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9. Media Penyimpanan 
 
Obyektif : 

ü Floppydisk 
ü Harddisk 

 
9.1. Floppy 

 
Floppy Disk Drive ditemukan IBM oleh Alan Shugart pada tahun 1967, floppy 
drives pertama menggunakan disk ukuran 8 inci (lalu disebut disket karena 
ukurannya yang menjadi lebih kecil), dan berevolusi menjadi  5.25 inci dan 
menjadi disk pertama pada PC IBM di bulan Agustus 1981. Pada saat itu 5.25” 
disk dapat menyimpan 360 Kilobytes dibandingkan saat ini 3.5” dengan 
kapasitas simpan 1.44 Megabytes. 
 
Istilah floppy lahir karena sistem pemaketan disket bagaikan amplop plastik 
fleksibel (floppy = flexible plastic envelope) pada saat berukuran 5.25”, namun 
saat ini floppy tidak lagi seperti amplop plastik dimana pada ukuran 3.5” 
menggunakan desain kaku. 
 

9.1.1. Floppy Disk 
 
Floppy disk sangat mirip dengan kaset : 
 
• Keduanya menggunakan plastik tipis yang dilapisi dengan oksida besi, 

Oksida ini adalah bahan ferromagnetic, dengan maksud anda dapat 
mendekatkan media tersebut ke sebuah medan magnet dan akan secara 
permanen daerah tersebut akan termagnetisasi. 

• Keduanya dapat menyimpan informasi. 
• Keduanya dapat dihapus dan digunakan berulang kali. 
• Keduanya tidak mahal dan sangat mudah untuk digunakan 
 
Jika anda pernah menggunakan kaset audio, anda tahu bahwa ada satu 
ketidakuntungan yaitu device ini bekerja secara sequential, dengan maksud 
bahwa memiliki awalan dan akhiran, dan untuk bergerak menuju ke lagu 
berikutnya anda harus menggunakan fast forward dan rewind untuk mencari 
awalan lagu berikutnya, karena headnya tidak dapat bergerak untuk lagu yang 
berukuran panjang ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk 
mengulang atau melewatinya, menjadikannya lebih sulit untuk bergerak dengan 
cepat. 
 
Floppy disk, seperti kaset tape, yang juga dibuat dari plastik tipis yang dilapisi 
dengan bahan magnetis di kedua sisinya. Bagaimanapun, dia berbentuk seperti 
disk tidak seperti kaset yang berbentuk pita tipis yang panjang dan digulung, 
Tracks terbentuk dari konsentrasi lingkaran sehingga software dapat melompat 
dari file 1 ke file 19 tanpa harus menggunakan metode tape yang harus 
menggunakan fast forward dari 2 ke 18, putaran disket seperti rekaman, dan 
head bergerak ke track yang dituju, metode ini yang disebut dengan istilah direct 
access storage. 
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Gambar 8.2.1.a. 

 
Pada gambar 8.2.1.a. anda dapat melihat bagaimana disk dapat dibagi kedalam 
tracks (coklat) dan sector (yellow). 
 

9.1.2. Floppy Drive 
 
Bagian umum dari FDD adalah : 
 

 
Gambar 8.2.2.a. 

 
• Read/Write Heads : berada pada kedua sisi disket, dia bergerak bersama, 

head tidak benar benar berlawanan satu dengan yang lainnya untuk 
menghindari interaksi diantara proses write/tulis pada setiap atau kedua 
media tersebut. Head yang sama digunakan untuk membaca dan menulis. 

• Drive Motor : Sebuah spindle motor yang menggerakkan penghubung metal 
diskette ke drive dan diputar pada kecepatan 300 atau 360 rotasi per menit 

• Stepper Motor : Motor ini membuat presisi pada langkah untuk bergerak 
menulis atau membaca. 
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• Mechanical Frame : System pengungkit yang membuka jendela protektif 
kecil apabila tombol diluar digunakan untuk mengeluarkan (eject) disket, dan 
apabila ada disket yang dimasukkan maka jendela protektif akan menutup. 

• Circuit Board : Berisi semua komponen elektronic yang mengurus data 
baca/tulis pada disket, dia juga digunakan untuk mengontrol Stepper motor. 

