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8. Infrastruktur Media Penyimpanan 
 
Obyektif : 

ü IDE – Integrated Drive Electronics 
ü SCSI – Small Computer System Interface 
ü RAID – Redundant Array of Independent Disks 

 
Bagian yang paling penting untuk masalah penyimpanan data adalah storage devices, 
dimana ada yang disimpan ke dalam Harddisk, dan Harddisk pun memiliki dua model 
topologi yaitu Harddisk IDE dan SCSI, media penyimpanan lainnya umumnya bersifat mobile 
(bergerak) dengan maksud data diletakkan ke media portable agar dapat dengan mudah 
dibawa, model penyimpanan data bergerak antara lain adalah Floppy disk dan Compact disc, 
dengan penjelasan sebagai berikut : 
 
8.1. IDE – Integrated Drive Electronics 

 
100% PC memiliki interface ini, dan hampir semua PC menggunakan interface 
ini untuk masalah penyimpanan data. Nama asli dari IDE adalah ATA (Advance 
Technology Attachment) yang digunakan dari jaman komputer IBM AT (80286), 
anda akan mempelajari dengan jelas maksud dari istilah master dan slave dalam 
IDE. 
 

8.1.1. Evolusi 
 
IDE dibuat sebagai langkah untuk menstandarisasi penggunaan harddisk pada 
komputer, konsep dasar dibelakang IDE adalah kombinasi dari Harddisk 
(gambar 8.1.b.) dan Controller (gambar 8.1.a.) -nya.  
 

 
Gambar 8.1.a. 
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Gambar 8.1.b. 

 
Controller adalah sirkuit kecil dengan chip yang digunakan sebagai pemandu 
untuk harddisk dalam masalah penempatan dan pembacaan data. Pada 
controller umumnya dilengkapi dengan memory yang bekerja sebagai buffer 
untuk meningkatkan performa harddisk. 
 
Sebelum IDE lahir, controller dan harddisk merupakan perangkat yang terpisah 
dari Motherboard, dengan kata lain Controller dari Vendor satu belum tentu 
cocok untuk Vendor yang lain. 
IBM melahirkan AT pada tahun 1984, dengan beberapa kunci inovasi, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
 
• Slot didalam komputer untuk penambahan kartu menggunakan versi baru 

yaitu bus ISA (Industry Standard Architecture), pada bus ini mampu 
mentransmisikan informasi 16 bit dalam satu clock, lebih cepat daripada ISA 
8 bit pada jaman XT (8086/88) 

• IBM juga menawarkan harddisk untuk AT yang menggunakan kombinasi 
drive dan controller. Kabel ribbon digunakan untuk menghubungkan drive 
dengan controller, yang melahirkan istilah ATA (AT Attachment) 

 
8.1.2. Controllers, Drives dan Host Adapters 

 
Umumnya motherboard datang dengan interface IDE, interface ini direferensikan 
sebagai IDE controller yang sebenarnya “salah kaprah”, interface itu sebenarnya 
adalah “Host Adapter”, dengan maksud dia memberikan jalur koneksi antara 
device (harddisk, cdrom) ke Computer (Host). 
Dimana controller adalah board sirkuit yang diletakkan pada pada Harddisk 
(Gambar 8.1.2.a.) 
 

 
Gambar 8.1.2.a. 
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Sementara interface IDE yang digunakan untuk menghubungkan harddrives, 
telah berevolusi ke interface universal, sehingga mampu untuk digunakan pada 
kebutuhan lain seperti menghubungkan floppy drive, CD-ROM dan bahkan tape 
backup. Walaupun populer pada koneksi Internal, namun ada beberapa yang 
menggunakannya pada koneksi external. 
 
Banyak variasi dari ATA, namun setiap perkembangannya masih mendukung 
teknologi pada masa sebelumnya. 
Standarisasi tersebut adalah sebagai berikut : 
 

8.1.2.1.  ATA 1 
 
Spesifikasi original dilahirkan pada Compaq Deskpro, dengan penggunaan 
konfigurasi master dan slave. ATA 1 menggunakan basis ISA dengan 
menggunakan kabel konektor penghubung 40 atau 44 pin untuk 
menghubungkan Host adapter dengan Controller. 
Pada versi 44 pin, extra 4 pin digunakan untuk supply tenaga pada drive 
yang tidak memiliki konektor tenaga terpisah. 
Biasanya ATA1 menyediakan sinyal waktu untuk DMA Direct Memory 
Access  dan PIO Programmed Input Output. 
DMA digunakan untuk mengirim informasi langsung ke system memory, 
sedangkan PIO mengandalkan CPU untuk mengatur proses transfer 
informasi tersebut. 
ATA 1 menggunakan kecepatan 4,16 MBps. 
 

