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PENGANTAR 

TEKNOLOGI INFORMASI 

Materi 6
Media Penyimpan Eksternal



 Memori eksternal : perangkat keras untuk 
melakukan operasi penulisan, pembacaan  dan 
penyimpanan data, di luar alat pemrosesnya

 Perangkat ini dapat menyimpan data secara 
permanen. Data tidak hilang ketika komputer 
dimatikan.

Media Penyimpan Eksternal
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 File berhubungan erat dg memori eksternal, semua 
informasi yg direkam di memori eksternal harus dlm 
bentuk file

 File adalah kumpulan dari record-record yg 
berhubungan dlm satu kesatuan

 Record : kumpulan dari field-field yg berhubungan 
dlm satu kesatuan

 Field : kumpulan dari karakter-karakter dlm satu 
kesatuan yg mencerminkan satu item data tertentu

File
Suthami A.
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Jenis Media Penyimpan Eksternal
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1. Magnetic Tape
2. Magnetic Disk
3. Floopy Disk
4. Zip Disk
5. Hard Disk
6. Optical Disk
7. Flash Disk
8. Smart Card
9. Memory Card
10. Microfilm

11.Enterprise storage
12. Cloud Storage



 Magnetic tape terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik 
tipis, seperti pita pada kaset.

 Pada proses penyimpanan atau pembacaan data, kepala pita (tape head) 
harus menyentuh media, sehingga dapat mempercepat keausan pita.

 Data pada pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan 
drive khusus untuk masing-masing jenis pita magnetik. Karena perekaman 
dilakukan secara sekuensial, maka untuk mengakses data yang kebetulan 
terletak di tengah, drive terpaksa harus memutar gulungan pita, hingga 
head mencapai tempat data tersebut. Hal ini membutuhkan waktu relatif 
lama.

 Meski demikian, teknologi pita magnetik masih banyak digunakan sebagai 
media pengarsipan. Hal ini dikarenakan media ini memiliki kapasitas media 
yang besar.

1. Magnetic Tape
Suthami A.



Secara garis besar, pita magnetik dibedakan menjadi reel 
tape dan tape catridge

 Reel tape berupa pita magnetik yang digulung dalam wadah 
berbentuk lingkaran

 tape catridge berbentuk seperti kaset video atau kaset 
handycam atau bahkan ada yang seperti kaset audio.

1. Magnetic Tape
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1. Magnetic Tape
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 Pita magnetik mempunyai ukuran yang dinyatakan 

dengan istilah kepadatan pita (tape density)

 Ukuran yang digunakan adalah BPI (Byte Per Inch) 

atau jumlah byte per inci.

1. Magnetic Tape
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2. Magnetic
Disk
 Memori eksternal yg terbuat dari satu atau lebih piringan 

yg bentuknya seperti piringan hitam yg terbuat dari 

metal atau dari plastik dan permukaannya dilapisi dg 

lapisan magnet

 Magnetic disk yg terbuat dari plastik dan terdiri dari satu 

piringan saja : floopy disk

 Magnetic disk yg terbuat dr metal dan terdiri dari banyak 

piringan : hard disk
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 Setiap memori eksternal memiliki alat baca dan tulis yang 
disebut head (pada harddisk) dan side (pada floppy).

 Setiap head/side dibagi menjadi lingkaran lingkaran konsentris 

yang disebut track.

 Kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada disebut 

cylinder.

 Suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang 

disebut sector.

2. Magnetic
Disk
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3. Floopy disk

 Floppy disk lebih dikenal sebagai disket diciptakan dengan 
tujuan agar data dapat dipindahkan dari satu komputer ke 
komputer lain.

 Oleh karena sifatnya yang demikian, disket biasa disebut 
dengan removable disk.

 Disket yang umum digunakan saat ini adalah yang berukuran 
3,5 inci (diameter piringan) dengan kapasitas 1,44 MB. Pada 
masa sebelumnya, terdapat pula disket berukuran 5,25 inci 
dengan kapasitas 1,2 MB
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3. Floopy disk
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 Kapasitas yang dapat ditampung oleh floppy disk 
memang cenderung kecil, apalagi jika dibandingkan 
dengan kebutuhan transfer dan penyimpanan data 
yang makin lama makin besar.

 penulisan pada floppy disk dapat dilakukan berulang-
ulang, walaupun memakan waktu yang relatif lama

3. Floopy disk
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4. ZIP Disk

 Keterbatasan kapasitas pada floppy disk mendorong 
lahirnya teknologi baru yang disebut dengan Iomega Zip 
Drive.

