
PERKEMBANGAN HARDWARE [oleh : Harun Kurnia El-Rasyied Ali] 

Storage Device 

 
 Dewasa ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak lepas dari unsur Teknologi 

didalamnya terutama penggunaan perangkat computer sebabagi ‘pelaku utamanya’ baik secara 

langsung maupun tidak.  Dulu, mesin tik begitu popular penggunaanya sebagai alat bantu 

menulis otomatis, namun seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, penggunaan mesin 

tik pun mulai ditinggalkan dan beralih ke perangkat computer yang lebih efisien dan user 

friendly. Karena manfaatnya yang begitu besar, computer menjadi “Ibu” bagi semua teknologi 

saat ini, bagaimana tidak, semua perangkat teknologi dari mulai Handphone, alat transportasi 

hingga bidang lain seperti pertanian pun sudah memakai unsur computer didalamnya.  

 Salah satu keunggulan computer adalah kemampuannya menyimpan data dengan 

kapasitas yang cukup besar namun simple. jenis data yang semakin kompleks dan bermacam2 

jenisnya itu , serta menuntut aktifitas mobile menjadikan teknologi penyimpanan data 

berkembang begitu pesat sesuai kebutuhannya yang semakin beragam pula.  Teknologi 

penyimpanan yang sekarang kita ketahui dari mulai USB Flash disk hingga yang terbaru seperti 

HD-Bluray merupakan hasil kreasi yang amat panjang dari bentuknya yang paling sederhana. 

Secara historis Perkembangan Storage Device disini saya kategorikan menjadi dua periode yaitu 

periode computer nondigital/analog dan periode computer digital. 

 

1.  Era nondigital / analog  

• Cave Painting (40000sm)  
Cave Painting atau lukisan gua merupakan teknik pencatatan/pendokumentasian 

data/informasi yang menggunakan teknik menggambar pada dinding gua, berisi tentang 

peristiwa atau kejadian penting pada masanya ada juga yang hanya menceritakan objek 

tertentu seperti anatomi manusia dan binatang (Kuda, Banteng, Jerapah dll ) 

• Tally stick (5000sm) 
Metode pencatatan tanggal dengan teknik menuliskan guratan garis pada sebatang tulang 

hewan. 

• Papyrus ( 2000sm) 
Merupakan sejarah awal pembuatan kertas. Digunakan pada masa periode kerajaan Mesir 

kuno. Bentuknya masih kasar, tebal dan biasanya berukuran lebar. 

• Paper ( 100sm ) 
Evolusi dari papyrus, teksturnya lebih lembut dan tipis. Metode pencatatan masih 

menggunakan tangan (hand writing) 

• Printing ( 1440 )  
Metode pencatatan yang menggunakan media kertas dengan teknik mesin analog/mesin 

pencetak masal otomatis. 

 

2.  Era Digital  

• Punch Card (1725) 
Penemuan Punch card merupakan titik awal media penyimpanan digital. Sejak tahun 1725 telah 

dirancang sebuah media untuk menyimpan data yang diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama 



Basile Bouchon menggunakan sebuah kertas berforasi untuk menyimpan pola yang digunakan 

pada kain. Namun pertama kali dipatenkan untuk penyimpanan data sekitar 23 September 1884 

oleh Herman Hollerith – sebuah penemuan yang digunakan lebih dari 100 tahun hingga 

pertengahan 1970. Contoh di sini adalah bagaimana sebuah punch card dapat berfungsi sebagai 

media penyimpanan, memiliki 90 kolom (90 column punch card), terjadi tahun 1972. Jumlah data 

yang tersimpan dalam media tersebut sangat kecil, dan fungsi utamanya bukanlah menyimpan 

data namun menyimpan pengaturan (setting) untuk mesin yang berbeda. 

• Punch Tape 

Seorang tokoh bernama Alexander Bain merupakan orang yang pertama kali mengetahui 

penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin faksimili dan mesin telegram 

(tahun 1846). Setiap baris tape menampilkan satu karakter, namun karena Anda dapat 

membuat fanfold dengan mudah maka dapat menyimpan beberapa data secara signifikan 

menggunakan punch tape dibandingkan dengan punch card. 

• Magnetic Tape 

Pada tahun 1950-an magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan 

data. Saat sebuah rol magetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card, 

membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga 

pertengahan tahun 1980-an. 

• Compact Cassette 

Compact Cassette merupakan salah satu bagian dari Magnetic Tape, dikarenakan sudah banyak 

dari kita yang telah memilikinya, hal itu menjadi bagian yang khusus. Compact Cassette 

diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963, namun tidak sampai tahun 1970 menjadi populer. 