8.1.2.2. ATA 2 
 
DMA telah sepenuhnya digunakan pada versi ATA 2 hingga mampu 
memompa kecepatan pada 16,67 MBps.  
ATA 2 memberikan manajemen tenaga, dukungan untuk PCMCIA dan 
device removable seperti CDROM dan Floppy,  
ATA 2 biasanya disebut dengan istilah EIDE (Enhanced IDE). 
ATA 2 memberikan standarisasi metode penerjemahan untuh CHS – 
Cylinder Head Sector pada Harddisk hingga 8.4 gb.  
CHS adalah metode untuk menentukan lokasi data pada harddrive. 
Alasan utama untuk masalah ketidaksesuaian antara jumlah kapasitas 
maximum harddisk dengan dukungan CHS adalah karena ukuran bit yang 
digunakan oleh BIOS (Basic Input Output System) untuk CHS. 
Dimana CHS menggunakan lebar yang tetap untuk setiap daerah data, 
lihatlah tabel dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
Anda akan melihat bahwa jumlah sector adalah 63 bukan 64, ini karena 
sector tidak bisa dimulai dari 0, dimana setiap sector memiliki 512 bytes. 
Maka apabila kita mengkalikan 1024 x 256 x 63 x 512 bytes = 8.4 gbytes, 
BIOS baru meningkatkan nilai bit untuk CHS sehingga dapat mendukung 
untuk kapasitas diatas 8.4 gb. 
 

Cylinder 10-bit 1024 
Head 8-bit 256 
Sector 6-bit 63* 
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8.1.2.3. ATA 3 
 
Dengan penambahan fasilitas SMART (Self Monitoring and Reporting 
Technology), maka anda dapat memonitor kinerja harddisk seperti putaran 
motor (rpm), data transfer rate, yang mana akan melaporkan anda apabila 
terjadi penurunan dalam performa harddisk tersebut. 
ATA 3 menambahkan proteksi password didalam mengakses drive, 
sehingga menyediakan fitur sekuriti yang lebih baik. 
Kecepatan data transfer pada 33 Mbps 
 

8.1.2.4. ATA 4 
 
Mungkin dua penambahan signifikan ke dalam standarisasi IDE adalah pada 
ATA 4, dimana pada versi ini adanya dukungan UDMA (Ultra Direct Memory 
Access) dan ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface). 
ATAPI memberikan interface umum seperti untuk CD-ROM, Tape Backup, 
dan removable device lainnya. 
Sebelum ATA 4 lahir, ATAPI benar-benar standarisasi yang terpisah, jika 
anda senior di hardware mungkin anda akan ingat di masa pada saat 
SoundCard SoundBlaster memiliki interface ATAPI untuk CD ROM Sony, 
Panasonic, dan Mitsumi, ini akibat dari tiadanya standar yang untuk device 
ATAPI pada masa itu. 
Ultra DMA meningkatkan DMA transfer rate hingga 66 Mbps, dengan 
merubah standarisasi penggunaan kabel dari 40 pin 40 konduktor menjadi 
40 pin 80 konduktor, dimana penggunaan 40 konduktor lainnya untuk kabel 
ground yang diselingkan diantara 40 konduktor standar untuk meningkatkan 
kualitas sinyal, ATA 4 pun biasa disebut dengan UDMA, Ultra ATA, dan ada 
juga yang menyebut Ultra ATA/66. 
 

8.1.2.5. ATA 5 
 
Peningkatan pada update ini adalah kemampuan auto detection, dengan 
mengecek jenis cable yang digunakan apakah 40 konduktor atau 80 
konduktor. Pada ATA 5 peningkatan DMA transfer hingga 100 Mbps. 
Dan umumnya mulailah bermunculan harddisk IDE berputaran tinggi pada 
kisaran maksimum 7200 rpm. 
 

8.1.2.6. ATA 6 
 
Pada ATA 6 peningkatan performa umumnya untuk UDMA hingga DMA 
transfer mencapai 133 Mbps. 
 

