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Capaian Pembelajaran

Ketepatan dalam:
• Menyebutkan berbagai jenis media penyimpanan
• Mendemonstrasikan pemanfaatan cloud storage sebagai media penyimpanan

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:
• Menyebutkan dan menjelaskanberbagai jenis media penyimpanan data
• Memanfaatkan media penyimpanan berbasis cloud
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Rencana pembelajaran semester

W Pokok Bahasan

1 Pengenalan Dunia Komputer

2 Internet dan World Wide Web

3 Peranti Lunak Aplikasi

4 Pengenalan Komponen Komputer

5 Perangkat Input

6 Perangkat Output

7 Pengenalan Sistem Operasi dan Program 
Utility

8 Ujian Tengah Semester

W Pokok Bahasan

9 Pengenalan Media Penyimpanan

10 Komunikasi dan Jaringan

11 Sistem Informasi

12 Sistem Informasi

13 Keamanan Sistem Informasi

14 Keamanan Sistem Informasi

15 Etika dan Dampak Sosial Teknologi
Informasi

16 Ujian Akhir Semester



Referensi utama

o Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom, Pulung N.Andono – Mengenal
Dunia Komputer (2013)

o Gary B. Shelly, Misty E.Vermaat, Discovering Computers 
Fundamentals: Your Interactive Guide to the Digital World (2012)



Outline

Hard disk

Flash memory

Cakram optik

Cloud Storage 

Memanfaatkan media penyimpanan data dan informasi di internet
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Hardisk Flash Memory

Optik Disc Cloud Storage



Storage

• Penyimpanan menampung data, instruksi dan informasi untuk penggunaan di 

masa mendatang. Contoh:foto digital, kontak, alamat

• Perangkat penyimpanan pada komputer merekam atau mengambil data ke

dan/atau dari media penyimpanan

• Perangkat penyimpanan memiliki kapasitas yang diukur dengan satuan byte



Kapasitas Satuan Jumlah Byte

(exact)

Kilobyte (KB) 210 atau 1.024

Megabyte (MB) 220  atau 1.048.576

Gigabyte (GB) 230 atau 1.073.741.824

Terabyte (TB) 240 atau 1.099.511.627.776

Petabyte (PB) 250 atau 1.125.899.906.842.624

Exabyte (EB) 260 atau 1.152.921/504.606.846.976

Zettabyte (ZB) 270 atau 1.180.591.620.717.411.303.424

Yottabyte (YB) 280 atau 1.208.925.819.614.629.174.706.176



Hard disk



Hard disk

• Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang berisi satu atau lebih piringan
bundar menggunakan partikel magnetic untuk menyimpan data, instruksi, dan
informasi

• Pada sistem unit desktop dan notebook computer berisi setidaknya satu
perangkat hard disk

• Kapasitas hard disk antara 160 GB sampai 2 TB



Hard disk dipasang
Didalam system unit

Penampang hard disk
(jarak dekat)



Bagaimana hard disk bekerja?



RAID

• Produsen personal computer menyediakan

konfigurasi hard disk yang menghubungkan

beberapa disk yang lebih kecil dalam satu unit 

yang bertindak seperti satu disk besar

• Dua atau lebih hard disk terintegrasi disebut

RAID (redundant array of independent disk)

• RAID adalah solusi penyimpanan ideal untuk

pengguna yang harus memiliki data tersedia

ketika meraka mencoba mengaksesnya



Eksternal hard disk

• Hard disk eksternal merupakan hard disk yang terpisah,

dihubungkan dengan kabel ke port USB pada sistem unit atau

berkomunikasi secara wireless

• Seperti hard disk internal, seluruh hard disk tertutup oleh

casing dan kedap udara

• Kapasitas hard disk eksternal bisa mencapai 4TB atau lebih



Removable hard disk

• Hard disk yang dapat dimasukkan atau dilepas dari drive

• Memiliki kapasitas 1 TB atau lebih



Keuntungan external dan removable hard disk

• Transfer file dalam jumlah yang besar

• Back up file pada hard disk internal

• Mudah dalam menyimpan file audio dan video dalam ukuran besar

• Menambah ukuran penyimpanan pada desktop dan notebook computer tanpa

harus memasangkan pada system unit



Flash Memory



Penyimpanan flash memory

• Flash memory merupakan tipe memory nonvolatile yang dapat di hapus dan di 

tulis kembali

• Tipe penyimpanan flash memory:

