti 
gambar dibawah : 
 

 
 
Gunakan tanda panah (↑↓) pada keyboard lalu arahkan ke opsi ‘Optimize 
Array For’, dan ganti pilihan pada ‘Performance’, Pada opsi mode 
menunjukkan ‘Stripe’. 
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Lalu ke opsi ‘Typical Application Usage’, dan pilih opsi yang anda inginkan 
untuk sistem anda, pada pilihan terdapat A/V Editing, Server, dan 
Desktop(Default). 
 
Pilihan tersebut akan menentukan bagaimana blok data tersebut diatur untuk 
meningkatkan performa, dengan penjelasan sebagai berikut : 
 

1. A/V Editing diutamakan untuk penggunaan aplikasi Video Editing 
2. Desktop mengutamakan pada transfer file kecil dan besar. 
3. Server mengutamakan transfer file banyak dalam waktu yang 

bersamaan. 
 
Setelah selesai membuat pilihan, tekan ‘Ctrl Y’ untuk menyimpan konfigurasi 
tersebut, tekan sembarang tombol untuk ‘Reboot’, pada saat proses boot 
berlangsung BIOS RAID akan mengecek array disk yang telah anda buat. 
 
Lanjutkan dengan proses FDISK dan FORMAT melalui mode DOS/Win98 
StartUp Disk. 
 
Perlu diingat bahwa apabila anda menginstall Windows NT4/2000/XP pada 
saat proses instalasi berlangsung tekan F6 untuk memasukkan driver RAID 
pada sistem, anda dapat menekan F6 pada saat proses instalasi memasuki 
tahap seperti gambar dibawah ini 
 

 
 
Windows 2000/XP persis sama dalam modus ini, setelah anda tekan F6 
masukkan driver RAID pada drive A. 
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5.2.3.2. Membuat RAID 1 
 
Dari menu ‘FastBuild’ dibawah, anda tekan ‘1’ untuk memilih 
‘AutoSetup’. 
 
 
 

 
 
Gunakan panah pada keyboard dan arahkan ke opsi ‘Optimize Array for’ dan 
pilih ‘Security’ menggunakan space bar, maka opsi mode pun berubah 
menjadi ‘Mirror’ 
 
Tekan ‘Ctrl-Y’ untuk menyimpan konfigurasi anda. 
Lalu akan tampil pesan seperti dibawah ini : 
 

 
 
Tekan ‘N’ untuk memilih opsi ‘Create Only’, maka ada pesan muncul bahwa 
array security telah selesai dibuat seperti gambar dibawah ini  
 

 
 
Tekan sembarang tombol untuk me-reboot 
 
Lanjutkan dengan proses FDISK dan FORMAT melalui mode DOS/Win98 
StartUp Disk. 
 
Perlu diingat bahwa apabila anda menginstall Windows NT4/2000/XP pada 
saat proses instalasi berlangsung tekan F6 untuk memasukkan driver RAID 
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pada sistem, anda dapat menekan F6 pada saat proses instalasi memasuki 
tahap seperti gambar dibawah ini 
 

 
 
Windows 2000/XP persis sama dalam modus ini, setelah anda tekan F6 
masukkan driver RAID pada drive A. 
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Instalasi Harddisk SCSI 
 
Sama dengan RAID IDE, dimana controller SCSI hadir dalam beragam model 
saat ini, namun kesamaannya adalah ada yang berbentuk Kartu add-on dan ada 
pula yang telah terintegrasi ke dalam Motherboard, namun apabila Motherboard 
yang mengintegrasikan RAID IDE didalamnya umumnya ini diberikan pada pasar 
Desktop, namun untuk Motherboard yang mengintegrasikan SCSI didalam 
Motherboardnya, umumnya diberikan pada pasar Server. 
 

