
PERANGKAT KERAS

Bagian Unit Sistem

MotherBoard 

Sering di sebut System Board, Main Board dan Plannar. Komponen ini terdiri dari sejumlah 

komponen yang terpasang secara menetap (tak bias dilepas) dan slot – slot atau socket untuk 

memasang komponen – komponen yang dapat dilepas. Seperti kartu suara (sound card), I/O 

card, Cip mikroprosessor dan cip RAM. Beberapa motherboard telah dilengkapi dengan kartu 

I/O yang tak dapat dilepas dan dikenal dengan istilah onboard (melekat pada papan).



Catu Daya (Power Suply)

Sebagai pemasok listrik bagi rangkaian computer. Berupa arus bolak balik (AC) yang berasal 

dari  PLN.  Selanjutnya power suply mengkonversi  arus  bolak balik  tersebut  menjadi  arus 

searah (DC). 

Pelindung Kejutan (Surge Protector)

 

Melindungi computer dari lonjakan tegangan yang walaupun sesaat dapat merusak berbagai 

peralatan elektronis termasuk computer. 

Regulator Tegangan (voltage Regulator)

 

Berfungsi menstabilkan tegangan Listrik, untuk menghubungkan catu daya computer dengan 

sumber listrik.



UPS (Uninterruptible Power Suply)

 

Peralatan yang memiliki baterai yang dapat menggantikan sumber daya listrik utama ketika 

sumber listrik mengalami kegagalan. Ketika sumber listrik utama mati, UPS menjadi sumber 

listrik untuk sementara dengan kemampuan antara 15 menit sampai 1 jam. Sehingga pemakai 

memiliki kesempatan mengakhiri segala kegiatan.

Sistem Pendingin

Berfungsi untuk mendinginkan suhu sekitar. Suhu yang terlalu tinggi dapat menimbulkan 

kerusakkan pada komponen – komponen computer. System pendingin terdiri  atas sebuah 

kipas angina dan sirip penyerap panas biasanya berdekatan dengan catu daya.



BUS

Adalah jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan komponen lain. Contoh antara 

CPU dan memori utama dihubungkan dengan bus memori. Pada PC terdapat 3 jenis memori, 

yaitu bus prosessor, bus I/O dan bus memori.

Jenis Bus Keterangan
Bus Prosessor Jalur  komunikasi  antara  CPU dan  Bus  I/O  atau  antara  CPU dan 

cache memori  eksternal.  Pd sistem berbasis  Pentium,  Lebar  Data 
sebesar 64 bit. 

Bus I/O Berfungsi  untuk  memungkinkan  CPU  berkomunikasi  dengan 
peranti  periferal  (peranti  di  luar  unit  sistem)  seperti  Printer  dan 
Scanner.

Bus Memori Untuk  mentransmisikan  data  antara  CPU  dan  memori  utama 
(RAM). Lebar Bus Memori sama dengan lebar Bus Prosessor.

Bus pada prosessor dapat dibedakan berdasarkan fungsi yang dilakukan oleh bus, yaitu bus 

alamat, bus data dan bus pengendali. 

Bus memiliki karakteristik yang disebut Lebar Bus (jumlah bit yang dapat dilintaskan dalam 

sekali waktu) dan Kecepatan Bus (menyatakan kecepatan data yang dapat disalurkan dalam 

bus). Lebar Bus dinyatakan dengan satuan bit dan kecepatan bus dinyatakan dengan satuan 

MHz.  

Bus Data Berfungsi untuk melewatkan data dari dan ke memori utama. 

Bus Alamat Untuk  mengirimkan  isyarat  yang  menyatakan  alamat  dalam 
memori utama.

Bus Pengendali Berfungsi  untuk  mengirimkan  isyarat  yang  menyatakan  data 
“dibaca”  atau  “ditulis”dari  atau  dan  ke  memori  utama,  peranti 
masukkan atau peranti keluaran.



Prosessor (Central Processing Unit / Mikroprosessor)

Komponen  ini  berupa  sebuah  CIP  atau  IC  /  Integrated  Circuit  adalah  sekeping  silikon 

berukuran  beberapa  milimeter  persegi  yang  mengandung  puluhan  ribu  transistor  dan 

komponen elektronik yang lain.

Cara Kerja Prosessor

CPU terdiri atas 2 bagian utama yang dinamakan Unit Control dan ALU (Arithmetic and 

Logic Unit).

