
Program Menghitung Kapasistas dan Waktu Akses Media Penyimpanan Magnetic Tape 

Menggunakan Visual Basic 6.0 

 

Magnetic tape adalah media penyimpanan data yang memiliki bentuk yaitu pita panjang yang 

dibuat dari bahan plastic film (mylar). magnetic tape memiliki kerapatan data yang lumayan tinggi 

(pada jamannya), yaitu 1.250 - 9000 Bpi (Bit Per Inch), sedang pada standarnya kerapatan data 

yang dipakai yaitu 800 atau 1600 Bpi. Waktu dalam melakukan baca atau tulis pada magnetic tape 

yaitu 75 - 200 inchi per detik. Pada umumnya magnetic tape mempunyai lebar pita 0,5 inchi dengan 

tebal pita 0,15 inchi (3,88mm) atau 0,25 inchi (6,4mm). Panjang pita bermacam-macam, mulai 300, 

600, 1200, sampai 2400 feet per reel. 

 

Metode penyimpanan pada magnetic tape yang dipakai dapat menggunakan metode blocking 

(dipisahkan oleh Inter Block Gap/IBG ) atau tidak dengan blocking (dipisahkan oleh Inter Record 

Gap/IRG). Lebar IRG antara 0,12 - 0,6 inchi, sedang lebar IBG berkisar 0,3 - 0,75 inchi. 

Kekurangan pada magnetic tape ini adalah sensitif dengan distorsi, debu, kelembaban, magnet, dan 

suhu yang tinggi. Kekurangan lain dari magnetic tape adalah akses baca dan tulinya menggunakan 

cara sequential dengan transfer rate relatif lambat. Jadi jika akan mengakses suatu data, harus 

diakses dari atas ke bawah, maka akan sangat lambat jika ingin mengakses data yang berada 

dibawah. 

 

banyaknya track pada magnetic tape yaitu 7 atau 9 track. Tape 7 track dipakai pada tape dengan 

kode BCD, track ke-0 sampai ke-5 dipakai guna penulisan karakter sedangkan track ke-6 dipakai 

untuk bit paritas. Kalau tape 9 track Dimanfaatkan pada tape dengan kode EBCDIC. Track ke-0 

sampai ke-7 berguna untuk melakukan penulisan karakter, track ke-8 dipakai untuk bit paritas. Bit 

paritas dimanfaatkan untuk melakukan cek kesalahan, yang bisa dipilih, jenis odd check atau even 

check. 

 

Contoh yang tergolong media magnetic tape yaitu pita kaset dan real tape. Teknologi baru pada 

magnetic tape semakin meningkat dengan ciri kualitas head semakin baik, data density semakin 

tinggi, Gap semakin sempit. Namun saat ini magnetic tape sudah jarang digunakan, mungkin 

disebabkan karena sudah banyaknya media yang lebih baik, bisa akses dengan cara random dan 

tahan terhadap segala kondisi. 

 

Kembali ke judul yaitu program menghitung waktu akses media penyimpanan magnetic tape 

menggunakan Visual Basic 6.0. Pada posting ini saya akan memaparkan sebuah program aplikasi 



yang dibuat menggunakan program  Visual Basic 6.0, dimana program ini adalah hasil dari kerja 

sama tim saya dan teman-teman saya yaitu: Riri Indriatir Purba, Fitri Yutari Hidayah, Sova 

Arnanda Putri, Fitri Alia, Liza Alfira Ali, Sintha Anastasia Lubis, Nurhayani, Firda Septia. 

Pengerjaan projek bertujuan untuk penyelesaian projek akhir mata kuliah Teknik Pemodelan dan 

Simulasi yang dibimbing oleh dosen kami Bapak Drs. Dahlan Sitompul, M. Eng. 

 

Program ini berutujuan untuk menghitung kapasitas penyimpanan dan waktu akses dalam magnetic 

tape. Kenapa kami membuat program ini? sementara seperti yang kita ketahui bahwa magnetic tape 

tidak lagi digunakan pada saat ini. Alasan kami adalah bahwa di kampus kami, Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Sumatera Utara, pada mata kuliah Sistem Berkas, magnetic tape masih 

dibahas dimana dosen pembimbingnya adalah Ibu Dian Rachmawati, S.Si, M.Kom yang 

menjelaskan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara aksesnya, cara menghitungnya, dan lain-

lain, namun tidak dibahas dimana belinya :D. 

