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BAB 23
TEKNOLOGI PENYIMPANAN
DATA ELEKTRONIK DALAM
KOMUNIKASI BISNIS
Tujuan Pembelajaran
Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca akan dapat:
v mengetahui relevansi teknologi informasi dan beberapa
media penyimpanan data elektronik.
v menjelaskan pengertian beberapa media penyimpanan
elektronik;
v menjelaskan manfaat beberapa media penyimpanan
elektronik.;
v menjelaskan beberapa hardware media penyimpanan
elektronik;
v menjelaskan software beberapa media penyimpanan data
elektronik.;
v menjelaskan aplikasi beberapa media penyimpanan
elektronik dalam bisnis;
v menjelaskan CD-ROM based training program.

Mengingat perkembangan teknologi cakram optic begitu
cepat akhir-akhir ini, maka pada Bab 23 ini akan dibahas secara
lebih rinci mengenai teknologi penyimpanan data elektronik yang
mencakup CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, Blu-ray Disc,
flashdisk, dan hardisk eksternal relevansinya dengan dunia
komunikasi bisnis.
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Pembahasan dimulai dengan teknologi informasi dan CDROM, DVD-ROM, HD-DVD dan Blu-ray Disc dalam komunikasi
bisnis. Selanjutnya akan dibahas berbagai pengetahuan dasar
mengenai teknologi CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD dan Blu-ray
Disc yang mencakup pengertian, perangkat keras (hardware), dan
perangkat lunak (software) CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD dan
Blu-ray Disc.
Setelah memperoleh gambaran umum tentang CD-ROM,
DVD-ROM, HD-DVD dan Blu-ray Disc, maka bagaimana
penerapan atau aplikasi CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD dan
Blu-ray Disc. Setelah menjelaskan sekilas tentang flash disk dan
hardisk eksternal, maka bahasan berikutnya tentang CD-ROM
based training program relevansinya dengan komunikasi bisnis.
Berikut ini adalah penjelasan secara lebih rinci mengenai
pokok-pokok bahasan tersebut.
A.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA
PENYIMPANAN DATA ELEKTRONIK
Perkembangan teknologi informasi sudah semakin semarak

Kehadiran dan
keberadaan teknologi
informasi sangatlah
bermanfaat bagi
kehidupan
bermasyarakat,
apalagi kalangan
bisnis.

di negara kita tercinta ini. Dewasa ini teknologi informasi
merupakan suatu istilah yang sedang "mendunia"

dan sering

dipertukarkan dengan "teknologi baru" (new technology). Kehadirannya
mempunyai effek hampir ke setiap peri kehidupan manusia.
Bagaimana tidak? Coba renungkan dengan seksama, mulai orang
bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur, manusia tak dapat
lepas dari apa yang dinamakan teknologi informasi. Anda bangun
tidur sarapan "berita pagi" dari koran, mendengarkan radio,
menonton tv, menghidupkan komputer, komunikasi dengan jalur
internet, mengirim berita lewat facsimile, telepon, radio pager,
telepon celluler, kesemuanya tak bisa lepas dari keberadaan
teknologi informasi.
Menurut salah satu lembaga penelitian di US, the Advisory
Council for Applied Research and Development, teknologi
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informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan
perekayasaan (engineering), dan teknik-teknik manajemen yang
digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana
aplikasinya; komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin;
dan asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Teknologi informasi sendiri adalah suatu produk yang tak
berujud (intangible product). Ia tak dapat disentuh, dicium, atau dirasa,
namun, ia dapat dilihat keberadaannya dalam dunia nyata. Anda
dapat menikmati halaman-halaman dari suatu buku, majalah, koran;
melakukan transformasi informasi dari dan untuk dunia dengan
menggunakan telepon, internet, dan electronic mail; memproses dan
menganalisis data informasi dengan microcomputer, personal
computer; menyimpan dan mencari informasi dari Compact Disc Read
Only Memory (CD-ROM), Compact Disc Recordable (CD-R), Digital
Video Interactive (DVI), dan Compact Disc Interactive (CD-I), Digital
Video Disc (DVD), dan Digital Video Disc – Rewritable (DVD-RW),
Flash Drive, HD-DVD, dan Blu-ray Disc atau disingkat BD (BD-R dan
BD-RE). Dengan kata lain, Anda dapat memperoleh dan
menggunakan informasi dalam berbagai macam cara.
Teknologi penyimpanan digital mengalami perkembangan
Teknologi
penyimpanan digital
mengalami
perkembangan luar
biasa saat ini adalah
munculnya DVDROM, HD-DVD
dan Blu-ray Disc.