8.1.2.7. ATA 7 
 
Evolusi berikutnya dari ATA, dimana mulai diluncurkan pada tahun 2002, 
ATA 7 atau yang lebih familiar SATA (Serial ATA), mengapa Serial, karena 
pada masa lampau Harddisk dapat diparalel pada satu kabel membentuk 
Master dan Slave, namun pada ATA 7 sudah menggunakan teknologi Serial 
bukan Paralel lagi, dimana 1 harddisk menggunakan 1 kabel kecil.  
Teknologi ini tergolong sangat baru, DMA transfer mencapai 150 Mbps. 
Pembahasan model ini tidak dibahas lebih rinci pada materi ini, mungkin 
pada materi yang akan datang sehubungan dengan referensi fisiknya belum 
ada. 
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8.1.3. Kabel Ribbon 
 
Device IDE menggunakan kabel ribbon untuk menghubungkan Device dengan 
Host Adapter, ada yang berisi 40 kabel kecil dan ada juga yang berisi 80 kabel 
kacil, panjang maksimum kabel 18 inci, dan 12 inci maksimum jarak antar Device 
pertama ke Device kedua. 
Untuk kabel yang berisi 40 kabel cara penggunaan tidak ada standarisasi apa-
apa, dengan maksud yang manapun anda masukkan tidak akan terjadi masalah 
yang serius. 
Namun untuk yang berisi 40 kabel cara instalasi adalah dengan cara 
mengidentifikasikan warnanya, dengan penjelasan sebagai berikut : 
 
• Konektor berwarna biru untuk motherboard 
• Konektor berwarna hitam untuk device master 
• Konektor berwarna abu-abu untuk device slave 
 

 
Gambar 8.1.3.a. 

 
Di salah satu sisi kabel memiliki warna merah (di-striped) yang digunakan untuk 
menjelaskan ke anda yang mana yang menjadi Pin 1. Coba perhatikan pada 
gambar 8.1.3.a. dimana kabel no 20 tidak terhubung ke manapun, malahan tidak 
ada pin pada posisi itu, dengan dibuat seperti itu maka untuk memastikan bahwa 
instalasi yang akan anda laksanakan tidak akan terjadi kesalahan seperti terbalik. 
Cara lain dari manufaktur untuk memastikan agar kabel yang dipasang tidak 
terbalik adalah dengan menggunakan Cable Key, Cable Key adalah plastik segi 
empat kecil yang berada diatas konektor pada kabel ribbon yang pas pada takik 
socket motherboard. 
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Pin Description Pin Description 
1 Reset 23 -IOW 
2 Ground 24 Ground 
3 Data Bit 7 25 -IOR 
4 Data Bit 8 26 Ground 
5 Data Bit 6 27 I/O Channel Ready 
6 Data Bit 9 28 SPSYNC: Cable Select 
7 Data Bit 5 29 -DACK 3 
8 Data Bit 10 30 Ground 
9 Data Bit 4 31 RQ 14 
10 Data Bit 11 32 -IOCS 16 
11 Data Bit 3 33 Address Bit 1 
12 Data Bit 12 34 -PDIAG 
13 Data Bit 2 35 Address Bit 0 
14 Data Bit 13 36 Address Bit 2 
15 Data Bit 1 37 -CS1FX 
16 Data Bit 14 38 -CS3FX 
17 Data Bit 0 39 -DA/SP 
18 Data Bit 15 40 Ground 
19 Ground 41 +5 Volts (Logic) (Optional) 
20 Cable Key (pin missing) 42 +5 Volts (Motor) (Optional) 
21 DRQ 3 43 Ground (Optional) 
22 Ground 44 -Type (Optional) 

 
Perhatikan pada tabel dimana 4 pin terakhir adalah tidak umum, dimana itu 
digunakan untuk arus listrik ke device, apabila anda pengguna desktop mungkin 
anda tidak akan melihat 4 pin terakhir sehingga kabel yang anda gunakan pada 
desktop hanyalah 40 pin dan 4 pin menggunakan konektor arus listrik dari power 
supply dengan model konektor Modex Connector seperti gambar 2.2.3.a. pada 
bahasan Power Supply. 
 
Namun apabila anda pengguna Notebook, harddisk yang anda gunakan 
berukuran 2.5”, ini sudah dapat dipastikan bahwa anda menggunakan 44 pin, 
dimana 4 pin sudah pasti digunakan untuk konsumsi listrik. 
 