5.2.4. Kartu PCI 
 
Ini adalah model kartu PCI SCSI 
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5.2.5. OnBoard 
 
Ini adalah salah satu Motherboard yang telah terintegrasi controller RAID 
didalamnya : 
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5.2.6. Instalasi Controller dan Device SCSI 
 

 
 
Apabila anda menggunakan kartu PCI SCSI maka anda akan gunakan satu 
diantara dua contoh gambar yang saya berikan diatas, 
 
Matikan komputer lalu masukkan kartu SCSI ke komputer anda, lalu hubungkan 
harddisk SCSI pada konektor internal SCSI yang tersedia,  
 
Setiap Device yang terhubung ke Host Adapter begitu juga Host Adapter itu 
sendiri, harus memiliki ID SCSI yang unik, yaitu : 
 
v Untuk SCSI Ultra, ID dari 0 hingga 7 
v Untuk SCSI Ultra Wide, ID dari 0 hingga 15 

 
Saya sarankan untuk membiarkan Host Adapter menggunakan ID 7 dari seting 
defaultnya, untuk merubah ID pada Device SCSI seperti Harddisk SCSI anda 
harus mengikuti manual dari Device masing-masing karena walaupun tujuannya 
sama namun langkahnya berbeda. 
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Seperti anda lihat pada gambar berikut, dimana Device SCSI menggunakan 
jumper untuk mengubah IDnya  
 

 
 
Pada gambar diatas, ada 4 jumper pada sebuah Device SCSI yang digunakan 
untuk menentukan posisi ID nya, dan kini anda pun tahu bahwa Device diatas 
merupakan Device model Ultra Wide karena memiliki konfigurasi ID dari 0 hingga 
15. 
 
Terminator, device SCSI harus diterminasi agar proses deteksi berjalan dengan 
baik, beragam proses terminasi yang dapat kita gunakan, apabila SCSI yang 
anda gunakan untuk internal, umunya kartu SCSI mampu untuk ‘Auto 
Termination’, namun apabila anda tidak melihat Device SCSI tampak pada saat 
BIOS SCSI melakukan rutin pengecekan, maka anda membutuhkan terminator 
SCSI, terminator SCSI dipasang pada kabel paling ujung untuk internal. 
 
Internal, untuk internal ada gunakan ada dua model yang digunakan, yang 
model terbaru menggunakan kabel  
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Sedangkan untuk SCSI model yang lama menggunakan model kabel 80 pin 
seperti gambar dibawah ini, dimana proses terminasinya melalui harddisk itu 
sendiri dengan memasang resistor terminator seperti gambar dibawah ini.  
 

 
 

 
 
External, lalu untuk device External seperti Scanner, Tape Backup, dan lain 
sebagainya untuk proses terminasi adalah dengan cara menutup socket output 
yang ada menggunakan model terminator seperti gambar dibawah ini 

SD SD

In Out In Out

Terminator

SCSI Device ID 2 SCSI Device ID 1

SCSI Cable

SCSI
Controller
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Gambar diatas adalah model terminator untuk device external. 
 

5.2.7. Instalasi Harddisk SCSI 
 
Sama dengan RAID IDE, dimana setiap Vendor SCSI membuat BIOSnya masing, 
yang walaupun tujuannya sama, namun caranya berbeda, maka saya akan 
mengambil contoh dari vendor yang paling populer yaitu Adaptec. 
 
Pada saat komputer melaksanakan proses boot, maka BIOS SCSI akan muncul 
setelah BIOS komputer selesai melaksanakan bootstrap, dengan pesan seperti 
gambar dibawah  
 

 
 
Apabila anda biarkan pesan tersebut, maka BIOS SCSI akan melakukan rutin 
pengecekan device SCSI baik internal maupun external, anda dapat masuk ke 
bagian konfigurasi dari SCSI dengan menekan secara bersamaan ‘Ctrl-A’  
 
Maka SCSI device akan menampilkan Device yang telah terdeteksi, apabila 
SCSI anda Ultra maka jumlah Device dari 0 hingga 7, apabila SCSI anda 
UltraWide maka jumlah Device dari 0 hingga 15, untuk Host SCSInya sendiri 
umumnya menduduki pada Device ID yang terakhir pada daftar tersebut. 
 
Lalu lanjutkan dengan melaksanakan proses Format Low Level untuk harddisk 
SCSI anda dengan cara arahkan dengan panah pada keyboard ke Device yang 
ingin diformat, lalu klik Enter dan pilih menu ‘Format’.  
 
Setelah proses format selesai, lanjutkan dari menu yang sama, pilih ‘Verify 
Media’. 
 
Setelah kedua proses tersebut selesai dilaksanakan lanjutkan dengan proses 
boot dari DOS/Win98 StartUp Disk untuk melaksanakan proses FDISK dan 
FORMAT untuk Format High Level. 
 