 

Untuk kapasistas penyimpanan dan waktu akses dari magnetic tape rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

 

Kapasitas Penyimpanan 

 

 

Waktu Akses 

 

 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa program ini dibuat dengan menggunakan Visual Basic 

6.0 dan menggunakan MySQL untuk databasenya, kenapa menggunakan database? Karena 

menggunakan grafik, dimana grafiknya mengambil data dari database. Oke cukup kata-kata 

pembukanya, pegel juga ngetiknya :D. Berikut ini penjelasan bagaimana cara menjalankan program 

menghitung waktu akses media penyimpanan magnetic tape menggunakan Visual Basic 6.0 yang 

sudah kami buat ini: 



 Download/beli/pinjam/minta dan install software yang dibutuhkan untuk mendukung 

pembuatan dan menjalan program ini di komputer Anda, yaitu: 

1. Microsoft Visual Studio 6.0 dimana di dalamnya terdapat Microsoft Visual Basic 

6.0. 

2. Connector ODBC yang akan menghubungkan Visual Basic dengan MySQL 

(http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/).  

3. XAMPP (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html). 

4. Untuk program penghitung kapasitas penyimpanan dan waktu akses dan  bisa 

didownload di link ini: xxxxxxxxxxxx. Di dalamnya juga suda terdapat database 

dengan nama folder [magnetic_tape] yang harus di-copy ke direktori 

[C:\xampp\mysql\data]. 

 Saya anggap semua selesai didownload dan diinstal. 

 Jalankan MySQL dari XAMPP Control Panel. 

 Lakukan konfigurasi ODBC dari [Start] > [Control Panel] > [Administrative Tools] > [Data 

Source (ODBC)]. Maka akan muncul jendela [ODBC Data Source Administrator] seperti 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 



 Klik [Add] maka akan muncul jendela [Create New Data Source]. 

 

 Scroll jendela ke bawah dan pilih [MySQL ODBC 5.1 Driver], klik [Finish]. 

 Maka akan muncul jendela [MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration] seperti 

ini: 

 

 Isikan parameter yang dibutuhkan, berikut ini caranya: 

1. Pada [Data Source Name] isikan dengan [magnetic_tape]. 

2. Pada [Description] isikan terserah Anda, misalnya [Ilmu Komputer USU]. 



3. Pada [TCP/IP Server] isikan dengan [localhost] karena kita menggunakan koneksi 

lokal. 

4. Pada [User] isikan [root]. 

5. Pada [Password] kosongkan saja. 

6. Pada [Database] klik dropdown-nya, jika memang tidak ada masalah dan langkah-

langkah diatas semua sudah benar, maka akan muncul nama-nama database yang ada 

di MySQL yang Anda miliki, termasuk database [magnetic_tape] yang sudah Anda 

copy tadi ke direktori [C:\xampp\mysql\data]. Maka dari itu pilihlah 

[magnetic_tape]. 

 

 Klik [Test], jika berhasil maka akan muncul kotak dialog kecil yang memberikan informasi 

bahwa koneksi sukses. 

 

 Klik [Ok] > [Ok]. 

 Selesai sudah konfigurasi Connector ODBC. 

 Selanjutnya adalah mencoba menjalankan programnya. 



 Silahkan buka file [magnetic_tape.exe] yang ada di dalam folder yang sudah Anda 

downoadi tadi. 

 Jika koneksi antara aplikasi dan MySQL sudah berhasil, maka aplikasi akan terbuka tanpa 

ada pesan error. Jika berhasil maka akan terlihat seperti ini: 

 

 Untuk melihat performa aplikasi silahkan masukkan data yang diminta. 

 Jika sudah selesai memasukkan data, tekan tombol [PROSES]. Jika ingin me-reset data 

tekan tombol [RESET]. 

 Setelah ditekan tombol [PROSES] maka data akan dikirim ke database utnuk disimpan, ini 

ditandakan dengan munculnya kotak dialog seperti ini. 

 

 Juga setelah ditekan tombol [PROSES] maka muncul berapa kapasitasnya dan berapa waktu 

aksesnya. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. 



 

 Untuk melihat grafiknya Anda harus menginputkan data secara manual satu persatu untuk 4 

koordinat X dan Y. Namun, koordinat-koordinat tersebut (yaitu Kecepatan Akses dan 

Waktu Akses) bisa Anda lihat pada tabel yang ada diatas form inputannya, dimana data 

tabel tersebut diambil dari database hasil inputan Anda tadi. Jadi, jika ingin melihat 

grafiknya, Anda harus melakukan inputan minimal 4 kali sesuai dengan banyak form isian. 

 Setelah Anda melakukan inputan untuk Kecepatan Akses dan Waktu Akses sebanyak 4 kali, 

maka tekan tombol [Lihat Grafik], maka grafik pun akan terlihat seperti pada contoh 

dibawah ini. 



 

 

Demikianlah program sederhana yang kami buat untuk memenuhi penyelesaian projek Teknik 

Pemodelan dan Simulasi. Terimakasih kepada Allah SWT, Dosen Pembimbing, Orang Tua, dan 

semua pihak yang sudah mendukung dalam penyelsaian projek ini. Program ini masih jauh dari 

sempurna, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan sekali lagi terima kasih. 


