
BAB I

PENDAHULUAN

1. Sejarah FAT dan NTFS

Digunakan  awal  80-an  dan  dikenal  sebagai  file  DOS.  Pada  awalnya  hanya  untuk 

beroperasi pada komputer berkapasitas rendah. FAT mengalami bermacam evolusi, dimana 

versi awalnya hanya menyokong komputer berkapasitas tidak lebih dari 32MB untuk setiap 

bagian/partisi,  kemudian terus berkembang hingga 528 MB dan terus meningkat sampai 

2.1GB.

Pada  awal  tahun  90-an,  Microsoft  memutuskan  untuk  menciptakan  sebuah  sistem 

operasi dengan kualitas tinggi, penampilan menarik, dapat dipercaya dan aman. Tujuan dari 

sistem operasi ini adalah sebagai pijakan bagi Microsoft dalam bisnis yang menguntungkan 

ini dan meraih pangsa pasar yang luas. Pada waktu itu sistem operasi unggulan Microsoft 

adalah MS-DOS dan Windows 3.x yang memberikan kekuatan yang diperlukan Microsoft 

untuk bersaing dengan sistem UNIX.

Namun  ada  satu  kelemahan  yang  tidak  dapat  ditutupi,  yaitu  kedua  sistem  operasi 

tersebut menggunakan FAT file system yang memiliki kelemahan kurangnya keistimewaan 

yang dibutuh- kan pada sistem operasi baru akan diproduksi itu. Kelemahan itu antara lain 

pada  data  storage  dan  management,  sistem  jaringan  komputer,  dan  environment  yang 

mendukung.

Untuk mengatasi kepincangan pada Windows NT yang merupakan produk terbarunya, 

maka Microsoft menciptakan sebuah file system baru, yaitu New Technology File System 

disingkat NTFS.NTFS diciptakan dengan memadukan suatu konsep file system lain, HPFS, 

yang digunakan pada OS/2 ditambah teknologi baru hasil temuan Microsoft sendiri.
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BAB II

PEMBAHASAN

1. Defenisi dan Fungsi dari FAT

Sistem  berkas  FAT atau  FAT  File  System adalah  sebuah  sistem  berkas  yang 

menggunakan  struktur  tabel  alokasi  berkas  sebagai  cara  dirinya  beroperasi.  Untuk 

penyingkatan, umumnya orang menyebut sistem berkas FAT sebagai FAT saja. Kata FAT 

sendiri adalah singkatan dari  File Allocation Table, yang jika diterjemahkan secara bebas 

ke  dalam  Bahasa  Indonesia menjadi  Tabel  Alokasi  Berkas.  Arsitektur  FAT  sekarang 

banyak  digunakan  secara  luas  dalam  sistem  komputer  dan  kartu-kartu  memori  yang 

digunakan dalam kamera digital atau pemutar media portabel.

FAT pertama  kali  dikembangkan  oleh  Bill  Gates dan  Marc  McDonald,  pada  tahun 

1976-1977. Sistem berkas ini merupakan sistem berkas utama untuk sistem operasi yang 

ada saat itu, termasuk di antaranya adalah  Digital Research Disk Operating System (DR-

DOS), OpenDOS, FreeDOS, MS-DOS, IBM OS/2 (versi 1.1, sebelum berpindah ke sistem 

HPFS), dan Microsoft Windows (hingga Windows Me). Untuk disket floppy, FAT telah 

distandardisasikan sebagai ECMA-107 dan ISO/IEC 9293. Standar-standar tersebut hanya 

mencakup  FAT12  dan  FAT16  tanpa  dukungan  nama  berkas  panjang,  karena  memang 

beberapa  bagian  dalam  standar  nama  file  panjang  di  dalam  sistem  berkas  FAT  telah 

dipatenkan.

Sistem berkas ini  digunakan oleh sistem operasi  MS-DOS (hanya versi  FAT12 dan 

FAT16),  Windows  (hampir  semua  versi  Windows;  untuk  versi  FAT  yang  didukung 

olehnya lihat  pada bagian versi),  GNU/Linux, dan masih banyak sistem operasi lainnya 

yang juga mendukung, termasuk Macintosh Mac OS/X.
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2. Defenisi dan Fungsi dari NTFS

NTFS atau  Windows  NT  File  System,  merupakan  sebuah  sistem  berkas yang 

dibekalkan oleh  Microsoft dalam keluarga  sistem operasi Windows NT, yang terdiri dari 

Windows NT 3.x (NT 3.1, NT 3.50, NT 3.51), Windows NT 4.x (NT 4.0 dengan semua 

service pack miliknya),  Windows NT 5.x (Windows 2000,  Windows XP, dan  Windows 

Server 2003), serta Windows NT 6.x (Windows Vista).