Perlu diingat bahwa apabila anda menginstall Windows NT4/2000/XP pada saat 
proses instalasi berlangsung tekan F6 untuk memasukkan driver SCSI pada 
sistem, anda dapat menekan F6 pada saat proses instalasi memasuki tahap 
seperti gambar dibawah ini 
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Windows 2000/XP persis sama dalam modus ini, setelah anda tekan F6 
masukkan driver SCSI pada drive A. 
 

5.3. DOS Fdisk  
 
Walaupun proses Fdisk dan Format ini sudah tergolong sangat senior, namun 
masih efektif sampai saat ini, cara untuk melaksanakan proses ini adalah 
sebagai berikut : 
 
Siapkan disket kosong, masukkan ke drive A, lalu gunakan CD-Tools anda, dan 
eksekusi File win98se.exe pada folder \bootdisk\win98se, maka anda membuat 
disket Win98SE startup disk, ini lebih baik daripada anda membuat StartUp disk 
yang konvensional, karena pada masa lampau, anda harus masuk ke Operating 
System Win98SE untuk membuat boot disk tersebut. 
 
Buat BIOS anda untuk dapat diboot ke Drive A lalu save konfigurasi BIOS 
tersebut, dan lanjutkan proses boot ke Drive A hingga muncul seperti gambar 
dibawah 
 

 
 
Gunakan panah pada keyboard dan arahkan ke ‘Start computer without CD-
ROM support’ lalu tekan ‘Enter’ 
Tidak perlu support CD-ROM karena proses ini hanya untuk FDISK dan Format. 
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Setelah muncul A> ketikkan fdisk seperti gambar dibawah ini 
 

 
 
maka akan muncul menu FDISK seperti gambar dibawah ini 
 

 
 
Apabila anda menginginkan penggunaan FAT 32 pada Drive yang ingin di format 
maka pada pilihan dari gambar diatas pilihlah ‘Y’, apabila anda jawab ‘N’ maka 
anda menggunakan model FAT 16 yang hanya mendukung per logical drive 2Gb 
saja, tekan ‘Enter’ untuk melanjutkan. 
 

 
 
Pilihan dengan penjelasan sebagai berikut : 
 
Pilihan 1. untuk membuat partisi atau logical DOS Drive 
Pilihan 2. untuk membuat partisi aktif pada system 
Pilihan 3. untuk membuang partisi atau logical DOS Drive 
Pilihan 4. untuk melihat informasi dari partisi pada harddisk anda 
 
Apabila anda memiliki lebih dari 2 harddisk pada system maka akan muncul 
menu ke 5  
 
Pilihan 5. untuk mengganti lokasi harddisk yang ingin di fdisk dan di format 
 
Untuk saat ini karena kita baru ingin membuat partisi pada Harddisk maka 
pilihlah pilihan 1. 
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Maka akan muncul pilihan dengan penjelasan sebagai berikut : 
 
Pilihan 1. untuk membuat Partisi DOS Primer 
Pilihan 2. untuk membuat Partisi DOS Extended 
Pilihan 3. untuk membuat Logical Drive pada Partisi Extended 
 
Pilihlah pilihan 1. untuk membuat Partisi DOS Primer 
 

 
 
Maka akan muncul pertanyaan apakah anda ingin menggunakan seluruh 
Harddisk tersebut, jawablah ‘Y’ yang berarti anda telah membuat sebuah Drive C 
dengan notifikasi untuk me-restart sistem anda seperti gambar dibawah 
 

 
 
Resetlah komputer anda dan lanjutkan dengan prosedur Format. 
 

5.4. DOS Format  
 
Bootlah komputer anda menggunakan disket startup disk, hingga muncul pilihan 
seperti gambar dibawah ini 
 

 
 
Pilihlah pilihan ke ‘2’ lalu tekan ‘Enter’ 
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Kita tidak membutuhkan support dari CD-ROM karena kita saat ini hanya ingin 
memformat harddisk saja. 
 

 
 
Setelah muncul A> ketikkan ‘format c: /s’ seperti gambar diatas lalu tekan ‘Enter’ 
 

 
 
Muncul peringatan bahwa apabila anda memformat harddisk, maka data yang 
anda miliki akan hilang, tekan ‘Y’ untuk melanjutkan 
 

 
 
Maka proses format pun berlangsung seperti gambar diatas, 
 

 
 
Setelah proses format selesai, anda diminta untuk memberi label pada harddisk, 
masukkan label/kosongkan lalu tekan ‘Enter’ untuk melanjutkan 
 

 
 
Maka proses format pun selesai, tampak seperti gambar diatas. 
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