luar biasa saat ini adalah munculnya DVD-ROM, HD-DVD dan
Blu-ray Disc. Meskipun teknologi DVD-ROM, HD-DVD dan Bluray Disc relatif baru, ia telah menjadi daya tarik yang mempesona
karena daya simpannya yang luar biasa, kemampuannya dalam hal
pemindahan, dan daya memory data yang tersedia. Aneka macam
perusahaan digital elektronik dunia telah mendukung format
penyimpanan dengan teknologi yang baru baik DVD-ROM, HDDVD maupun Blu-ray Disc.
Dalam sejarah kelahirannya, sejak tahun 1985 CD-ROM
telah

banyak

dikenal

orang,

dan

untuk

pertama

kalinya

diperkenalkan oleh dua perusahaan besar yaitu Sony dan Philips.
Dalam perkembangannya, semakin banyak perusahaan baru
elektronik lainnya yang tertarik dengan produk optical disc drive ini,
Drs. Djoko Purwanto, MBA
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seperti Samsung, ASUS, TEAC, NEC, LG, Panasonic, NU,
Mitsumi, Pioneer, BenQ dan LiteOn.
Kemampuan membaca (speed) cakram untuk DVD-ROM
dan DVD-RW mulai 4X, 8X, 16X, 24X, sedangkan kecepatan
membaca cakram untuk CD-ROM mulai dari 4X, 8X, 16X, 20X
32X, 40X hingga 52X. Semakin besar akses speednya, maka
semakin cepat kemampuan mebaca cakram optic tersebut. Kini
keberadaan teknologi CD-ROM dan DVD-ROM sudah dapat
dinikmati masyarakat luas.
Blu-ray Disc merupakan generasi baru dalam dunia
penyimpanan cakram optic yang memiliki kapasitas jauh lebih besar
daripada cakram optik sebelumnya yaitu CD ROM, DVD ROM,
HD-DVD. Blu-ray Disc juga membutuhkan alat pendukung untuk
mengoperasikannya yaitu Blu-ray Disc drive. Kapasitas yang sangat
besar tersebut tentu sangat bermanfaat bagi banyak pihak,
khususnya dunia pendidikan dan kalangan bisnis misalnya industry
music dan perfilman.
B.

PENGERTIAN BEBERAPA MEDIA PENYIMPANAN DATA ELEKTRONIK
Keberadaan media penyimpanan data elektronik dalam

dunia bisnis maupun nonbisnis memiliki arti yang sangat penting
bagi para pengambil kebijakan, terutama pada saat data dibutuhkan
segera. Dalam hal ini, yang termasuk dalam media penyimpanan
data elektronik antara lain: CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD,
Blu-ray Disc, Flashdisk, dan Hardisk Eksternal. Masing-masing
CD-ROM, DVD
ROM, HD-DVD,
dan Blu-ray Disc
sebagai cakram optik
yang berdiameter 4.75
inchi yang hanya bisa
dibaca oleh
penggunanya.

media penyimpanan data elektronik tersebut dapat dijelaskan
berikut ini.
1.

CD-ROM
Secara fisik, CD-ROM memiliki tampilan yang sama dengan

CD (Compact Disc) yang telah menjadi standar dalam dunia
Drs. Djoko Purwanto, MBA
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industri musik. Ia merupakan suatu cakram optik yang berdiameter
4.75 inchi, dimana data dicatat dan disimpan secara digital. Oleh
karena cakram optic tersebut merupakan media digital, ia dapat
melakukan transformasi informasi dari berbagai macam variasi, baik
teks, photo, audio, grafik, video dan software.
CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) merupakan
cakram optik yang hanya dapat dibaca dan tidak bisa diedit baik
menambah atau menghapus data yang telah terekam didalamnya.
Oleh karena itu, penggunanya tidak dapat menambah atau
mengurangi (menghapus) data yang sudah tertulis dalam cakram
optic tersebut.
Kapasitas sebuah CD-ROM dapat menyimpan 650-700
megabytes (MB) informasi atau sekitar 1.500 floppy disk high
density (HD) atau 250.000 halaman teks. Bahkan perkembangan
terakhir

menunjukkan

bahwa

sebuah

CD-ROM

mampu

menyimpan data hampir 1 gigabytes (GB) atau 1.000 megabyte
(MB).
Compact Disc dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu CD
Recordable (CD-R) dan CD Writeable (CD-RW). CD-R hanya
dapat digunakan untuk menyimpan dan sesudahnya tidak dapat
diedit lagi baik menambah atau menghapus data yang sudah
terekam dalam CD tersebut. Sedangkan CD-RW dapat digunakan
untuk menyimpan dan mengedit data yang sudah terekam tersebut.
Dengan menggunakan suatu frekuensi rendah, untuk
merekam suara (audio), sebuah CD-ROM dapat menyimpan suara
berjam-jam. Ia juga dapat menyimpan lebih dari 10.000 photo yang
CD-ROM memang
memiliki kapasitas
yang lebih besar
daripada floppy disk
(disket). Namun,
kini sudah muncul
teknologi simpan
yang lebih besar lagi
yaitu DVD-ROM,
HD-DVD dan Bluray Disc.

berkualitas tinggi. Bahkan dengan menggunakan software-based
compression, gambar-gambar videopun dapat disimpan dalam CDROM. Maka tidaklah mengherankan bila saat ini, perusahaan
rekaman video cassettes telah melirik pada CD-ROM sebagai bahan
untuk menyimpan video music dan fillm.
Empat perusahaan elektronika terkemuka yaitu Matsushita
Electric Corporation of America, Philips Electronics, Sony
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