Sistem berkas NTFS memiliki sebuah desain yang sederhana tapi memiliki kemampuan 

yang lebih dibandingkan keluarga sistem berkas  FAT. NTFS menawarkan beberapa fitur 

yang dibutuhkan dalam sebuah lingkungan yang terdistribusi,  seperti  halnya pengaturan 

akses  (access  control)  siapa  saja  yang berhak mengakses  sebuah  berkas atau  direktori, 

penetapan kuota berapa banyak setiap pengguna dapat menggunakan kapasitas  hard disk, 

fitur enkripsi, serta toleransi terhadap kesalahan (fault tolerance). Fitur-fitur standar sebuah 

sistem  berkas,  seperti  halnya  directory  hashing,  directory  caching,  penggunaan  atribut 

direktori, dan atribut berkas tentu saja telah dimiliki oleh NTFS. Bahkan, Microsoft telah 

menambahkan kemampuan yang hebat ke dalam NTFS agar memiliki kinerja yang tinggi, 

lebih tinggi daripada sistem berkas yang sebelumnya semacam HPFS atau FAT, khususnya 

pada  ukuran  volume  yang  besar,  tetapi  juga  tetap  mempertahankan  kemudahan 

pengoperasiannya.  Salah  satu  keunggulan  NTFS  dibandingkan  dengan  sistem  berkas 

lainnya adalah  bahwa NTFS bersifat  extensible (dapat  diperluas)  dengan menambahkan 

sebuah fungsi yang baru di  dalam sistem operasi,  tanpa harus merombak desain secara 

keseluruhan (perombakan mungkin dilakukan, tapi tidak secara signifikan).

3. Struktur Sistem Berkas FAT

Sistem  berkas  FAT atau  FAT  File  System adalah  sebuah  sistem  berkas  yang 

menggunakan  struktur  tabel  alokasi  berkas  sebagai  cara  dirinya  beroperasi.  Untuk 

penyingkatan, umumnya orang menyebut sistem berkas FAT sebagai FAT saja. Kata FAT 

sendiri adalah singkatan dari  File Allocation Table, yang jika diterjemahkan secara bebas 

ke  dalam  Bahasa  Indonesia menjadi  Tabel  Alokasi  Berkas.  Arsitektur  FAT  sekarang 
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banyak  digunakan  secara  luas  dalam  sistem  komputer  dan  kartu-kartu  memori  yang 

digunakan dalam kamera digital atau pemutar media portabel.

FAT pertama  kali  dikembangkan  oleh  Bill  Gates dan  Marc  McDonald,  pada  tahun 

1976-1977. Sistem berkas ini merupakan sistem berkas utama untuk sistem operasi yang 

ada saat itu, termasuk di antaranya adalah  Digital Research Disk Operating System (DR-

DOS), OpenDOS, FreeDOS, MS-DOS, IBM OS/2 (versi 1.1, sebelum berpindah ke sistem 

HPFS), dan Microsoft Windows (hingga Windows Me). Untuk disket floppy, FAT telah 

distandardisasikan sebagai ECMA-107 dan ISO/IEC 9293. Standar-standar tersebut hanya 

mencakup  FAT12  dan  FAT16  tanpa  dukungan  nama  berkas  panjang,  karena  memang 

beberapa  bagian  dalam  standar  nama  file  panjang  di  dalam  sistem  berkas  FAT  telah 

dipatenkan.

Sistem berkas ini  digunakan oleh sistem operasi  MS-DOS (hanya versi  FAT12 dan 

FAT16),  Windows  (hampir  semua  versi  Windows;  untuk  versi  FAT  yang  didukung 

olehnya lihat  pada bagian versi),  GNU/Linux, dan masih banyak sistem operasi lainnya 

yang juga mendukung, termasuk Macintosh Mac OS/X.

Versi

Ada  beberapa  versi  dari  sistem  berkas  FAT,  yang  dibedakan  dari  berapa 

banyak unit alokasi yang didukungya, yakni sebagai berikut:

• FAT12

• FAT16

• FAT32

• ExFAT
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FAT 12

FAT12 adalah sistem berkas yang menggunakan ukuran unit alokasi yang 

memiliki  batas  hingga  12-bit,  sehingga  hanya  dapat  menyimpan  maksimum 

hingga 212 unit alokasi saja (4096 buah).  Sistem berkas ini adalah sistem berkas 

asli dari FAT yang pertama kali digunakan dalam sistem operasi MS-DOS.

Karena beberapa sistem operasi Windows menggunakan ukuran unit alokasi 

sistem berkas yang dibuat berdasarkan ukuran sektor (kelipatan 512 byte, dari 1 

sektor  hingga  16  sektor),  FAT12  memiliki  batasan  pada  kapasitasnya,  yakni 

hingga 32 Megabyte. Karena itulah, FAT12 umumnya hanya digunakan sebagai 

sistem  berkas  untuk  media  penyimpanan  floppy  disk.  Tabel  berikut  berisi 

informasi sistem operasi apa saja yang mendukung sistem berkas FAT12.

Sistem operasi Dukungan
MS-DOS Ya (semua versi MS-DOS)
Windows 95 (semua versi) Ya
Windows 98 Ya
Windows Millennium Edition Ya
Windows NT 3.x Ya
Windows NT 4.0 Ya
Windows 2000 Ya
Windows XP Ya
Windows Server 2003 Ya
Windows Vista Ya

Tbl. 1.1
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FAT 16

FAT16 adalah sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki 

batas hingga 16-bit,  sehingga dapat menyimpan hingga 216 unit alokasi  (65536 

buah). Sistem berkas ini memiliki batas kapasitas hingga ukuran 4 Gigabyte saja. 