• Unit Control berfungsi mengendalikan seluruh komponen dalam system computer. 

Pengendalian  didasarkan  pada  instruksi  –  instruksi  yang  terdapat  pada  program 

computer.  Setiap  instruksi  diterjemahkan  kedalam  bentuk  tindakan  yang  sesuai 

dengan maksud instruksi yang bersangkutan.

• Unit  aritmatika  dan  logika  berperan  dalam  melaksanakan  operasi  –  operasi 

perhitungan (aritmatika)  seperti  pengurangan, penjumlahan dan perkalian maupun 

operasi perbandingan seperti membandingkan suatu nilai bernilai nol atau tidak.

Selain 2 komponen tersebut, CPU memiliki sejumlah register. Register adalah memori dalam 

CPU yang memiliki kecepatan sangat tinggi, yang digunakan untuk berbagai operasi dalam 

CPU. 



Memori Internal (Main Memory / Primary Memory)

Fungsi memori utama adalah :

• Menyimpan data yang berasal dari  peranti masukkan sampai data dikirim ke ALU 

untuk diproses.

• Menyimpan data hasil pemrossesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran.

• Menampung program / instruksi yang berasal dari peranti masukkan atau dari peranti 

pengingat skunder.

Memori biasa di bedakan menjadi 2 macam yaitu ROM dan RAM. Selain itu terdapat pula 

memori yang disebut cache memory. 

Random Access Memory (RAM) 

Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu 

di  memori  utama,  khususnya  RAM,  yang  dapat  diakses  secara  acak  (dapat  diisi/ditulis, 

diambil, atau dihapus isinya) oleh pemrogram. 

Read Only Memory (ROM) 

Dari namanya, ROM hanya dapat dibaca sehingga pemrogram tidak bisa mengisi sesuatu ke 

dalam ROM. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri 

dari  program-program  pokok  yang  diperlukan  oleh  sistem  komputer,  seperti  misalnya 

program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik 

untuk keperluan kontrol  tertentu,  dan  bootstrap  program.  Program  bootstrap  diperlukan 

pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Proses mengaktifkan komputer pertama 

kali ini disebut dengan booting, yang dapat berupa cold booting atau warm booting. 



Cache Memory

• Memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi, sebagai perantara antara RAM dan 

CPU. 

• Memori ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada RAM tetapi dengan harga yang 

lebih mahal.

• Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat 

tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. 

• Dengan menggunakan Cache memory, sejumlah data dapat dipindahkan ke memori 

ini  dalam  sekali  waktu,  dan  kemudian  ALU  akan  mengambil  data  tersebut  dari 

memori ini. Dengan pendekatan seperti ini, pemrosesan data dapat dilakukan lebih 

cepat daripada kalau CPU mengambil data secara langsung ke RAM. 

PERANTI MASUKAN (input device)

Perangkat keras yang memungkinkan memasukan data atau perintah ke dalam komputer 

1. Peranti Pengetikan

• Keyboard.

• ATM (Automated Teller Machine).

• POS (Point Of Sale).

2. Peranti Penunjuk (Pointing Device) 

• Mouse, Track Ball, Joystick.

• Pointing Stick.

• Touch Pad.

• Touch Screen (Layar Sentuh).

• Peranti petunjuk berbentuk pena untuk masukan pada PDA

• Light Pen.



• Digitizing Tablet.   

3. Peranti Pengambil Gambar Terformat 

• Barcode  Reader,  semacam  scanner  foto  elektris  yang  dapat  mengkonversi  data 

barcode menjadi sinyal digital.

• MIRC (Magnetic ink character recognition) membaca karakter khusus MIRC

• OMR  (Optical  Mark  Recognition)  untuk  mengecek  jawaban  ujian  menggunakan 

pensil 2b agar terhindar dari kesalahan manusia dan kecepatan memproses.

• OCR  (Optical  Character  recognition)  peranti  yang  dapat  membaca  teks  dan 

mengkonversinya kedalam kode digital yang nantinya diproses computer.

4. Peranti Pengambil Gambar Tak Terformat 

• Image  Scanner,  peranti  yang  dapat  mengambil  masukan data  gambar,  foto, 

tulisan  tangan.  Hasilnya  diubah menjadi  isyarat  digital  dan dapat  disimpan 

dalam disk.