 Perangkat ini terdiri dari floppy drive dan cartridge floppy 
khusus, yang mampu menampung sampai hampir 100MB 
data (newer : upto 750 MB) Jumlah ini jelas 
memungkinkan untuk menampung file multimedia dan 
grafik, yang sebelumnya tidak dimungkinkan untuk 
disimpan dalam floppy disk
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4. ZIP Disk
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5. Harddisk

 Hard disk merupakan salah satu jenis 
piringan magnetik yang memiliki 
kapasitas yang besar. 

 Harddisk dapat menangani penulisan 
berulang kali dengan kecepatan yang 
relatif jauh lebih cepat dibandingkan 
dengan floppy disk.
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5. Harddisk
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Hard disk dibedakan menjadi 2 Jenis:

1. Non Removable Harddisk
Biasa disebut fixed disk,karena memang diletakkan dalam unit 

sistem

2. Removable Harddisk
sering disebut dg hard disk catridge Harddisk, karena harddisk yg 

dibentuk berupa cartridge, yang dipasang pada removable track 

yang tersambung pada power supplay dan kabel data IDE 

Interface-nya

5. Harddisk
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6. Optical Disk

 Piringan yang dapat menampung data hingga ratusan 
bahkan ribuan kali daya tampung disket.

 Optical disk dapat berupa :
 CD (Compact Disc) 

1. CD-R 
2. CD-RW 

 DVD 
1.DVD-R 
2.DVD-RW 

 HD DVD
 Blu-ray 
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1. Compact Disk (CD)

Pada CD (compact disk) atau
laser optical disk, pembacaan
dan penulisan data pada
piringan ditangani melalui sinar
laser. Oleh karena itu
kecepatan akses piringan optis
jauh lebih tinggi daripada
disket
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Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam CD :
 CD-ROM (compact disk read only memory) merupakan jenis piringan 

optik yang mempunyai sifat hanya bisa dibaca. Biasanya dibuat oleh 
vendor untuk produksi massal seperti : menampung buku, ensiklopedi, 
materi multimedia, atau program.

 CD-WORM (compact disk write once read many) dapat ditulisi melalui 
komputer proses merekam hanya dapat dilakukan sekali. Setelah sebuah 
data direkam, isinya tidak dapat lagi dihapus atau diubah. Di pasaran CD 
jenis ini lebih dikenal dengan nama CD-R(compact disk recordable).

 CD-RW (compact disk rewriteable) memungkinkan data yang sudah 
direkam dpt dihapus dan diganti dengan data yang baru.

1. Compact Disk (CD)
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CD-ROM

Compact Disk (CD)
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CD-WORM/CD-R

Compact Disk (CD)
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CD-RW

Compact Disk (CD)
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2. Digital Video Disk (DVD)

 DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi 
penyimpanan dengan menggunakan media optical 
disk.

 DVD memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar 

yaitu sekitar 7-8 kali kapasitas CD.
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2. Digital Video Disk (DVD)
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DVD menyediakan format yang dapat ditulis satu kali ataupun lebih, 

yang disebut dengan Recordable DVD, dan memiliki 6 macam versi, 

yaitu :

 DVD-R for General, hanya sekali penulisan

 DVD-R for Authoring, hanya sekali penulisan

 DVD-RW, dapat ditulis berulang kali

 DVD+RW, dapat ditulis berulang kali

Digital Video Disk (DVD)
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 HD-DVD(high definition digital versatile disk) adalah 
pengembangan lebih lanjut dari dvd, keping dvdnya dibuat 
secara high definition untuk menghasilkan video yang lebih 
bagus.menggunakan laser biru yang lebih pendek. isinya bisa 
s/d 15GB.DVD(single layer) dan 30GB(double layer). 

3. HD DVD
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 Cakram Blu-ray (Inggris: Blu-ray Disc disingkat BD) adalah 

sebuah format cakram optik untuk penyimpanan media 

digital termasuk video definisi tinggi. 

 Nama Blue-ray diambil dari laser biru-ungu yang 

digunakan untuk membaca dan menulis cakram jenis ini. 