Ukuran  unit  alokasi  yang  digunakan  oleh  FAT16  bergantung  pada  kapasitas 

partisi yang hendak diformat: jika ukuran partisi kurang dari 16 Megabyte, maka 

Windows akan menggunakan sistem berkas FAT12, dan jika ukuran partisi lebih 

besar  dari  16  Megabyte,  maka  Windows  akan  menggunakan  sistem  berkas 

FAT16. Tabel berikut berisi informasi sistem operasi apa saja yang mendukung 

sistem berkas FAT16.

Sistem operasi Dukungan

MS-DOS

Ya (versi 4.x ke 

atas); Tidak (sebelum 

versi 4.x)
Windows 95 (semua 

versi)
Ya

Windows 98 Ya
Windows 

Millennium Edition
Ya

Windows NT 3.x Ya
Windows NT 4.0 Ya
Windows 2000 Ya
Windows XP Ya
Windows Server 

2003
Ya

Windows Vista Ya

Tbl. 1.2

VFAT (Virtual FAT)

VFAT adalah sebuah variasi sistem berkas FAT16 yang mendukung  nama 

berkas panjang, hingga 255 karakter. Sistem berkas ini diintegrasikan ke dalam 
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sistem operasi Windows 95 dan Windows NT 3.51. Meskipun mendukung nama 

berkas panjang, sebenarnya dalam struktur sistem berkas ini tidak ada perubahan 

yang  signifikan.  Bahkan  nama  berkas  panjang  akan  memakai  beberapa  entri 

direktori secara sekaligus.

FAT 32

FAT32  adalah  versi  sistem  berkas  FAT  yang  paling  baru,  yang 

diperkenalkan  ketika  Microsoft  merilis  Windows  95  OEM  Service  Release  2 

(Windows 95 OSR2).  Tabel  sistem operasi  Windows yang mendukung sistem 

berkas FAT32 ini sebagai berikut.

Sistem operasi Dukungan
MS-DOS Tidak

Windows 95 (versi awal) Tidak
Windows 95 OSR2 Ya

Windows 98
Ya (Windows 98 juga memiliki utilitas untuk 

mengonversi FAT16 ke FAT32)
Windows Millennium 

Edition
Ya

Windows NT 3.x Tidak

Windows NT 4.0

Tidak

(Beberapa perusahaan, seperti Winternals 

membuat driver FAT32 untuk Windows NT 

4.0)

Windows 2000

Ya

(Windows 2000 membatasi kapasitas partisi 

FAT32 yang dapat dibuat hingga 32768 

Megabytes saja)

Windows XP

Ya

(Windows XP membatasi kapasitas partisi 

FAT32 yang dapat dibuat hingga 32768 

Megabytes saja)
Windows Server 2003 Ya

(Windows Server 2003 membatasi kapasitas 

partisi FAT32 yang dapat dibuat hingga 32768 
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Megabytes saja)

Windows Vista

Ya

(Windows Vista membatasi kapasitas partisi 

FAT32 yang dapat dibuat hingga 32768 

Megabytes saja)

Tbl. 1.3

Karena  menggunakan  tabel  alokasi  berkas  yang  besar  (32-bit),  FAT32 

secara teoritis mampu mengalamati hingga 232 unit alokasi (4294967296 buah). 

Meskipun  demikian,  dalam  implementasinya,  jumlah  unit  alokasi yang  dapat 

dialamati  oleh  FAT32  adalah  228 (268435456  buah).  Ukuran  unit  alokasi 

maksimum dapat mencapai 32768 byte (64 sektor), sehingga secara teoritis dapat 

mengalamati  8  terabytes  (8192 Gigabytes),  meski  tidak  disarankan.  Selain  itu, 

program instalasi  beberapa  keluarga  sistem  operasi  Windows  NT 5.x  ke  atas 

hanya mengizinkan pembuatan  partisi  FAT32 hingga 32 Gigabyte  (jika partisi 

lebih besar dari  32 GB, maka program instalasi  Windows hanya menyediakan 

sistem berkas  NTFS). Dalam instalasi sistem operasi Windows NT 5.x ke atas, 

jika  ukuran  partisi  di  mana  Windows  diinstalasikan  kurang  dari  2  Gigabyte, 

program  instalasi  akan  menggunakan  sistem  berkas  FAT16;  dan  berlaku 

sebaliknya,  jika  partisi  di  mana  Windows  hendak  diinstalasikan  lebih  dari  2 

Gigabyte, program instalasi akan menggunakan sistem berkas FAT32.

Gbr.1.1

Program pengonversi FAT16 menjadi FAT32 dalam sistem operasi Windows 98
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FAT32 menggunakan  ukuran  unit  alokasi yang  lebih  kecil  dibandingkan 

dengan  sistem  berkas  FAT12/FAT16,  sehingga  FAT32  lebih  efisien  ketika 

diaplikasikan  pada  partisi  yang  besar  (ukurannya  lebih  besar  dari  pada  512 

Megabyte).  Penghematan  yang  dilakukan  oleh  FAT32  dibandingkan  dengan 

FAT16/FAT12 kira-kira adalah 20% hingga 27%. Windows 98 memiliki utilitas 

yang dapat digunakan untuk mengonversi partisi FAT16 menjadi FAT32 tanpa 

kehilangan data.