• Kamera Digital

• Pembaca Retina Mata

• Pembaca Sidik Jari (Fingerprint Reader)

5. Video (video camera recorder / camcorder)

6. Suara

• Mikropon.

• ASR (Automatic Speech Recognition) dapat mengenali masukan berupa kata – kata 

dalam kalimat. 

• Touchtone,  peranti  yang  dapat  menerima  masukan  yang  berasal  dari  telp  untuk 

memasukan informasi / perintah. Contoh, fasilitas informasi saldo rekening pada bank 

yang memungkinkan nasabah menekan tombol tertentu, memasukkan no rekening 



kemudian  akan  mendapat  informasi  suara  yang  memberitahukan  jumlah  saldo 

rekening.

7. Gerakan

Untuk  memantau  gerakan  manusia  yang  banyak  dimanfaatkan  pada  virtual  reality, 

dipergunakan peranti yang bernama glove, headset dan walker.

• Headset : peranti pada kepala, menutup mata yang digunakan untuk menangkap dan 

merekam  gerakan  kepala  serta  menayangkan  berbagai  macam  gambar  ke  mata 

pemakai.

• Glove  : berbentuk seperti sarung tangan, untuk merekam jenis serta gerakan jari dan 

tangan pemakai.

• Walker : untuk merekam gerakan kaki termasuk arah kaki.

8. Sensor

Peranti  yang dapat mengambil  data langsung dari  lingkungan.  Data ini  berupa data 

khusus yang langsunng dimasukkan dlm computer. Contoh pemanfaatan : pendeteksi 

gunung berapi, detector kecepatan laju kendaraan dijalan raya, mendeteksi perubahan 

arah angin yg mendadak pd pesawat.

9. RFID ( Radio Frequency Identifation Device)

Peranti yang memanfaatkan gelombang frekuensi  radio untuk mengirimkan data dari 

sesuatu yang ditempeli  RFID ke peranti  pelacak RFID.  Contoh penarikan biaya  tol 

secara otomatis, pengidentifikasian dan pelacakan jalur kereta, pemantauan transportasi 

truk container dan lain - lain.

10. Pembaca Kartu Magnetik (MCR Magnetic Card Reader)

Contoh Kartu ATM, pada mesin ATM terdapat pembaca kartu magnetic.

11. Pembaca Kartu Cerdas (Smart Card Reader)



Contoh kartu telepon pra bayar.

PERANTI KELUARAN (output device)

Peranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada 

computer. Berdasarkan hasil keluarannya, peranti keluaran dapat digolongkan menjadi:

• Softcopy menghasilkan keluaran yang berupa tampilan pada monitor atau suara.

• Hardcopy memberikan  keluaran  berupa   bahan  cetakan  berupa  kertas,  plastic 

transparan, microfilm atau microfiche

1. Monitor 

Termasuk  kedalam  peranti  softcopy.  Berdasarkan  teknologi 

pembuatannya, monitor terbagi menjadi CRT (Cathode Ray Tube) 

dan layer datar (flat panel display ). Layar datar dibedakan menjadi 

LCD,  EL,  dan  Plasma.  Ukuran  monitor  untuk  computer  desktop 

yaitu  14”,  15”,  17”,  19”  dan  21”.  Untuk  laptop  ukurannya  12,1“, 

13,3” dan 14,1”.  
Ukuran resolusi ditentukan oleh jumlah pixel (Picture Element) yang merupakan titik 

terkecil  penghasil  tampilan  dilayar.  Contoh  resolusi  1.024  x  768  berarti  monitor 

mengandung 1.024 baris pixel dan 768 kolom pixel. Semakin tinggi resolusinya maka 

semakin bagus kualitas tampilan monitor.



2. Printer 

Peranti  yang  biasa  digunakan  untuk  membuat  cetakan  pada  kertas.  Berdasarkan 

teknologinya, peranti printer biasanya dikelompokkan menjadi : 

• Printer  Impact  (hammer),  pencetakan dilakukan dengan memukulkan sekelompok 

pin (jarum) ke pita tinta. Letak pin – pin ini sangat berdekatan sehingga membuat 

tampilan  huruf  relative  tidak  terputus.  Jumlah pin  yang  ada  berkisar  9  –  24  pin. 