 Cakram Blue-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak 

dari format DVD yang lebih umum karena panjang 

gelombang laser biru-ungu yang dipakai hanya 405 nm 

dimana lebih pendek dibandingkan laser merah, 650 nm 

yang dipakai DVD dan piringan kompak. F

 ormat saingan Blu-ray yaitu HD DVD juga menggunakan 

laser jenis yang sama. 

4. Cakram Blu ray
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 Blue Ray lebih pendek dari panjang gelombang laser 

memungkinkan untuk menyimpan lebih banyak informasi 

pada 12 cm CD / DVD ukuran disk. 

 Minimum “spot size” di mana sebuah laser dapat terfokus 

dibatasi oleh difraksi, dan bergantung pada panjang 

gelombang dari cahaya dan kecepatan rana numerik dari 

lensa yang digunakan untuk fokus itu. 

 Dengan penurunan panjang gelombang, meningkatkan 

kecepatan rana numerik 0,60-0,85 dan membuat penutup 

lapisan tipis agar terhindar dari efek optik yang tidak 

diinginkan, laser dapat difokuskan ke tempat yang lebih 

kecil. Hal ini memungkinkan lebih banyak informasi yang 

akan disimpan di daerah yang sama.

4. Cakram Blu ray
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 Cakram Blu-ray dapat menyimpan 25 GB pada 

setiap lapisannya dibandingkan dengan 4,7 GB 

pada DVD. 

 Beberapa pabrik bahkan telah membuat cakram 

Blu-ray satu lapis dan dua lapis (50 GB) yang 

dapat ditulis ulang.

 Beberapa studio film yang mendukung format 

Blu-ray bahkan telah merilis atau 

mengumumkan akan merilis film pada cakram 

berkapasitas 50 GB

4. Cakram Blu Ray
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4. Cakram Blu Ray
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7. USB Flash Disk

 USB Flash Disk (UFD) merupakan piranti
penyimpanan eksternal yang berbentuk pena 
dengan ukuran yang beraneka ragam dan 
digunakan dengan mencolokkan pada port USB.

 Kapasitas penyimpanannya bervariasi hingga 

kapasitas GB
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7. USB Flash Disk
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8. Smart Card

 Smart card atau kartu cerdas umumnya berupa kartu 
plastik yang ditanami sebuh chip.

 Pada chip ini di dalamnya terdapat memori, prosesor, 
dan sistem operasi.

 Smart card ini bisa diibaratkan sebagai komputer yang 
sangat kecil dengan memori, prosesor, dan sistem 
operasi di dalamnya.

 jenis kartu ini lebih banyak digunakan untuk kartu 
telepon selular
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9. Memory Card

 Merupakan jenis penyimpanan permanen yang 
biasa digunakan pada PDA, kamera digital, juga 
pada telepon genggam (HP)

 Contoh : compact flash, smart media card secure 

digital card, dll
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9. Memory Card
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9. Memory Card
Jenis kartu memori ada bermacam-macam, yaitu :
1. PC Card / PCMCIA.
2. CF (Compact Flash).

a. CFII (Compact Flash Type II).
3. SD (Secure Digital).

a. miniSD.
b. microSD / TransFlash.
c. SDHC (secure digital higt capacity)
d. SM (SmartMedia).

4. MMC (MultiMediaCard).
a. RS-MMC (Reduced-Size MultiMediaCard).
b. MMCmicro.

5. xD-Picture.
6. MS (MemoryStick).

a. MS-Duo (MemoryStick Duo).
b. Memory Stick Micro M2.

7. Intelligent Stick.
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9. Memory Card
PC Card / PCMCIA.
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9. Memory Card
CF (Compact Flash)
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9. Memory Card
SD (Secure Digital).

a. miniSD.
b. microSD / TransFlash.
c. SDHC (secure digital higt capacity)
d. SM (SmartMedia).
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9. Memory Card
MMC (MultiMediaCard).

a. RS-MMC (Reduced-Size MultiMediaCard).
b. MMCmicro.
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9. Memory Card
xD-Picture.
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9. Memory Card
MS (MemoryStick).

a. MS-Duo (MemoryStick Duo).

b. Memory Stick Micro M2.
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9. Memory Card
Intelligent Stick.
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Media Penyimpan yang lain

10. Microfilm
Microfilm and microfichestore microscopic images of 
documents on a roll or sheet film
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Media Penyimpan yang lain

11. Enterprise storage
Enterprise storage stores huge volumes of data and 
information for large businesses
• Uses special hardware for heavy use, maximum 

availability, and maximum efficiency
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Enterprise storage
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“I don’t need a hard disk in my computer if I 
can get to the server faster… carrying 
around these non-connected computers is 
byzantine by comparison.” – Steve Jobs