Karakteristik dan fitur setiap versi

Berikut ini adalah tabel perbandingan ukuran partisi dan ukuran unit alokasi 

sistem berkas (default) yang digunakan oleh sistem berkas FAT.

Ukuran partisi FAT12 FAT16 FAT32

0 MB hingga 6 MB
1024 byte (2 

sektor)
Tidak didukung Tidak didukung

7 MB hingga 16 MB
2048 byte (4 

sektor)
Tidak didukung Tidak didukung

17 MB hingga 32 

MB

4096 byte (8 

sektor)
512 byte (1 sektor) Tidak didukung

33 MB hingga 64 

MB
Tidak didukung 1024 byte (2 sektor)

512 byte (1 

sektor)
65 MB hingga 128 

MB
Tidak didukung 2048 byte (4 sektor)

1024 byte (2 

sektor)
129 MB hingga 256 

MB
Tidak didukung 4096 byte (8 sektor)

2048 byte (4 

sektor)
257 MB hingga 512 

MB
Tidak didukung 8192 byte (16 sektor)

4096 byte (8 

sektor)
513 MB hingga 1024 

MB
Tidak didukung 16384 byte (32 sektor)

4096 byte (8 

sektor)
1025 MB hingga 

2048 MB
Tidak didukung 32768 byte (64 sektor)

4096 byte (8 

sektor)
2049 MB hingga 

4096 MB

Tidak didukung 65536 byte (128 sektor)

Hanya dapat digunakan dalam 

4096 byte (8 

sektor)
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keluarga Windows NT
4097 MB hingga 

8192 MB
Tidak didukung Tidak didukung

4096 byte (8 

sektor)
8192 MB hingga 

16384 MB
Tidak didukung Tidak didukung

8192 byte (16 

sektor)
16385 MB hingga 

32768 MB
Tidak didukung Tidak didukung

16384 byte (32 

sektor)
32769 MB - 127.5 

GB
Tidak didukung Tidak didukung

32768 byte (64 

sektor)

127.5 GB – 2 TB Tidak didukung Tidak didukung
65536 (128 

sektor)

Tbl. 1.4

Tabel berikut berisi informasi mengenai karakteristik dan fitur sistem berkas FAT

Karakteristik FAT12 FAT16 FAT32

Panjang nama 

berkas 

maksimum

8.3 dalam sistem 

operasi MS-DOS,

hingga 260 

karakter dalam 

sistem operasi 

Windows 32-bit

8.3 dalam sistem operasi 

MS-DOS,

hingga 260 karakter dalam 

sistem operasi Windows 

32-bit

Hingga 260 karakter 

dalam sistem operasi 

Windows 32-bit,

juga membuat format 

nama berkas 8.3

Fitur keamanan Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Fitur kompresi 

data
Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Jumlah unit 

alokasi tabel 

alokasi berkas

12-bit (4096 

buah)
16-bit (65536 buah),

32-bit (teoritis), 28-bit 

(praktek)

Jumlah unit 

alokasi fisik tiap 

32680 sektor 65524 buah unit alokasi

(seharusnya 65536 buah, 

65527 buah unit alokasi

(seharusnya 65536 buah, 
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partisi
tapi beberapa unit alokasi 

telah direservasikan)

tapi beberapa unit alokasi 

telah direservasikan)
Ukuran unit 

alokasi 

maksimum

64 KB (maksimum); 32 

KB (disarankan)

64 KB (teoritis); 32 KB 

(praktek); 16 KB 

(disarankan)
Kisaran ukuran 

unit alokasi

512 byte hingga 

2048 byte

512 byte hingga 65536 

byte

512 byte hingga 65536 

byte

Ukuran partisi 

maksimum
32 MB

2 GB (pada semua sistem 

operasi); 4 GB (hanya pada 

keluarga Windows NT)

8 TB (teoritis), 2 TB 

(implementasi; limitasi ini 

dikarenakan tabel partisi 

dalam skema partisi MBR 

yang digunakan oleh 

FAT32), 32 GB 

(Windows NT 5.x ke 

atas)
Ukuran berkas 

maksimum
4 GB - 1 byte (232-1 byte) 4 GB - 1 byte (232-1 byte)

Jumlah berkas 

tiap partisi
65536 berkas 4177920 berkas

Jumlah berkas 

maksimum 

dalam direktori 

akar

512 berkas (Penggunaan 

nama berkas panjang 

(nama berkas yang tidak 

menggunakan format 8.3) 

dapat mengurangi jumlah 

ini secara signifikan)

65534 berkas 

(Penggunaan nama berkas 

panjang dapat 

mengurangi jumlah ini 

secara signifikan)

Saran 

penggunaan

Media 

penyimpanan 

kurang dari 16 

MB

Media penyimpanan dari 

16 MB hingga 511 MB

Media penyimpanan dari 

512 MB hingga 32768 

MB. Gunakan NTFS atau 

sistem berkas lainnya 

untuk media 

penyimpanan yang lain.
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Tbl. 1.5

Tabel Alokasi Berkas

Tabel  alokasi  berkas  atau  File  Allocation  Table  merupakan  sebuah tabel 

yang dipelihara di dalam hard disk atau media penyimpanan lainnya oleh sistem 

operasi yang bertindak sebagai "daftar isi media penyimpanan", yang menunjukan 

di mana direktori dan berkas disimpan di dalam disk.