 
9.1.3. Kinerja 

 
Berikut ini adalah garis besar tentang bagaimana floppy drive menulis data ke 
floppy disk, berikut yang terjadi apabila ada proses pembacaan pada disket 
(namun cara kerja ini juga sama untuk menulis) : 
 
• Perangkat lunak (software) komputer memberikan instruksi ke Perangkat 

keras (hardware) komputer untuk melaksanakan proses penulisan pada 
floppy disk, cara kerjanya pun sama dengan harddisk namun ini bekerja 
pada kecepatan yang lebih rendah dan dalam kapasitas data yang sangat 
kecil. 

• Hardware komputer dan controller floppy disk drive mulai menjalankan motor 
pada kedua sisinya, lalu mulai men-spin floppy disk tersebut. 

• Motor kedua, yaitu stepper motor, mulai memutar besi yang berbentuk 
cacing dengan istilah worm gear shaft, waktu yang dibutuhkan hingga 
menemukan track yang dicari disebut access time. 

• Read/Write Heads berhenti pada tracks, lalu Read Head mengecek 
penulisan sebelumnya pada address yang bersangkutan. 

• Sebelum data dari program ditulis ke disket, erase coil (coil penghapus) yang 
juga berada pada Read/Write Heads menghapus data yang ada atau disebut 
clean slate (siap tulis). 

• Write Head yang diberikan energy meletakkan data pada diskette, dengan 
memagnetisasi address yang diinginkan. 

• Disket berhenti berputar, floppy drive menunggu perintah berikutnya. 
 

9.2. Harddisk 
 
Harddisk lahir tahun 1950, dimulai dengan ukuran diameter 20” dan berkapasitas 
dengan ukuran hanya beberapa mega saja. Dengan nama aslinya “fixed disk” 
atau “Winchesters” (nama populer untuk produk IBM). Kemudian namanya 
menjadi populer “Harddisk” untuk membedakannya dengan “Floppydisk”. 
Harddisk memilik plat piringan keras, yang memiliki media magnetis, seperti 
yang telah dijelaskan dalam media Floppy disk. 
 
Pada desktop umumnya saat ini menggunakan harddisk pada kapasitas kisaran 
10 hingga 40 Gb. Ada dua cara untuk mengukur performa dari Harddisk : 
 
v Data Rate – nilai dalam bytes per second untuk drive dapat mengirimkan 

data ke CPU, rate umum berada pada kisaran 5 hingga 40 Mbps. 
v Seek Time – nilai dalam waktu untuk drive dapat mencarikan data yang 

diminta oleh CPU, rate umum berada pada kisaran 10 hingga 20 ms. 
 

9.2.1. Muatan 
 
Cara terbaik untuk mengerti bagaimana harddisk bekerja adalah untuk melihat isi 
dari harddisk itu sendiri. Namun catatan, membuka harddisk dapat merusak 
harddisk, jadi janganlah anda membuka harddisk kecuali harddisk yang telah 
tidak berfungsi lagi. 
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Gambar 9.2.1.a. 

 
Pada gambar 9.2.1.a. adalah bentuk umum harddisk, dimana dia disegel 
menggunakan alumunium dan diletakkan Controller pada sisi bawahnya. 
Kontrol elektronik mengatur mekanisme baca/tulis dan motor memutar plat, lalu 
membaca area magnetis dalam drive menjadi bytes (kondisi baca), dan merubah 
bytes menjadi area magnetis (kondisi tulis). 
 

 
Gambar 9.2.1.b. Box dan Controller 
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Didalam Box pada gambar sebelah kiri pada 9.2.1.b. terdapat koneksi untuk 
motor yang memutar plat, dan juga ada tempat untuk penyeimbang tekanan 
udara internal dan external  
 

 
Gambar 9.2.1.c 

 
Dan apabila anda melepas cover dari Drive anda akan bentuk platter yang 
sederhana namun sangat presisi dalam instalasinya. 
 

 
Gambar 9.2.1.d. 

 
Pada gambar 9.2.1.d. anda dapat melihat : 
 
v Platters, dimana diputar pada kecepatan : 

o IDE : 4200 rpm, 5400 rpm, 7200rpm 
o SCSI : 7200 rpm, 10000 rpm, 15000 rpm 

v Arm, yang memegang head baca/tulis. Arm tersebut dikontrol 
menggunakan mekanisme pada pojok ujung kiri pada gambar 9.2.1.d, 
dan dapat bergerak dari tengah hingga pinggiran platter. 
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Untuk meningkatkan kapasitas harddisk, saat ini harddisk memiliki platters lebih 
dari satu  
 

 
Gambar 9.2.1.e 

 
Gambar 9.2.1.f 

 
Mekanisme untuk menggerakkan arm pada harddisk harus sangatlah cepat dan 
presisi, yang dikonstruksikan oleh motor linear. 
 