8.1.4. Master dan Slave 
 
Paralel ATA IDE, disetiap kabelnya dapat mendukung hingga 2 devices (master 
dan slave), kebanyakan motherboard hadir dengan 2 interface IDE (primary dan 
secondary) hingga dalam satu motherboard bisa terdapat 4 interface IDE. 
Karena controller diintegrasikan dalam device IDE, maka tidak ada controller 
yang menyeluruh yang menentukan device mana yang sedang berkomunikasi 
dengan komputer. Ini bukan menjadi masalah selama setiap device pada 
Interface yang terpisah, namun dengan menambahkan drive kedua pada kabel 
yang sama membutuhkan kecerdikan. 
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Untuk dapat memiliki 2 device pada kabel yang sama, IDE menggunakan 
konfigurasi khusus yang disebut master dan slave. Konfigurasi ini controller 
device untuk memberitahu controller device yang lain kapan dia dapat giliran 
untuk mentransfer data ke dan dari komputer. Apa yang terjadi apabila device 
slave meminta ke device master untuk ingin membuat transfer ke atau dari 
komputer, apabila device master sedang idle (tidak bekerja) maka akan 
memberitahu device slave untuk silakan transfer, namun apabila device master 
sedang berkomunikasi dengan komputer, maka akan bilang ke device slave 
untuk menunggu dan akan diberitahu apabila telah selesai. 
 
Computer dapat mengetahui apakah ada drive kedua (slave) terhubung dengan 
menggunakan pin 39 pada kabel konektor. Pin 39 membawa sinyal khusus, yang 
disebut DASP – Drive Active Slave Present, dan mengecek apakah drive slave 
ada. 
 
Walaupun untuk kabel yang menggunakan 40 konduktor dapat bekerja dengan 
baik dimanapun, disarankan untuk meletakkan device master pada posisi paling 
ujung pada kabel konektor. 
 
Banyak drive saat ini yang telah memiliki fitur Cable Select (CS). Dengan jenis 
yang tepat dari kabel ribbon IDE, drive ini dapat secara otomatis 
mengkonfigurasikan sebagai master ataupun slave. Cara kerja CS adalah 
sebagai berikut, setlah semua drive ke pilihan CS pada jumpernya, Kabel 
tersebut masih bekerja normat namun dengan satu perbedaan, Pin 28 hanya 
terhubung ke konektor drive master, ketika anda menyalakan komputer, interface 
IDE akan mengirimkan sinyal pada kabel di pin 28, hanya drive yang di letakkan 
di konektor master akan menerima sinyal, dan drive tersebut akan 
mengkonfigurasikan dirinya sebagai drive master, dan karena drive yang 
berikutnya tidak menerima sinyal apa-apa, maka akan mengkonfigurasikan 
dirinya sebagai slave. 
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8.2. SCSI – Small Computer System Interface 
 
Kebanyakan perumahan menggunakan Harddisk IDE, namun ada juga 
Computer, High End Workstations, dan Apple Macintosh masa lampau 
menggunakan bus SCSI untuk menghubungkan komponen, dimana SCSI dapat 
digunakan untuk antara lain : 
 
o HardDrives 
o Scanners 
o CD ROM/RW Drives 
o Printers 
o Tape Drives 

 

 
Gambar 8.2.a. 

 
SCSI digunakan untuk komunikasi bus cepat yang juga digunakan untuk 
menghubungkan lebih banyak device kedalam komputer anda (seperti anda tahu 
bahwa IDE hanya sanggup untuk 4 Devices, namun SCSI dapat jauh lebih 
banyak dari itu). 
 

8.2.1. Spesifikasi 
 
SCSI lahir dari bus proprietary yang lebih tua dari IDE yang disebut Shugart 
Associates System Interface (SASI), SASI didevelope pada tahun 1981 oleh 
Shugart Associates yang diperbantukan oleh NCR corporation. Pada tahun 1986, 
versi modifikasi dari SASI yang memberikan peningkatan, keterbukaan sistem 
diratifikasikan oleh ANSI (American National Standards Institute) dengan nama 
baru yaitu SCSI – Small Computers System Interface. 
 
Ada beberapa keuntungan dari SCSI  
 
• Cepat – hingga 320 Megabytes per second 
• Dapat diandalkan 
• Dapat ditempatkan device lebih banyak pada satu bus 
• Bekerja pada seluruh model computer (Apple, IBM PC Compatible, Alpha, 

dsb) 
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Gambar 8.2.b. 