Ketika  sebuah  media  penyimpanan  diformat  dengan  menggunakan  FAT, 

sistem berkas ini akan membuat sebuah tabel alokasi berkas yang disimpan pada 

lokasi  yang  dekat  dengan  permulaan  media  penyimpanan  tersebut.  Media 

penyimpanan yang dimaksud adalah media penyimpanan seperti sebuah hard disk, 

sebuah partisi dalam sebuah hard disk, atau media penyimpanan portabel. Selain 

membuat satu tabel alokasi berkas, sistem berkas tersebut juga membuat salinan 

dari sistem berkas tersebut, dan berada pada media penyimpanan yang sama. Jika 

salah satu salinan mengalami kerusakan, maka sistem berkas akan menggunakan 

salinan yang lain, dan mengganti tabel yang rusak tersebut dengan salinan yang 

masih baik (cara kerja ini disebut dengan  FAT Mirroring, yang bekerja seperti 

layaknya  RAID 1). Lokasi tabel alokasi berkas ditentukan di dalam sebuah area 

yang disebut  dengan  BIOS Parameter  Block (BPB)  dalam  boot  sector sebuah 

media penyimpanan yang menggunakan sistem berkas FAT.

FAT16  akan  membuat  dua  buah  tabel  alokasi  berkas,  yang  diberi  nama 

FAT1 dan FAT2. Tabel alokasi berkas akan diletakkan pada area tertentu, yakni 

pada lokasi yang berdekatan dengan boot sector. Tabel alokasi berkas akan berisi 

informasi-informasi berikut:

• Unused, yang menandakan bahwa unit alokasi tersebut tidak terpakai

• In use, yang menandakan bahwa unit alokasi tersebut tidak dapat 

digunakan karena sedang digunakan oleh sebuah berkas tertentu.
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• Bad, yang menandakan bahwa unit alokasi tersebut tidak dapat 

digunakan karena mengalami kerusakan.

• Last cluster, yang menandakan bahwa unit alokasi tersebut 

merupakan unit alokasi terakhir yang dimiliki oleh sebuah berkas.

Dalam  strukturnya,  FAT16  membedakan  antara  direktori  akar  (root 

directory)  dan  direktori  lainnya,  karena  memang  desain  FAT16  menentukan 

lokasi direktori akar pada lokasi yang spesifik, dan memiliki batasan jumlah entri 

yang dapat disimpan (hanya dapat menampung 512 entri).

Direktori akar pada sistem berkas FAT16 terdiri dari sebuah ukuran yang 

tetap  dan  diketahui,  karena  berkas-berkas  sistem  operasi  biasanya  langsung 

diletakkan  segera  setelah  direktori  akar  tersebut.  Lokasi  yang diketahui  untuk 

berkas-berkas  sistem operasi  ini  mengizinkan  sistem operasi  DOS,  OS/2,  atau 

Windows  NT untuk  langsung  memulai  proses  booting  sistem operasi.  Tetapi, 

keputusan desain ini juga membatasi jumlah file yang dapat ditampung di dalam 

sebuah direktori akar dari sebuah volume FAT16.

Entri-entri  di  dalam direktori  akar  dan  juga  sub-direktori  tidak  diurutkan 

sehingga proses pencarian terhadap berkas-berkas tertentu dapat memakan waktu 

yang lama, apalagi jika volume tersebut mengandung banyak berkas dalam sebuah 

direktori.

Tabel  alokasi  berkas  dan juga  direktori  akar  selalu  diletakkan pada  awal 

sebuah volume, atau biasanya terletak pada lokasi  track terluar dari sebuah disk. 

Entri-entri tersebut merupakan entri-entri yang sering sekali dibaca dari sebuah 

disk,  utamanya  pada  sistem  operasi  yang  mendukung  multitasking,  yang 

membutuhkan banyak pergerakan head hard disk yang lamban.

Bagaimana sebuah berkas disimpan dalam volume FAT 16

Sistem berkas FAT-16 menggunakan unit alokasi (atau cluster) sebagai unit 

terkecil  bagaimana  ia  dapat  menyimpan  berkas.  FAT-16  mendukung  ukuran 
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cluster  dari  1  hingga  128  sektor.  Selanjutnya,  ada  juga  entri  direktori  yang 

menyediakan ruangan yang cukup untuk menampung berkas dengan nama berkas 

berformat 8.3 (delapan nama berkas plus tiga nama ekstensi). Entri direktori pada 

sistem berkas  FAT-16 memiliki  entri  sebesar  32 byte  untuk setiap berkas  dan 

subdirektori  yang  dikandung  oleh  direktori  tersebut.  Entri  direktori  tersebut 

mengandung field-field berikut.