Komputer, seperti ZX Spectrum, Commodore 64 dan Amstrad CPC menggunakan kaset untuk 

menyimpan data. Standar 90 menit Compact Cassette dapat menyimpan sekitar 700kB hingga 

1MB dari data tiap sisinya. Jika disetarakan dengan DVD, maka data dalam Compact Cassette 

dapat dijalankan selama 281 hari. 

• Magnetic Drum 

Magnetic Drum memiliki panjang 16 inci yang bekerja 12.500 putaran tiap menit. Media ini 

digunakan untuk menunjang komputer IBM 650 sekitar 10.000 karakter dari Memori Utama. 

• Floppy Disk 

Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca (read-

only), jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch 

dan dapat menyimpan data sekitar 80kB. Empat tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul 

dan dapat menyimpan data sebanyak 256kB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis 

kembali (writeable). Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 

inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB, atau biasa disebut juga Zip disk. 

• World’s first hard drive 

Tanggal 13 September 1956, komputer IBM 305 RAMA dalam kondisi tidak terselubungi. 

Komputer tidak mengalami perubahan sejak dapat menyimpan data sekitar 4.4 MB (setara 

dengan 5 milyar karakter) – saat itu sudah menjadi hal yang menakjubkan. Data tersimpan 

dalam 50 buah Magnetic Diks yang berukuran 24 inci. Lebih dari 1000 sistim dibangun dan 

diproduksi pada akhir tahun 1961. IBM mengeluarkan seharga $3,200 per bulan untuk 

memproduksi komputer. 

• Hard drive 

Hard drive masih diproduksi di bawah pengembangan yang tetap (konstan). Hitachi Deskstar 7K 

yang Anda lihat pada gambar di bawah adalah hard drive pertama kali yang dapat menyimpan 

data 500GB setara dengan 120.000 World’s first hard drive IBM 305 RAMAC. Hal ini cenderung 



tiap tahun kita dapat memperoleh drive yang dapat menyimpan data secara cepat dengan harga 

murah. 

• Laser Disk 

Tahun 1958, Laser Disk ditemukan namun tidak sampai tahun 1972 untuk pertama kalinya Video 

Disk didemonstrasikan kepada publik. Enam tahun kemudian, yaitu tahun 1978, sudah tersedia 

di beberapa pasaran. Hal yang tidak mungkin menyimpan data pada disk, namun mereka dapat 

menyimpan data dalam bentuk video dan gambar secara signifikan dengan kualitas tinggi lebih 

canggih dari teknik pada VHS. 

• Compact Disk 

Compact disk muncul bermula dari penemuan Laser Disk, namun berukuran lebih kecil. 

Dikembangkan oleh kerjasama antara SONY dan Philips pada tahun 1979 dan Compact Disk 

sangat berlimpah di pasaran pada tahun 1982. Sekarang tipe CD dapat menyimpan data sebesar 

700MB. 

• DVD 

DVD (Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc) merupakan dasar dari CD menggunakan 

teknologi laser yang berbeda. Panjang gelombang laser menggunakan 780nm sinar inframerah 

(standar CD menggunakan 625 nm hingga 650nm sinar inframerah) yang membuatnya 

memungkinkan menyimpan data pada space yang sama. Dua lapisan DVD dapat menyimpan 

data sebesar 8.5 GB. 

• HD Bluray 

Ada beberapa media penyimpanan data modern seperti kartu memori (memory card), kita tidak 

memiliki hal semacam itu, namun dalam perkembangan masa depan ada kemungkinan me-

launching Blu-Ray dan HD DVD – persaingan dua format sebagai pengganti compact disc yang 

dapat menyimpan data lebih banyak. 

Apa yang akan Anda ucapkan jika suatu saat memiliki Holographic Versatile Disc (HVD) yang 

dapat menyimpan data 160 kali lebih banyak dari Blu-Ray Disc. Kemampuan menyimpa data 

hingga 3.9 TB (Tera Byte) dalam sebuah disk atau secara dengan 4.600 – 11.900 jam 

menjalankan video menggunakan MPEG4. 

Jika dilihat secara fungsionalitas media penyimpanan ini dapat dibagi menjadi 2 macam : 

1. Bulit up Storage Device, yaitu media penyimpanan yang secara permamen tertanam dalam 

komputer 

- Hardisk Internal : permanen data acces 

- RAM & ROM : temporal Data acces 

 

2. Removable/Portable Storage Device yaitu media penyimpanan yang bersifat 

nonbuiltup/portable dapat berpindah-pindah sesuai kebutuhan.  

- Hardsik External 

- CD/DVD-RW 

- Flash Disk  

- MMC  

- Iomega dll 

 
 

http://hubpages.com/hub/histofstoragedevice 
http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=320 
http://slametriyanto.net/sejarah-penyimpanan-data-data-storage/   