Keunggulan  printer  ini  mampu  mencetak  pada  kertas  rangkap.  Yang  termasuk 

kategori printer impact :

 Dot Matrix    : printer yang menggunakan kepala cetak berupa sekumpulan 

jarum

 Daisy  wheel  :  printer  yang  menggunakan  roda  yang  berisi  karakter  – 

karakter

 Line Printer  : printer yang mencetak satu baris pe waktu.

• Printer  Thermal,  printer  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  cetakan  berwarna 

dengan kualitas tinggi. Printer thermal memerlukan kertas berlapis lilin atau paraffin 

dan panas yang akan membakar titik – titik pada kertas khusus. Banyak digunakan 

untuk cetak foto, cover CD.

• Printer Ink – Jet, printer yang memberikan cetakan dengan cara menyemprotkan titik 

– titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas cetakan. 

• Printer Laser, printer yang dirancang untuk mainframe memiliki kecepatan sekitar 

229 halaman per menit. Sedangkan printer untuk PC memiliki kecepatan sekitar 4 

sampai dengan 25 halaman per menit.



• Printer  Multifungsi,  jenis  printer  yang  memiliki  berbagai  fungsi  lainnya  misal 

kemampuan mesin fotocopy, scanner, mesin fax. Kelemahan : bila mesin ini rusak 

maka fungsi – fungsi tadi menjadi tak ada yang dapat bekerja.

3. Plotter 

Peranti  keluaran yang dapat menghasilkan grafik atau gambar 

dengan  kualitas  tinggi  dan  berwarna.  Untuk  membuat  peta, 

gambar  –  gambar  arsitektur  ataupun ilustrasi  3  dimensi  yang 

biasanya berukuran terlalu besar bagi printer.

Berdasarkan prinsip kerjanya, jenis plotter berupa :

 Plotter Pena

Memiliki satu pena atau sejumlah pena berwarna warni untuk menggambar pada 

kertas atau plastic transparan. Keluarannya berbentuk garis kontinyu. 

 Plotter elektrostatis

Kertas diletakkan pada tempat datar, kemudian keluaran dibuat dengan prinsip kerja 

seperti  pada  mesin  fotocopy,  yaitu dengan memberi  tegangan listrik  pada  kertas. 

Tegangan  listrik  tersebut  akan  menarik  tinta  untuk  melekat  pada  kertas.  Tinta 

kemudian dicairkan dengan pemanasan.

 Plotter Thermal

Menggunakan  pin  yang  dipanasi  secara  elektronis.  Kemudian  pin  dilewatkan  pd 

jenis media yg peka terhadap panas,  sehingga berbentuk gambar. Plotter thermal 

dapat digunakan untuk mencetak pada kertas maupun pada film buram.



4. Computer Output Microfilm

Peranti  yang  dapat  menghasilkan  gambar  dalam  gulungan 

kocrofilm atau  pada  microfilm yang  berisi  banyak  halaman 

dalam setiap lembar.

5. Audio

Menghasilkan  suara  digital  hingga  musik.  Peranti  ini 

memerlukan kartu suara,  perangkat  lunak dan speaker. 

Melalui teknologi ini dimungkinkan untuk mengonversi 

suatu teks menjadi suara.

MEDIA PENYIMPANAN (MEMORI) EKSTERNAL

• Peranti  yang  dapat  menyimpan  data  secara  permanen,  data  tidak  hilang  ketika 

komputer dimatikan. 

• Memori  eksternal  adalah  perangkat  keras  untuk  melakukan  operasi  penulisan, 

pembacaan dan penyimpanan data, di luar komponen utama yang telah disebutkan di 

atas.

• Seperti pita magnetik, hard disk, disket, CD ROM serta kartu memori pada PDA dan 

Kamera digital.

• Peranti penyimpan external mencakup 2 bagian :

 Media tempat penyimpanan itu sendiri.

 Peranti untuk membaca atau menullis ke media tersebut. Contoh media floppy 

disk memerlukan peranti floppy disk drive.



1. Magnetic Tape / Pita Magnetik

Kapasitas  penyimpanan  pita  magnetik  66  Gigabyte  dan  dapat  dikompresi  menjadi 

ratusan Gigabyte. Pita magnetik mempunyai ukuran yang dinyatakan dengan istilah 

kepadatan pita (tape density), ukuran yang digunakan adalah BPI (byte per inch) atau 

jumlah byte per inchi contoh kepadatan 9600 BPI = pita mengandung 9600 byte dalam 

setiap inci.