Field
Ukuran dalam 

bit
Ukuran dalam 

byte
Nama berkas 64 8
Ekstensi berkas 24 3
Atribut berkas 8 1
Ruangan yang dicadangkan untuk berkas 80 10
Stempel waktu berkas 16 2
Stempel tanggal berkas 16 2
Alamat cluster pertama berkas dalam tabel 
alokasi berkas

16 2

Ukuran berkas terbesar 32 4

Tbl. 1.6

Struktur organisasi dalam sistem berkas FAT16 tidaklah terlalu rumit rumit. 

Berkas-berkas  akan diberikan  lokasi  yang pertama  kali  ditemukan  oleh  sistem 

berkas dalam sebuah partisi. Selanjutnya, sistem berkas akan memberikan nomor 

terhadap lokasi tersebut,  yang disebut dengan  cluster  number, yang merupakan 

alamat  lokasi  cluster  di  mana  berkas  dimulai.  Setiap  cluster  berisi  penunjuk 

(pointer) terhadap cluster berikutnya untuk berkas yang sama, atau indikasi bahwa 

cluster yang bersangkutan merupakan akhir dari rangkaian cluster sebuah berkas 

yang ditandai  dengan bilangan basis  16 (hexadecimal)  0xFFFF (FAT16),  atau 

0xFFF (FAT12). Sebagai contoh, pada sebuah berkas yang menggunakan 10 buah 

cluster, berkas tersebut akan memiliki 10 buah entri di dalam tabel alokasi file, 

- 14 -

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sektor_(hard_disk)&action=edit&redlink=1


dan juga 9 buah tautan terhadap tabel alokasi file tersebut, sedangkan 1 cluster 

terakhir berisi tanda bahwa ia adalah cluster terakhir, dan berisi bilangan 0xFFFF. 

Umumnya, struktur sistem berkas seperti ini disebut sebagai struktur linked-list.

4. Struktur Sistem Berkas NTFS

Dalam  sistem  berkas  NTFS,  semua  data  yang  tersimpan  di  dalam  sebuah  volume 

disimpan  dalam  bentuk  berkas.  Hal  ini  berlaku  untuk  direktori,  berkas  biasa,  hingga 

struktur data yang dimiliki oleh NTFS itu sendiri (yang disebut dengan NTFS Metadata), 

yang diperlihatkan pada Tabel di bawah ini. Dengan menyimpan segala data dalam bentuk 

berkas,  Windows dapat menemukan dan memelihara data secara lebih mudah dan cepat, 

dan tentu saja karena arsitektur keamanan yang dimiliki oleh Windows NT, semua berkas 

dapat diproteksi  dengan menggunakan  deskriptor keamanan (security descriptor).  Selain 

itu, jika ada beberapa bagian dari  dalam  disk mengalami kerusakan (atau lazim disebut 

sebagai  bad  sector),  NTFS  dapat  melakukan  relokasi  terhadap  NTFS  metadata  untuk 

mencegah disk tersebut menjadi tidak dapat diakses sama sekali.

Record # Nama Berkas Keterangan

0 $MFT

MFT adalah singkatan dari Master File Table, yang berisi catatan 

setiap berkas yang terletak dalam volume NTFS berikut atribut yang 

dikandungnya. MFT merupakan jantung dari NTFS.

1 $MFTMIRR

Salinan dari berkas $MFT yang utama (lihat di atas), yang dapat 

digunakan untuk tujuan pemulihan sistem (system recovery) dan juga 

pemulihan hard disk. Isi berkas ini adalah beberapa baris awal yang 

dimiliki oleh berkas $MFT yang asli.

2 $LOGFILE
Berisi tabel catatan transaksi yang dapat digunakan untuk tujuan 

pemulihan sistem.

3 $VOLUME
Berisi informasi tentang volume yang bersangkutan, seperti nomor 

serial volume tersebut, versi NTFS yang digunakan dan lain-lain.
4 $ATTRDEF Definisi atribut setiap berkas.

5 $
Direktori akar (root directory) yang dimiliki oleh sebuah volume. 

Beberapa literatur menulis root dengan tanda titik (.).
6 $BITMAP Berisi peta bit (bitmap) yang terdapat dalam sebuah volume, sehingga 
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dapat diketahui sektor mana saja yang telah terpakai atau belum 

terpakai.

7 $BOOT
Berisi kode boot-strapping untuk sebuah volume, jika volume tersebut 

memiliki kemampuan untuk melakukan proses booting.

8 $BADCLUS
Berisi tabel yang merujuk pada lokasi unit alokasi yang dianggap 

rusak (bad cluster) pada sebuah volume NTFS.

9 $SECURE
Berisi tabel sistem keamanan untuk berkas-berkas yang ada dalam 

setiap volume.

10 $UPCASE

Memetakan berkas yang memiliki nama berkas dengan huruf kecil 

dengan huruf besar. Seperti my-file.doc dipetakan dengan MY-

FILE.DOC.

11 $EXTEND

Digunakan untuk beberapa fitur opsional yang dapat memperluas 

kemampuan NTFS, seperti kuota untuk pengguna, enkripsi dan tanda 

pengenal objek (object identifier), dan lain-lain.

12 Reserved
Direservasikan untuk digunakan pada versi NTFS masa yang akan 

datang.

