


• Magnetic Tape

• Diskette/Floppy

• Magnetic Storage

• Optical Storage

• Memory

• Harddisk

• Solid-stage Storage



• Magnetic tape merupakan media penyimpanan data
yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini
ataupun mainframe.

• Jenis pertama magnetic tape terbuat dari plastik
tipis yang dilapisi magnetic pada permukaannya.

• Jenis kedua seperti pada kaset yang terdapat di
audio tape recorder.



• Murah

• Hanya sebagai media "back-up“

• Bukan media penyimpan data yang utama.

• Hanya bisa digunakan untuk menyimpan dan
membaca data secara sequential atau
berurutan.

• lebih lambat jika dibanding penulisan/
pembacaan data secara random (acak).



o Perkembangan ukuran 8-inch (19 cm), 

5.25-inch (13 cm)  3.5-inch (9 cm)

o Terbuat dari selembar plastik tipis yang 

dibungkus dengan bahan magnetic pada

kedua sisinya.

o Lajur-lajur diatur dengan concentric rings

sehingga software dapat melompat dari

"file 1" ke "file 19“ tanpa harus melewati

files 2-18. 



• Tempat terbagi menjadi beberapa track, dan setiap 
track akan terbagi menjadi beberapa sector.

• Sector merupakan bagian terkecil dimana data 
disimpan. 

• Setiap sector menampung hingga 256 karakter.

• Setiap sector selalu ditandai dengan sebuah address 
sector, sehingga read/write head dengan cepat dapat 
menemukan data yang dimaksud.

• Jumlah sector untuk setiap track tidak sama, tergantung 
jenis komputer yang digunakan. 

SEKTORTRACK



• Selain tiga bentuk tersebut, magnetic storage 
juga berbentuk : 

– Zip drive 

– Cartridges

– Pockey Drive & microdrive



• Removable storage yang termasuk kedalam

Optical Storage adalah : CD-ROM dan DVD-

ROM

• Kedua benda tersebut telah menjadi media

standard untuk mendistribusikan informasi

dalam jumlah yang besar.



• CD ROM secara umum dapat menyimpan data hingga

700 MB,

• Harga CD ROM lebih murah

• Sama dengan 430 disket berukuran 1.4 MB



 terbuat dari plastik polycarbonate yang telah dilakukan
proses injection-molded.

 Plastik ini ditempeli microscopis yang diatur baik secara
tunggal, bersambungan, atau spiral data yang sangat
panjang.

 Lapiran aluminium tipis dipercikkan

 Selanjutnya penyemprotan lapisan tipis dari acrylic

 Label lalu dicetak diatas lapisan acrylic. 



• Bentuk dan ukurannya hampir sama 
seperti CD-ROM, tapi berbeda pada 
kapasitas penyimpanan data

• Standard DVD dapat menyimpan tujuh kali 
lebih besar dari CD

• Cara pembuatan DVD juga hampir sama 
seperti CD, hanya saja DVD mempunyai 
beberapa format, yaitu :

– Single sided, single layer

– Single sided, double layer

– Double sided, double layer



• Setiap layer yang dapat ditulis 
mempunyai data track
berbentuk spiral. 

• Pada single-layer, track selalu 
berputar dari dalam menuju 
keluar.



 Berada didalam komputer, semua tempat
penyimpanan yang digunakan oleh processor tanpa
menggunakan jalur input-output.

 Biasa disebut dengan internal storage.



o External memory yang biasa disebut sebagai
backing store atau secondary memory.

o Yang terbaru adalah methode optical yang
menandai dengan menggunakan sinar laser
pada permukaan disc (CD-ROM)



 Kapasitas penyimpanan pada external memory 
tinggi, umumnya diukur dengan menggunakan
ratusan megabyte, gigabytes, bahkan terrabytes
(seribu gigabytes). 

 External memory sangat penting sifatnya, karena
disitulah semua informasi disimpan sehingga
tidak akan hilang apabila komputer dimatikan.

 Contoh: Harddisk Eksternal



RAM (Random Access Memory)

• Disebut juga dengan main 
memory. 

• Pada umumnya RAM 
mempunyai sifat volatile
(membutuhkan aliran listrik
yang stabil). Pada saat listrik
dimatikan, data apapun yang 
terdapat pada RAM akan
hilang. 



• SDRAM
• DDR-SDRAM
• ROM (Read Only Memory)
• PROM (Programmable Read-only 

Memory)

• EPROM (Erasable Programmable 
Read-only Memory)

• EEPROM (Electrically Erasable 
Programmable Read-only Memory)

• DDR2
• DDR3

TUGAS!











• Seagate
• Maxtor
• Samsung
• WD





• Alat penyimpanan Flash-
memory seperti CompactFlash
atau SmartMedia card saat ini
adalah bentuk paling umum
dari electronic nonvolatile 
memory. 

• Bentuk lainnya adalah
MemoryStick seperti buatan
Sony