 
Namun juga ada beberapa potensi masalah yang timbul dalam SCSI : 
 
• Proses konfigurasinya rumit  
• Dukungan BIOS terbatas 
• Variasi konektor, kecepatan akan dapat memusingkan 
• Software interface tidak sama (Adaptec, Symbios Logic, membuat software 

BIOS SCSI-nya masing-masing) 
 
Umumnya publik pusing dengan berbagai model variasi jenis dari SCSI, mungkin 
anda pernah mendengar istilah Ultra, Fast, dan Wide. Namun sebenarnya hanya 
ada 3 dasar spesifikasi dari SCSI : 
 

8.2.1.1.  SCSI 1 
 
Spesifikasi asli yang didevelope pada tahun 1986 
 

8.2.1.2.  SCSI 2 
 
Update yang menjadi standard resmi pada tahun 1994, kunci komponen 
pada SCSI 2 adalah Common Command Set (CCS), 18 perintah yang 
dianggap menjadi kebutuhan penting, untuk dukungan model SCSI. 
 

8.2.1.3.  SCSI 3 
 
Lahir pada tahun 1995, hal yang menarik tentang SCSI 3 adalah lahirnya 
SCSI Paralel Interface (SPI), adalah metode komunikasi satu dengan yang 
lainnya, kebanyakan SCSI 3 menggunakan istilah Ultra, SPI menggunakan 
istilah Ultra, SPI 2 menggunakan istilah Ultra 2, SPI 3 menggunakan istilah 
Ultra 3. 
Fast didisain dengan maksud kecepatan clock ditingkatkan, dan Wide 
peningkatan lebar bus. 
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Dengan tabel akan dapat lebih mudah dilihat adalah sebagai berikut : 
 

Name Specification Number of 
Devices 

Bus 
Width 

Bus 
Speed MBps 

Asynchronous SCSI SCSI-1 8  8 bits  5 MHz  4 MBps 
Synchronous SCSI SCSI-1 8  8 bits  5 MHz  5 MBps 
Wide SCSI SCSI-2 16  16 bits  5 MHz  10 MBps 
Fast SCSI SCSI-2 8  8 bits  10 MHz  10 MBps 
Fast/Wide SCSI SCSI-2 16  16 bits  10 MHz  20 MBps 
Ultra SCSI SCSI-3 SPI 8  8 bits  20 MHz  20 MBps 
Ultra/Wide SCSI SCSI-3 SPI 8  16 bits  20 MHz  40 MBps 
Ultra2 SCSI SCSI-3 SPI-2 8  8 bits  40 MHz  40 MBps 
Ultra2/Wide SCSI SCSI-3 SPI-2 16  16 bits  40 MHz  80 MBps 
Ultra3 SCSI SCSI-3 SPI-3 16  16 bits  40 MHz 160 MBps 

 
Anda dapat melihat bahwa pada kolom ketiga menunjukkan jumlah device 
yang dapat dihubungkan pada bus SCSI. 
 

8.2.2. Komponen 
 
Ada tiga komponen pada semua jenis sistem SCSI : 
 
• Controller 
• Device 
• Cable dan Terminator 
 
Dengan penjelasan sebagai berikut : 
 

8.2.2.1.  Controller 
 
Controller adalah jantung dari SCSI, dia melayani interface diantara semua 
device pada bus SCSI dan komputer dapat disebut juga Host Adapter. 
Controller dapat berbentuk kartu yang anda masukkan pada Slot PCI, atau ada 
juga yang sudah built-in dengan motherboard. 
Dalam controller terdapat Chip BIOS SCSI, Chip Flash Memory dan ROM yang 
berisi software yang dibutuhkan untuk mengakses dan mengontrol device pada 
bus SCSI. 
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8.2.2.2.  Device 
 
Biasanya setiap Device pada bus SCSI memiliki adapter SCSI yang 
menyediakan komunikasi dengan SCSI bus, seperti contoh, Harddisk SCSI 
memiliki PCB kecil yang mengkombinasikan controller untuk mekanisme 
drive dan adapter untuk bus SCSI. Device dengan built-in adapter disebut 
juga dengan istilah Embedded SCSI devices. 
 