13 Reserved
Direservasikan untuk digunakan pada versi NTFS masa yang akan 

datang.

14 Reserved
Direservasikan untuk digunakan pada versi NTFS masa yang akan 

datang.

15 Reserved
Direservasikan untuk digunakan pada versi NTFS masa yang akan 

datang.

16 hingga 

akhir

[Berkas 

dalam hard 

disk]

Digunakan untuk menyimpan semua berkas milik pengguna.

Tbl. 1.7

Ketika  seorang  pengguna  menggunakan  utilitas  format.com  atau  menggunakan 

Windows Explorer untuk membuat  partisi NTFS, maka NTFS akan membuat sekitar 16 

berkas NTFS metadata (lihat tabel di atas). Setiap berkas tersebut merupakan berkas yang 

tersembunyi dan sama sekali tidak dapat ditampilkan oleh program Shell ketika pengguna 

melakukan browsing partisi NTFS dengan menggunakan command prompt atau Windows 

Explorer. Setiap NTFS Metadata diberi nama yang dimulai dengan karakter dolar ($).
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Setiap berkas dalam sebuah volume berbasis NTFS dapat dikenali dengan sebuah nilai 

berukuran  64-bit  yang  disebut  dengan  "referensi  berkas"  atau  file  reference.  Referensi 

berkas  mengandung sebuah nomor  referensi  berkas  (reference  file  number)  dan sebuah 

nomor  urut  referensi  berkas  (reference  sequence  number).  Angka  berkas  berhubungan 

dengan posisi di mana letak record berkas tersebut di dalam MFT dikurangi 1 (atau posisi 

di  mana record tersebut  berada  dikurangi  satu,  jika berkas  tersebut  memiliki  lebih dari 

sebuah record); sedangkan nomor urut referensi berkas, yang akan berubah setiap kali MFT 

record  digunakan,  mengizinkan  NTFS untuk  melakukan  pengecekan  konsistensi  sistem 

berkas secara internal.

5. Keunggulan FAT (File Allocation Tabel). 

FAT  banyak  macam-macamnya  seperti  FAT,  FAT  2,  FAT  4,  FAT  16,  FAT  32.

Mungkin  anda  bartanya  mangapa  ada  angka  dibelakang  huruf  FAT  berbeda-beda, 

sebenarnya maksud dari itu adalah berapa besar bit memory yang dapat dialokasikan.

Keunggulannya sebagai berikut:

1.1. file  system  ini  kompatibel  hampir  di  semua  Operating  System  baik  itu 

Windows 95/98/ME, OS/2, Linux dan bahkan Unix, terdapat pada FAT16

1.2. Kemampuan  menampung  jumlat  cluster  yang  lebih  besar  dalam  partisi. 

Selain itu juga mengembangkan kemampuan harddisk menjadi  lebih baik 

dibanding FAT16, yang terdapat pada FAT3

6. Kelemahan FAT (File Allocation Tabel). 

1.1. FAT16  mempunyai  kapasitas  tetap  jumlah  cluster  dalam partisi,  jadi  semakin 

besar  hard  disk  maka  ukuran  cluster  akan  semakin  besar,  artinya  file  sekecil 

apapun tetap akan memakan 32Kb dari  harddisk. Hal jelek lain adalah FAT16 

tidak mendukung kompresi, enkripsi dan kontrol akses dalam partisi.

- 17 -



1.2. Terbatasnya Operating System yang bisa mengenal FAT32. Tidak seperti FAT16 

yang bisa dikenal oleh hampir semua Operating System, namun itu bukan masalah 

apabila  anda  menjalankan  FAT32 di  Windows XP karena  Windows XP tidak 

peduli file sistem apa yang di gunakan pada partisi.

7. Keunggulan NTFS (New Technology File System)

NTFS menawarkan security yang jauh lebih baik, kompresi  file,  cluster  dan bahkan 

support enkripsi data.

Sistem berkas NTFS memiliki sebuah desain yang sederhana tapi memiliki kemampuan 

yang  lebih  dibandingkan  sistem  berkas  FAT.  NTFS  menawarkan  beberapa  fitur  yang 

dibutuhkan dalam sebuah lingkungan yang terdistribusi,  seperti  halnya pengaturan akses 

(access control), siapa saja yang berhak mengakses sebuah berkas atau direktori, penetapan 

kuota  berapa  banyak  setiap  pengguna  dapat  menggunakan  kapasitas  hard  disk,  fitur 

enkripsi,  serta  toleransi  terhadap  kesalahan  (fault  tolerance).  Fitur-fitur  standar  sebuah 

sistem  berkas,  seperti  halnya  directory  hashing,  directory  caching,  penggunaan  atribut 

direktori,  dan  atribut  berkas  telah  dimiliki  oleh  NTFS.  Bahkan,  Microsoft  telah 

menambahkan kemampuan yang hebat ke dalam NTFS agar memiliki kinerja yang tinggi, 

lebih tinggi daripada sistem berkas yang sebelumnya semacam HPFS atau FAT, khususnya 

pada  ukuran  volume  yang  besar,  tetapi  juga  tetap  mempertahankan  kemudahan 

pengoperasiannya.  Salah  satu  keunggulan  NTFS  dibandingkan  dengan  sistem  berkas 

lainnya adalah  bahwa NTFS bersifat  extensible  (dapat  diperluas)  dengan menambahkan 

sebuah fungsi yang baru di  dalam sistem operasi,  tanpa harus merombak desain secara 

keseluruhan (perombakan mungkin dilakukan, tapi tidak secara signifikan).