• Solid state drive

• Memory card

• USB flash drive

• Express Card



Solid state drive

• SSD adalah perangkat penyimpanan menggunakan flash memory untuk

menyimpan data, instruksi dan informasi

• SSD dapat digunakan pada semua tipe komputer termasuk server, komputer

desktop, mobile computer dan perangkat lain seperti media player portable dan

digital video camera

• Kapasitas penyimpanan antara 16 GB sampai 256 GB



Keuntungan dan kerugian SSD

Keuntungan SSD

1. Waktu akses SSD sekitar 0.1 ms

2. Tingkat transfer SSD lebih cepat dari hard disk

3. SSD menghasilkan sedikit panas dan sedikit daya daripada hard disk

Kerugian SSD

1. Biaya lebih mahal dari hard disk

2. Tingkat kegagalan lebih tinggi dari hard disk



Keuntungan
dan kerugian
SSD

Keuntungan SSD

1. Waktu akses SSD sekitar 0.1 ms

2. Tingkat transfer SSD lebih cepat dari hard disk

3. SSD menghasilkan sedikit panas dan sedikit daya

daripada hard disk

Kerugian SSD

1. Biaya lebih mahal dari hard disk

2. Tingkat kegagalan lebih tinggi dari hard disk



Memory card

• Kartu memory memudahkan pengguna untuk memindahkan file (foto digital,
music, video dokumen) dari perangkat seluler ke komputer atau perangkat lain

• Kartu memori merupakan removable flash memory dengan ukuran kecil (kurang
dari 1.5 inci) yang dapat dimasukkan atau dilepas dari slot komputer, perangkat
seluler, atau card reader

• Tipe memori card: CompactFlash(CF), secure digital (SD), secure digital high
capacity(SDHC), microSD, microSDHC, memory stick, memory stick micro(M2)



Penggunaan
memory card



Jenis memory card

(Sumber:Discovering Computer Fundamental, 2012)



USB flash drive

• USB flash drive merupakan penyimpanan flash memory yang disambungkan

melalui port USB komputer atau perangkat mobile

• USB flash drive memiliki kapasitas dari 512 MB sampai 64 GB



Express Card Module

• Express card module merupakan removable device yang cocok dengan slot 

expressCard

• Express card module dapat digunakan untuk menambahkan memory, 

penyimpanan, komunikasi, multimedia dan keamanan komputer

• Umumnya digunakan pada notebook computer 



Cloud storage
• Penyimpanan cloud adalah layanan internet yang menyediakan penyimpanan hard 

disk pada komputer pengguna
• Jenis layanan yang ditawarkan oleh penyedia cloud bervariasi, sebagai contoh

untuk pengguna yang terdaftar diberikan kapasitas 25GB secara gratis, namun
untuk penambahan kapasitas akan dikenakan biaya per bulan

• Penyimpanan cloud yang populer digunakan adalah dropbox, box, google drive, 
one drive, mega, pcloud



Keuntungan Cloud Storage

• Kemudahan akses file dengan menggunakan komputer atau perangkat mobile lain

• Memungkinkan pengguna berbagi file dengan pengguna lain

• Menyediakan back up data

• Penyimpanan data terpusat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi



Optical Disc



Optical disc

• Optical disc merupakan jenis media penyimpanan yang terdiri atas disk 
portable, bundar dimana terbuat dari logam, plastic dan pernis

• Optical disc utamanya digunakan untuk menyimpan software, data, foto
digital, film dan musk

• Beberapa format disc adalah read only, dengan tujuan pengguna lain 
tidak dapat merubah isi disc

• Format lainnya read/write, memungkinkan pengguna untuk menyimpan
file pada disc tersebut



Format Optical Disc
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