2. Hard Disk

Kapasitas hard disk berkisar antara 20 sampai 100 Gigabyte. Setiap piringan memiliki 

dua  buah  permukaan,  atas  dan  bawah.  Permukaan  atas  pada  piringan  teratas  dan 

permukaan bawah piringan terbawah tidak digunakan untuk menyimpan data.

Setiap permukaan dibagi atas sejumlah  track. Pada track inilah data disimpan. Track 

dibagi  menjadi  beberapa  sector.  Track  yang  terletak  pada  garis  vertikal  yang  sama 

disebut silinder.

Data dibaca atau ditulis melalui head baca/tulis.  Ketika berlangsung perekaman atau 

pembacaan,  head  bergerak  ke  lokasi  data  dan  melayang  diatas  piringan  tanpa 

menyentuhnya. Kecepatan akses data pada piringan ditentukan oleh kecepatan putar 

piringan dan kecepatan lengan akses (arm). Kecepatan putar piringan berkisar antara 

3500 s/d 7000 rpm. 

 



Hard disk dibedakan menjadi 2 golongan yaitu nonremovable hard disk dan removable 

hard disk.    

• nonremovable  hard  disk  (fixed  disk)  diletakkan  didalam  unit  sistem  dan  tidak 

dimaksudkan untuk dibawa bepergian.

• removable hard disk. Jenis hard disk yang hanya mengandung satu piringan atau dua 

piringan yang dilengkapi  dengan head baca tulis.  Dengan menggunakan teknologi 

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), sejumlah hard disk berukuran kecil 

dapat digabungkan menjadi sebuah unit. Peranti RAID, yang dilengkapi dengan cip 

pengendali  dan  perangkat  lunak  yang  khusus  memungkinkan  pengiriman  data 

melalui sejumlah lintasan secara serentak. Waktu akses piringan menjadi lebih cepat. 

Keandalannya  jika  sebuah disk  drive  rusak,  drive  yang  lain  akan mengambil  alih 

peran  drive  yang  rusak.  Harga  peranti  RAID  lebih  murah  daripada  biaya  untuk 

membeli disk drive berukuran besar yang kapasitasnya sama dengan gabungan dari 

sejumlah disk drive.    

  



3. Floppy Disk

Floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari 2 

ukuran yaitu 5.25” dan 3.5” yang masing-masing memiliki 2 tipe 

kapasitas Double Density (DD) dan High Density (HD). Floppy 

disk 5.25” kapasitasnya adalah 360 Kbytes (untuk DD) dan 1.2 

Mbytes  (untuk HD).  Sedangkan floppy disk 3.5”  kapasitasnya 

720 Kbytes (untuk DD) dan untuk HD). Kapasitas yang dapat 

ditampung oleh floppy disk memang cenderung kecil.  Floppy 

disk  hanya  dapat  menyimpan  file  teks,  karena  keterbatasan 

kapasitas. 

4. ZIP Drive

Keterbatasan  kapasitas  pada  floppy  disk  mendorong 

lahirnya teknologi  baru yang disebut dengan Iomega Zip 

Drive. Peranti ini di hubungkan ke komputer melalui port 

driver, USB maupun SCSI. Perangkat ini terdiri dari floppy 

drive  dan  cartridge  floppy  khusus,  yang  mampu 

menampung sampai  hampir  250 MB untuk hubungan ke 

port  paralel  atau  SCSI  dan  750  MB untuk  hubungan  ke 

USB. 

5. Piringan Optik

CD (Compact Disc)

Mulai tahun 1983 sistem penyimpanan data di optical disc mulai diperkenalkan dengan 

diluncurkannya Digital Audio Compact Disc. 

Penulisan  data  pada  CD-ROM  hanya  dapat  dilakukan  sekali  saja.  Kapasitas 

penyimpanannya  pun  cukup besar,  yaitu  650  Mbytes.  Sehingga  media  ini  biasanya 



digunakan  untuk  menyimpan  data-data  sekali  tulis  saja,  seperti  installer,  file  lagu 

(mp3), ataupun data statik lainnya. 

Macam CD yaitu : CD ROM, CD WORM,  CD RW

• CD ROM (Compact disk read-only memory), jenis piringan optik yang mempunyai 

sifat hanya bisa dibaca. CD ROM berukuran 4,27 inci dapat menampung 640MB.

