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Peripheral KomputerPeripheral Komputer

d l h h d t b h di b kadalah hardware tambahan yang disambungkan
ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel
ataupun sekarang sudah banyak perangkat
peripheral wireless. Peripheral ini bertugas
membantu komputer menyelesaikan tugas yang p y g y g
tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah
terpasang didalam casing.

C t hC t hContohContoh
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1 Perangkat Masukan1. Perangkat Masukan

d l h k t di kadalah perangkat yang digunakan
untuk memasukkan data atau
perintah ke dalam komputerperintah ke dalam komputer
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1 1 Ke board1.1 Keyboard

Keyboard adalah perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan
dengan berbagai macam fungsi perintah yang selanjutnya dikirim ke
perangkat CPU Keyboard terdiri dari banyak tombol ketik dengan simbolperangkat CPU. Keyboard terdiri dari banyak tombol ketik dengan simbol
masing-masing.
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1.2 Mouse

Mouse adalah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang 
berfungsi sebagai pointer. Disebut mouse karena dahulu bentuknya mirip
dengan tikus.
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2 Perangkat Keluaran2. Perangkat Keluaran

d l h k t di kadalah perangkat yang digunakan
untuk mengeluarkan hasil operasi
dari komputerdari komputer
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2 1 M i CRT2.1 Monitor CRT

Pengertian monitor CRT secara umum adalah ‘monitor 
cembung’ atau ‘monitor tabung’. Monitor ini menggunakan teknologi
radiasi magnetic serta electromagnetic yang cenderung merusak mata jugaradiasi magnetic serta electromagnetic yang cenderung merusak mata juga
melelahkan mata jika bekerja terlalu lama didepannya.
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2.2 Monitor LCD

Monitor LCD (Liquid Crystal Display) menggunakan teknologi yang disebutMonitor LCD (Liquid Crystal Display) menggunakan teknologi yang disebut
dengan ‘kristal cair’ sebagai penghasil gambar monitor. Kelebihan monitor 
LCD adalah minimnya konsumsi energi yang digunakan juga memiliki kontras
gambar yang lebih tajam dibandingkan dengan CRT. Pengertian monitor LCD 
merujuk kepada penggunaan varian pixels (titik warna cahaya) yang tidak
memancarkan cahayanya sendiri seperti halnya monitor CRT. Pada teknologi
LCD sumber cahaya berasal dari lampu neon berwarna putih yang tersusun
secara merata pada bagian belakang susunan pixel (kristal cair) tadi yang 
jumlahnya mencapai jutaan piksel hingga membentu sebuah gambar.
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2 3 P i2.3 Printer

Pengertian printer adalah alat yang dipakai untuk mencetak tampilan monitor 
ke kertas. Informasi yang dicetak berupa teks ataupun gambar. Berdasarkan
teknologi yang digunakan untuk melakukan pencetakan macam-macamteknologi yang digunakan untuk melakukan pencetakan, macam macam
printer dapat dibedakan menjadi dot-matrix, laser, dan ink-jet.
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Cont

Printer dot-matrix adalah jenis printer yang digunakan kepala cetak berupaPrinter dot-matrix adalah jenis printer yang digunakan kepala cetak berupa
sekumpulan jarum. Kumpulan jarum ini memukul pita dan menghasilkan
cetakan pada kertas.

Printer laser adalah jenis printer yang menggunakan sinar laser untuk
mengendalikan pencetakan. Cetakan dihasilkan oleh bubuk toner.

Printer ink-jet adalah jenis printer yang melakukan cetakan dengan cara
menyemprotkan titik-titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas.
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3 Perangkat Penyimpanan3. Perangkat Penyimpanan

d l h k t di kadalah perangkat yang digunakan
untuk menyimpan data
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3.1 Magnetic Disk3. ag et c s

Magnetik disk adalah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik
dimana permukaan dari bahan tersebut mempunyai sifat magnetic sehingga
nanti bisa menghasilkan semacam medan magnet yang sangat diperlukan
untuk proses baca tulis dari memory tersebut karena saat proses baca/ tulis
menggunakan kepala baca yang disebut dengan head.
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3 2 Pi M i3.2 Pita Magnetic

Compact Cassette, yang biasa disebut kaset, pita kaset, atau tape adalah
media penyimpan data yang umumnya berupa lagu. Berasal dari bahasa
Perancis yakni cassette yang berarti "kotak kecil" Kaset berupa pitaPerancis, yakni cassette yang berarti kotak kecil . Kaset berupa pita 
magnetik yang mampu merekam data dengan format suara.
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3.3 RAID