 
Gambar 9.2.1.g 

 
Banyak drive saat ini menggunakan coil suara, penggunaan teknik yang sama 
untuk menggerakkan kerucut speaker pada tape deck anda. 
 
 

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

http://www.softwarelabs.com


 105 

 
9.2.2. Kinerja 

 
Data disimpan pada permukaan platter dalam Sector dan Tracks. 
 

 
Gambar 9.2.2.a. 

 
9.2.2.1.  Tracks 

 
Tracks adalah lingkaran yang diwakili dengan warna kuning pada gambar 
9.2.2.a. 
 

9.2.2.2.  Sectors 
 
Sedangkan Sector adalah potongan-potongan yang diwakili dalam warna 
biru pada gambar 9.2.2.a. 
Sector memiliki nilai dalam bytes. 
 

9.2.2.3.  Clusters 
 
Group dari seluruh sector disebur Clusters, cluster adalah istilah yang 
dikenal oleh Operating System 
 

9.2.3. Format 
 

9.2.3.1.  Low Level 
 
Proses format low level adalah membuat track dan sector dalam platter, 
dimana dalam proses ini drive memegang blok yang bermuatan bytes. 
 

9.2.3.2.  High Level 
 
Proses high level format adalah menulis struktur penempatan data, seperti 
jenis File Allocation Table yang akan digunakan, dalam proses ini drive 
memegang blok yang sudah dipersiapkan untuk menyimpan files. 

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

http://www.softwarelabs.com


 106 

9.2.4. Partition dan Jenis FAT 
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Format Low Level, dimana 
apabila anda ingin meletakkan file ke dalam harddisk,  
Installah utility Partition Magic 8, maka anda dapat melihat anatomi pada 
Harddisk anda seperti gambar 9.2.4.a. 
 

 
Gambar 9.2.4.a. 

 
9.2.4.1.  Partition 

 
Dalam satu buah physical drive hanya terdapat dua model partisi yaitu 
Primary Partitions dan Extended Partitions 
 

9.2.4.1.1. Primary Partitions 
 
Dalam Primary Partitions hanya bisa terdapat 1 buah logical drive. 
 

9.2.4.1.2. Extended Partitions 
 
Dalam Extended Patitions bisa terdapat lebih dari 1 buah logical 
drive. 

 

 
Gambar 9.2.4.b 
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9.2.4.2.  Jenis FAT 

 
FAT adalah proses untuk peletakan file pada struktur logical, dimana FAT 
berada pada setiap Logical Drive yang telah dibuat, FAT sesuai masanya 
berkembang menyesuaikan agregasi kapasitas harddisk yang makin besar 
saat ini. 
 

9.2.4.2.1. FAT 12 
 
Diperkenalkan pada saat masa popularitas DOS 
Hanya mampu hingga cylinder ke 1024 
Maximum kapasitas per logical drive : 1 Gb 
Maximum kapasitas per physical drive : 8 Gb 
UnSupported OS : - 
 

9.2.4.2.2. FAT 16 
 
Hanya mampu hingga cylinder ke 1024 
Maximum kapasitas per logical drive : 2 Gb 
Maximum kapasitas per physical drive : 8 Gb 
UnSupported OS : - 
 

9.2.4.2.3. FAT 32 
 
Mampu keluar dari batas cylinder 1024 
Maximum kapasitas per logical drive : 47 Gb 
Maximum kapasitas per physical drive : 160 Gb 
UnSupported OS : DOS, Windows NT 4 and earlier 
 

9.2.4.2.4. NTFS 4 
 
Membutuhkan bantuan Service Pack 3 untuk keluar dari batas 
cylinder 1024 
Maximum kapasitas per logical drive (SP3) : 2 Tb 
Maximum kapasitas per physical drive (SP3) : 4 Tb 
UnSupported OS : DOS, Windows 3.x, 9x, ME 
 

9.2.4.2.5. NTFS 5 
 
Maximum kapasitas per logical drive : 4 Tb 
Maximum kapasitas per physical drive : Unlimited 
Unsupported OS : DOS, Windows 3.x, 9x, ME, 
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