1.1. Lebih Handal 

NTFS  menggunakan  informasi  log  file  dan  hasil  pemeriksaan  untuk 

mengembalikan konsistensi dari sistem file ketika komputer di jalankan kembali 

ketika sistem mengalami kegagalan. Pada saat mengalami error bad sector, NTFS 

secara  dinamis  menandai  ikatan  yang  mengandung  bad  sector  dan 
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mengalokasikan sebuah ikatan (cluster) baru untuk data, seperti halnya menandai 

cluster  sebagai  bad  dan  tidak  lama  menggunakannya.  Contohnya,  dengan 

menghapus/format sebuah server POP3 dengan NTFS, penyimpanan mail dapat 

menawarkan pembukuan (logging) dan mengembalikan (recovery). Ketika sever 

mengalami  crash,  NTFS  dapat  menyembuhkan/mengembalikan  data  dengan 

menjalankan log filenya.

1.2. Lebih Aman

NTFS  membolehkan  anda  mengatur  izin  dalam  sebuah  file  atau  folder,  dan 

menspesifikasikan grup - grup dan para pengguna yang diizinkan mengakses atau 

tidak oleh anda, dan kemudian pilih jenis akses yang diperbolehkan. NTFS juga 

mendukungteknologi Encrypting File System (EFS) yang biasa digunakan untuk 

menyimpan  encrypted  file  dalam  ruang  NTFS.  Para  penyusup  yang  mencoba 

mengakses encrypted file anda akan dicegah perlakuannya,  sekalipun penyusup 

itu mengakses fisik dari komputer tersebut.

8. Perbandingan Antara FAT dan NTFS

1.1. FAT

FAT File System adalah sebuah sistem berkas yang menggunakan struktur tabel 

alokasi  berkas  sebagai  cara  dirinya  beroperasi.  Kepanjangan  FAT adalah  File 

Allocation Table, yang berarti Tabel Alokasi Berkas. Sistem berkas ini digunakan 

oleh sistem operasi MS-DOS (FAT12 dan FAT16), Windows, Linux, Macintosh 

OS/X. dan masih banyak sistem operasi lainnya .

1.2. NTFS

NTFS memiliki sebuah kemampuan yang lebih dibandingkan sistem berkas FAT. 

Microsoft  telah  menambahkan  kemampuan  yang  hebat  ke  dalam  NTFS  agar 

memiliki  kinerja  yang  tinggi,  lebih  tinggi  daripada  sistem  berkas  yang 

sebelumnya  semacam  HPFS  atau  FAT,  khususnya  pada  ukuran  volume  yang 
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besar, tetapi juga tetap mempertahankan kemudahan pengoperasiannya. Salah satu 

keunggulan  NTFS  dibandingkan  dengan  sistem  berkas  lainnya  adalah  bahwa 

NTFS bersifat extensible (dapat diperluas) dengan menambahkan sebuah fungsi 

yang  baru  di  dalam  sistem  operasi,  tanpa  harus  merombak  desain  secara 

keseluruhan (perombakan mungkin dilakukan, tapi tidak secara signifikan).

1.3. NTFS Vs FAT

Jika  kalian  menjalankan  lebih  dari  1  Operating  System  di  pc  kalian  ,  kalian 

mungkin perlu  menyediakan partisi  untuk FAT. kalian bisa memasukkan file  / 

program ke  partisi  tersebut  karena  FAT bisa  di  akses  oleh  Operating  System 

apapun di harddisk kalian.  Tapi perlu di ingat,  FAT tidak mempunyai  security 

dalam data  dan semua Operating  System yang terinstall  memiliki  akses  100% 

kepada partisi yang menggunakan FAT (read,write,delete,execute). Dalam kasus 

lain  bahkan  bisa  dilakukan  antar  jaringan  apabila  terkoneksi  jadi  jangan 

menyimpan file penting dalam FAT System.

9. Teknologi yang Mendukung NTFS

a. Fles disk

b. MMC

c. Slodt Disk

d. Teknologi Visual

e.Teknologi Audio
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BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulannya,  FAT system digunakan apabila pembaca mau menggunakan 2 atau 

lebih Operating System tertanam dalam komputer, sedangkan NTFS hanya spesialis untuk 

Windows Operating System. Setiap jenis file sistem memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Menurut pendapat penulis, NTFS lebih unggul bahkan mungkin microsoft 

juga berpendapat sama, jika tidak, mengapa default file sistem windows vista dan windows 

7 adalah NTFS.

2. Saran

Penulisa  harapkan  bagi  teman  atau  orang yang membaca  makalah  ini  agar  setiap 

peginstalan Opering System yang telah mendukung NTFS harap supaya dipakai  format 

hardisnya menjadi NTFS. 

Demikian makalah ini saya sampaikan semoga ada manfaatnya bagi pembaca.
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