Pada PC Desktop atau Notebook sering kita jumpai single hard 
disk terpasang, meskipun ada lebih dari satu terpasang tetapi hanya digunkan
sebaga penambahanhard disk sehingga tempat penyimpanan data 
bertambah. Lain halnya untuk server yang mempunyai karakteristik utama
yaitu tidak boleh mati karena jika mati komputer klien yang menggunakan
aplikasi yang terhubung dengan server tersebut akan terputus total Selain ituaplikasi yang terhubung dengan server tersebut akan terputus total. Selain itu
data yang tersimpan pada server sangat penting, sehingga diperlukan suatu
solusi agar data tidak hilang dikarenakan hard disk yang bermasalah, salah
satu solusi selain melakukan backup data secara manual maupun otomatis
adalah dengan menggunakan sistem RAID.
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ContCo t

RAID merupakan kependekan dari Redundant Array of Inexpensive 
Disk dimana menggunakan lebih dari satu hard disk yang bekerja sama untuk
memperoleh kinerja yang lebih dibanding menggunakan satu hard disk dan
yang paling penting adalah memiliki redundant dimana jika ada hard disk yang 
bermasalah (mati) data tidak akan hilang .



BUSINESS PLAN
Strategy and Implementation

Jenis – Jenis 
RAID

Saat IniSaat Ini
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Raid 0

Cara kerja : Keseluruhan hard disk yang dimiliki akan berfungsi sebagaiCara kerja : Keseluruhan hard disk yang dimiliki akan berfungsi sebagai
tempat penyimpanan data. Data dipecah (striped) menjadi beberapa blok
data dan masing masing blok disimpan pada anggota dari RAID 0 pada hard 
disk yang berbeda.
Contoh : 2 hard disk berkapasistas 250GB dikonfigurasi dengan RAID 0 

k t t l h d di k d t dij dik i d t d l hmaka total hard disk yang dapat dijadikan penyimpanan data adalah
keseluruhannya ( 500GB)
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Raid 1

Cara kerja : Separuh dari jumlah hard disk yang diposisikan sebagai RAID 1 
digunakan sebagai mirror. Dengan kata lain bahwa hanya satuhard
disk sebagai penyimpanan data, yang lain berfungsi sebagai mirror 
atau backup data dari hard disk lainnya.
Contoh : Dua hard disk berkapasitas 250GB dikonfigurasikan dengan RAID 
1, maka hanya satu hard disk ( 250 GB) yang dapat digunakan sebagai1, maka hanya satu hard disk ( 250 GB) yang dapat digunakan sebagai
penyimpanan data, hard disk yang lain (250 GB) diugunakan
sebagai mirror atau backup.
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Raid 10

Cara kerja : Hard disk yang dikonfigurasi dalam RAID 10 bisa dikatakan di-
striping dan di-mirror dengan kata lain data yang disimpan dalamhardstriping dan di mirror, dengan kata lain data yang disimpan dalamhard
disk akan dipecah (stripe) dan didistribusikan ke separuh totalhard disk dari
RAID 10 tersebut, setengahnya lagi digunakan sebagaimirror dari
hasil stripe yang lain. RAID 10 merupakan penggbungan antara RAID 0 dan 1

C t h E t h d di k b k it 250GB dik fi i d RAID 10Contoh : Empat hard disk berkapasitas 250GB dikonfigurasi dengan RAID 10 
maka kapasitas yang dapat di gunakan untuk penyimpanan data adalah
500GB dan data yang disimpan akan di-stripping atau dibagikan diantara
kedua hard disk tersebut, dua hard disk yang lain berfungsi sebagai mirror.
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Raid 5

Cara kerja : Data disebar pada masing-masing hard disk dan masing
masinghard disk terdapat sebuah parity yang bisa dianalogikan
sebagaiimage dari masing-masing blok data hard disk lainnya. Efisiensi
penyimpanan data menggunakan 3 hard disk adalah 66.7%, bila
menggunakan empat hard disk efisiensi menjadi 75%

Contoh : Tiga hard disk berkapasitas 250GB dikonfigurasi RAID 5 makaContoh : Tiga hard disk berkapasitas 250GB dikonfigurasi RAID 5 maka
kapasitas yang dapat digunakan untuk penyimpanan data adalah 500GB 
((66.7/100 )x 750GB), sisa kapasitas yang tidak terdeteksi digunakan untuk
penyimpanan parity.
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Cont

Masih ada lagi metode RAID yang sering digunakan, seperti RAID 6, RAID 
1E, RAID 50 dan RAID 60

S b htt //t ft d / /h ddi kh / i t id/Sumber: http://tenggosoft.wordpress.com/server/harddiskha/sistem-raid/
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