Setiap Device SCSI memiliki Unique Identifier (ID) seperti yang anda lihat 
pada bagian berikutnya, dimana bus SCSI bisa mendukung 8 / 16 Devices, 
tergantung dari model spesifikasinya.  
 
Untuk bus 8 Device, jarak ID dari 0 hingga 7, untuk bus 16 Device, jarak ID 
dari 0 hingga 15,  satu dari seluruh ID yang ada, biasanya pada nomor yang 
tertinggi digunakan untuk ID SCSI Controller, sehingga tersisa untuk Device 
7 atau 15 Device lainnya. 
 
Pada device SCSI, ada setting hardware yang dikunfigurasikan Device ID, 
namun ada beberapa device yang bisa diset melalui prosedur software, dan 
untuk Plug and Play SCSI card akan secara otomatis membuatkan ID pada 
yang tersedia, mode seleksi otomatis yang juga disebut SCAM (SCSI 
Configured Automatically. 
 
Apabila anda men-set ID menggunakan manual, pastikan ID yang anda buat 
bersifat unique, atau anda akan menghadapi banyak masalah. 
 

8.2.2.3.  Cable 
 
Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam SCSI sangat bervariasi, dengan 
penjelasan sebagai berikut : 
 
v DB 25    SCSI 1 
v 50 pin Internal Ribbon  SCSI 1, SCSI 2, SCSI 3 
v 50 pin Alternatif-2 Centronics SCSI 1 
v 50 pin Alternatif-1 High Density SCSI 2 
v 68 pin B-cable High Density  SCSI 2 
v 68 pin Alternatif-3   SCSI 3 
v 80 pin Alternatif-4   SCSI 2, SCSI 3 

 

 
Gambar 8.2.2.3.a. 50 pin Internal Ribbon 
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Gambar 8.2.2.3.b. DB25 SCSI Connector 

 
 

 
Gambar 8.2.2.3.c. 68 pin Alternative-3 SCSI Connector 

 
 

 
Gambar 8.2.2.3.d. 50 pin Centronics SCSI Connector 
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Gambar 8.2.2.3.e. Internal SCSI Ribbon Cable 

 

 
Gambar 8.2.2.3.f. External SCSI Thick Round Cable 

 
Tidak perduli versi SCSI apa yang anda gunakan, atau jenis apa konektor 
tersebut, satu hal yang masih konsisten yaitu bus SCSI harus diterminasi. 
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8.2.2.4.  Terminator 
 
Terminasi berarti setiap akhir dari SCSI bus di-close, menggunakan sirkuit 
resistor, apabila bus dibiarkan terbuka, sinyal elektris dapat terekflesi 
kembali dan mengganggu komunikasi antara Device SCSI dan Controller 
SCSI.  
 
Hanya dua terminator yang digunakan, satu di tiap akhir bus SCSI, apabila 
terdapat seri dari devices (internal maupun external), maka hanya yang terisi 
saja yang perlu diterminasi, namun apabila internal dan external keduanya 
digunakan maka keduanya harus diterminasi. 
 
Jenis terminasi SCSI dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, passive 
dan active dan bus. 
 

8.2.2.4.1. Passive Terminator 
 

 
Gambar 8.2.2.4.a. Passive Terminator 

 
Terminasi passive yang biasanya digunakan untuk SCSI yang jalan 
pada clock standar memiliki jarak yang pendek, kurang dari 1 meter 
antara Device dengan Controller. 
 

8.2.2.4.2. Active Terminator 
 

 
Gambar 8.2.2.4.b Active Terminator 

 
Terminasi active digunakan pada Fast SCSI, dapat lebih dari 1 meter 
antara Device dengan Controller. 
 

8.2.2.4.3. Bus Terminator 
 
Faktor lain dari jenis terminasi adalah dari Bus itu sendiri, SCSI 
menggunakan 3 jenis ‘bus singnaling’, pensinyalan adalah jalur 
pulsa elektris yang dikirim melalui kabel : 
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8.2.2.4.3.1. Single Ended (SE) 
 
Jenis umum dari pensinyalan untuk PC, adalah Single Ended 
Singnaling dengan maksud bahwa conroller membuat sinyal dan 
mengirimkannya ke semua device pada bus melalui satu lini 
data, dan setiap Device bertindak sebagai ground. 
Konsekuennya adalah Sinyal dengan cepat mulai degradasi, 
sehingga membatasi penggunaan metode SE SCSI pada 
maksimum 3 meter. 
 