Media Penyimpan yang lain

12. Cloud Storage
Cloud storage adalah layanan Internet yang menyediakan
penyimpanan untuk pengguna computer.
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Contoh cloud storage :
• Backup atau tambahan penyimpanan untuk semua jenis file :

Box.net, IDrive, Windows live, SkyDrive
• Foto, video ,pesan,  informasi pribadi :

Flickr, Picassa, Youtube, Facebook, MySpace, Twitter
• Dokumen, spreadsheet, presentasi :

Google Docs, Office Web Apps
• Pesan email :

Gmail, Yahoo! Mail, Plasa, Hotmail
• Enterprise-level storage/Penyimpanan tingkat perusahaan :

Amazon EC2, Amazon S3, Nirvanix



Cloud Storage
Alasan pengguna untuk berlangganan di cloud storage :
1. Dapat mengakses file dari computer manapun.
2. Dapat menyimpan file besar seketika.
3. Memperbolehkan orang lain untuk mengakses file kita.
4. Melihat waktu-kritis data dan gambar dengan segera.
5. Dapat di backup.
6. Menyediakan fungsi pusat data.
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 Paket Free Dropbox menyediakan free space sebesar 2GB dan 
masih bisa bertambah lagi hingga 18GB dengan mengajak orang 
mendaftar Dropbox (referral), tiap orang yang mendaftar free 
space bertambah 500MB.

 Dropbox client tersedia untuk semua sistem operasi pc dan 
perangkat mobile.

Dropbox
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 Layanan cloud storage Ubuntu One merupakan bagian dari 
Canonical, perusahaan di balik distro linux Ubuntu. 

 Paket Free Ubuntu One menyediakan free space 5GB. Walaupun 
Ubuntu One identik dengan Ubuntu/Linux bukan berarti aplikasi 
client hanya tersedia untuk Linux. Sama seperti Dropbox, aplikasi 
clientnya tersedia untuk semua sistem operasi dan perangkat 
mobile (Androi, iPhone).

Ubuntu One
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 Google Drive awalnya merupakan layanan cloud app untuk aplikasi office 
yang disebut Google Docs yang kemudian ditambahkan fitur cloud 
storage Google Drive. 

 Berbeda dengan Dropbox dan Ubuntu One, Google Drive selain sebagai 
cloud storage juga sebagai cloud apps office suite yang memungkinkan 
membuat dokumen teks, spreadsheet dan presentation. Selain itu 
dokumen yang sedang dikerjakan bisa dishare untuk berkolaborasi 
mengeditnya secara realtime. 

 Paket Free Google Drive menyediakan free space 5GB tapi sayang sekali 
aplikasi client resmi untuk Linux belum disediakan yang ada hanya untuk 
Windows, Mac, Android, dan iPhone.

Google Drive



Kesimpulan (1)

 Media Penyimpanan dalam sebuah sistem komputer yang 

merupakan media penyimpanan (penyimpanan eksternal), 

dari generasi ke generasi, telah berkembang begitu pesat. 

 Bermula dari media penyimpanan berupa piringan 

magnetik, seperti Disket, Zip Disk, Media penyimpanan 

berupa piringan optik seperti, CD ROM, DVD, Blu ray, 

Media penyimpanan berupa cakram keras, yaitu hard disk, 

media penyimpanan yang mengkonfigurasikan komponen 

aktif, chip berupa flash disk memiliki kapasitas cukup 

besar yaitu 1-8 Gbyte. 

 Sedangkan Kartu Memory merupakan media penyimpanan 

chip yang sangat praktis, karena bentuknya yang kecil dan 

tipis.
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Kesimpulan (2)

 Media penyimpanan eksternal secara umum berfungsi sebagai 
memory tambahan, dan dapat dijadikan sebagai arsip digital yang 
praktis. 

 Namun dari beberapa kemudahan yang di dapat dari media 
penyimpanan eksternal ini, ternyata masih ada beberapa 
kelemahanya. Seperti Hard disk, tidak tahan goncangan ; CD 
ROM, DVD, rentan terhadap goresan ; Disket, berkapasitas kecil 
dan rentan virus; Flash disk, Rentan terhadap virus dan bila 
pengoperasianya tidak sesuai POS, maka cepat terjadi kerusakan.
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