• CD WORM (Compact Disc Write Once Read Many), dapat ditulisi melalui komputer. 

Perekaman hanya bisa dilakukan sekali.sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah. 

Biasanya dijual dengan label CR – R (CD-Recordable).

• CD  –  Rewritable  (CD  RW)  memungkinkan  data  yang  sudah  ada  pada  piringan 

dihapus dan diganti dengan data yang baru.

• Prinsip kerjanya:

 Menggunakan panas laser untuk menghapus permukaan rekaman.

 Menggunakan kombinasi laser dan teknologi magnetik untuk menullis ke permukaan 

rekaman

 Membaca data melalui sinar laser.  

CD ROM CD RW                     CD RW Driver CD R

6. DVD (Digital Versatile Disc)

DVD  adalah  generasi  lanjutan  dari  teknologi  penyimpanan  dengan  menggunakan 

media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM 

biasa, yaitu mencapai 9 Gbytes. 

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  (untuk  pemakaian  umum)  format  ini  sangat  bagus  untuk 

menyimpan arsip data ataupun perekaman film bioskop, hanya sekali penulisan. 

• DVD-R  for  Authoring  (untuk  pembuatan  master  bagi  keperluan  software  house 

ataupun pengarsipan multimedia) , hanya sekali penulisan. 

• DVD+R, hanya sekali penulisan . bagus untuk mengarsipkan data maupun merekam 

film DVD. Merupakan format dari DVD+RW Alliance.

• DVD-RAM, dapat ditulis berulang kali, untuk merekam ulang hingga 100.000 kali. 

Bagus untuk backup. Kompatibel dengan lebih sedikit player dan drive dibandingkan 

dengan denga DVD+RW dan DVD – RW. DVD-RW, dapat ditulis berulang kali 

• DVD – RW, dapat ditulis berulang kali. Dapat ditulis ulang sebanyak 1000 kali. Bagus 

untuk backup maupun menyimpan film. Kecepatan perekamannya sekitar setengah 

dari DVD+RW. Ukuran piringan DVD-R/RW mencapai 12 cm dengan kapasitas 4,7 

GB. 

• DVD + RW, dapat  ditulis  berulang kali.  Berkecepatan tinggi  dan dapat  dihapus – 

rekam ulang hingga 1000 kali. Sangat bagus untuk backup maupun menyimpan film. 

Ada 2 cara penulisan pada piringan DVD-R yaitu dist-at-once dan incremental writing. 

• Disc-at-once,  digunakan  jika  kita   ingin  merekam  seluruh  data  sekaligus  dan 

kemudian rekaman diakhiri. Dengan cara seperti ini data dapat dibaca dari player apa 

saja. 

• Incremental writing, digunakan jika dikehendaki untuk menambahkan data di lain 

waktu,  sebelum lead  –  out  akhirnya  ditetapkan.  Data  yang  terekam hanya  dapat 

dibaca oleh DV recorder bersangkutan. Jika telah ditetapkan untuk ditambah lagi, 

piringan baru dapat dibaca pada player lain. 

            



7. USB Flash Disk

Peranti penyimpan eksternal yang berbentuk pena dengan 

panjang 53 - 63.5 mm, lebar 17mm dan tinggi 8mm dan 

dicolokkan ke port USB. Kapasitas penyimpanan mencapai 

1  GB.  Peranti  ini  memiliki  kemampuan rekam hingga  1 

juta kali dan tahan disimpan sampai 10 tahun.

8. Smart Card

Berupa  kartu  plastik  yang  dilengkapi  dgn  sebuah cip  yg 

mengandung  memori,  prosessor  bahkan  sistem  operasi. 

Pada  dekade  1990an,  bank  Exim  dan  bank  BRI 

menggunakan  smard  card  untuk  menyimpan  data 

tabungan.  Saat  ini,  smart  card  digunakan  untuk  kartu 

telpon pra bayar.

9. Kartu Memori (memory card)

Jenis  penyimpanan  permanen  yang  biasa  digunakan 

pada PDA ataupun kamera digital. Ukuran medianya 

bervariasi. Contoh Compact Flash berukuran 43mm x 

36mm  x  3,3mm.  Kapasitas  penyimpanannya  sangat 

bervariasi dari 2 MB hingga 3 GB.