8.2.2.4.3.2. High Voltage Differential (HVD) 
 
Metode ini biasanya digunakan untuk model Server, HVD 
menggunakan formasi tandem untuk proses modifikasi sinyalnya, 
dengan ‘data high line’ dan ‘data low line’.  
Setiap Device pada bus SCSI memiliki transceiver sinyal. 
Ketika Controller berkomunikasi dengan Device, Device lalu 
menerima sinyal dan meneruskannya ke Device berikutnya. 
Ini mengizinkan pada jarak yang lebih jauh antara Controller dan 
Device, hingga maksimum 25 meter. 
 

8.2.2.4.3.3. Low Voltage Differential (LVD) 
 
LVD memiliki cara kerja yang sama dengan HVD, perbedaan 
utama adalah transceiver lebih kecil dan dipasangkan pada 
SCSI adapter pada setiap Device. 
Ini membuat LVD SCSI Device memiliki harga yang lebih 
terjangkau dan penggunaan listrik yang lebih efisien.  
Namun jarak maksimumnya adalah setengah dari HVD yaitu 6 
meter. 
 

HVD dan LVD menggunakan Passive terminator, walaupun jarak 
diantara device dan controller dapat lebih jauh hingga 1 meter.  
Ini dikarenakan transceiver menjamin sinyal tersebut cukup kuat 
untuk semua Device. 
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8.3. RAID – Redundant Array of Independent Disks 
 
RAID berfungsi untuk menggabungkan beberapa harddisk menjadi 1 logical drive, 
RAID bekerja di kedua infrastruktur untuk SCSI dan IDE, yang biasanya memiliki 
sebutan RAID SCSI untuk harddisk jenis SCSI dan RAID IDE untuk harddisk 
jenis IDE. 
 

8.3.1. Topologi 
 
Topologi untuk IDE dan SCSI persis sama, dimana model implementasi RAID 
terdapat berbagai model dengan penjelasan sebagai berikut : 
 

8.3.1.1. RAID 0 (Stripe) 
 
Pada tipe ini implementasi RAID digunakan untuk peningkatan kinerja 
semata. Keamanan data pada RAID 0, lebih buruk dibandingkan bila Anda 
menggunakan hanya sebuah hard disk. Biasanya RAID 0 digunakan oleh 
para pengguna PC yang tidak memiliki data-data penting. Kinerja yang 
diperoleh dari tipe ini cukup luar biasa dan Anda akan mendapatkan 
peningkatan kecepatan saat booting dan loading. 
 
Keuntungan tipe ini terletak pada minimnya alokasi ruang hard disk yang 
terbuang. Bila Anda menggunakan 2 hard disk yang sama besar, misalnya 
10 GB, total ukuran ruang harddisk yang akan diperoleh adalah 20 GB. 
 

8.3.1.2. RAID 1 (Mirroring) 
 
Tingkat keamanan tertinggi dapat Anda peroleh dengan tipe ini. RAID 1 
menciptakan mirror image (duplikat) semua isi hard disk utama ke dalam 
hard disk kedua. Proses penciptaan mirror image ini dilakukan secara instan. 
Jadi, tiap kali ada perubahan struktur pada hard disk utama, hard disk kedua 
akan 
langsung melakukan back up. Oleh sebab itu, jika hard disk utama rusak 
atau mati, Anda dapat tetap meneruskan pekerjaan dengan hard disk kedua. 
Tentu saja tanpa kehilangan datadata penting.  
Kelemahan tipe ini adalah implementasinya membutuhkan biaya yang cukup 
tinggi. 2 buah hard disk 10 GB akan dianggap berukuran total 10 GB saja. 
Untuk memperoleh kapasitas 40 GB dengan RAID 1, Anda membutuhkan 2 
buah hard disk 40 GB. 
 

8.3.1.3. RAID 1 + 0 (RAID 10) 
 
Untuk memperoleh tingkat keamanan yang baik serta kinerja tinggi, 
diciptakanlah tipe RAID 10. Sebenarnya tipe ini merupakan RAID 0, namun 
untuk tiap komponennya disediakan sebuah hard disk kedua yang 
digabungkan dengan metode RAID 1 (mirroring). Dengan cara ini, tiap hard 
disk memiliki 
duplikatnya masing-masing Kelemahan RAID 10 terletak pada 
implementasinya yang sangat mahal. Anda membutuhkan minimal 4 hard 
disk yang 
berukuran sama. Selain itu, kapasitas total dari keempat hard disk tadi, 
hanya dapat digunakan setengahnya saja. 
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8.3.2. Untung Rugi 
 

8.3.2.1. Keuntungan 
 
Kinerja sistem meningkat (RAID 0 dan RAID 10). 
Karena masing-masing komponen RAID 0 dan 10 berbagi tugas dalam 
proses penyimpanan dan pembacaan data, kinerja sistem akan meningkat 
secara cukup signifikan. 
Keamanan data lebih terjamin (RAID 1 dan RAID 10). 
Dengan digunakannya sistem mirroring (duplikasi), RAID 1 dan 10 
memberikan jaminan keamanan data yang sangat baik. 
 

8.3.2.2. Kerugian 
 
Biaya yang dibutuhkan relatif besar. Semua sistem RAID pada dasarnya 
membutuhkan minimal 2 buah hard disk. Untuk mencapai kapasitas 20 GB 
misalnya, Anda membutuhkan 2 hard disk 10 GB. Sementara itu, 
tanpa RAID Anda hanya perlu membeli sebuah hard disk 20 GB untuk 
mencapai kapasitas yang sama. Seperti kita ketahui, harga 2 buah hard disk 
10 GB jelas lebih mahal dibandingkan sebuah hard disk 20 GB. 
Untuk membangun sebuah sistem RAID IDE Anda membutuhkan sebuah 
kontroler khusus. Setidaknya Anda harus mengeluarkan dana sebesar 
US$40 untuk card tersebut.Mungkin penekanan biaya dapat dilakukan 
dengan menggunakan motherboard yang sudah memiliki kontroler onboard. 
Meski dapat menghemat biaya, motherboard tersebut tersebut tetap saja 
akan memiliki harga sekitar US$20 lebih mahal dibandingkan variannya 
yang tidak memiliki kontroler RAID IDE. 
Keamanan data (RAID 0) lebih buruk dibandingkan bila Anda menggunakan 
single drive. 
Karena data dipilah-pilah ke masing-masing  komponen RAID 0. Kerusakan 
pada salah satu hard disk saja akan menghancurkan semua data. 
 
Sebenarnya banyak pengguna PC yang membutuhkan keamanan ekstra 
bagi datadatanya. Para pengguna PC yang memiliki data base besar, serta 
server kantor kecil, akan menikmati keamanan ekstra yang ditawarkan 
RAID 1 dan 10. Sementara itu, mereka yang sering melakukan video editing 
dan menggunakan aplikasi grafis, akan menyukai kinerja tambahan yang 
diperoleh dari sistem RAID 0 dan 10. Tentu saja para hardware-mania yang 
“haus” akan peningkatan kinerja juga akan menyukai RAID IDE. 
 

8.3.3. Kinerja 
 
Untuk mempermudah pemahaman mengenai cara kerja RAID (0, 1, dan 10), 
Anda dapat memperhatikan ketiga gambar dibawah. 
 

 

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

http://www.softwarelabs.com


 97 

8.3.3.1. RAID 0 
 
Data (A, B, C, D, E, F, G, H) yang masuk ke 
sistem RAID 0 akan dipilah secara merata ke 
masing-masing hard disk komponen RAID. 
Secara teoritis, waktu yang dibutuhkan sistem 
RAID 0 untuk menampung sebuah data, akan 
lebih singkat dibandingkan sebuah hard disk 
biasa. Karena semua hard disk dalam sistem 
RAID 0, membagi tugas saat 
melakukan input dan output data. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.3.2.  RAID 1 
 
Perhatikan bahwa kedua hard disk pada RAID 1 
menerima data yang sama dari sistem komputer. 
Jadi bila hard disk utama (1) rusak, hard disk 
kedua dapat langsung mengambil alih tugasnya. 
Konfigurasi ini membuat 
merupakan solusi pengamanan data yang baik, 
namun mahal. Karena hard disk yang dibutuhkan 
berjumlah 2 kali lipat dibandingkan konfigurasi 
standar. 
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8.3.3.3.  RAID 10 

 
Pada dasarnya, RAID 10 atau RAID 0+1 
adalah beberapa sistem RAID 1 yang 
digabungkan dengan menggunakan 
metode RAID 0. 
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