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Fdisk digunakan untuk mengetahui informasi
tentang partisi harddisk yang dimiliki serta dapat
juga melakukan:
. Membuat partisi dan drive Logical (Logical Drive).
. Mengatur partisi yang aktif.
. Menghapus partisi dan logical drive.
C:\>fdisk 
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Dari Gambar diatas terdapat 4 Opsi yang disediakan oleh FDISK:
1. Create DOS Partition or Logical drive,berfungsi untuk membuat

partisi DOS atau drive Logical DOS.
2. Set Active partition, berfungsi untuk mengatur partisi yang akan

diaktifkan.
3. Delete partition or Logical drive,berfungsi untuk menghapus

partisi DOS atau Logical Drive.
4. Display partition information,berfungsi untuk menampilkan

informasi tentang partisi
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Membuat Partisi DOS atau Logical Drive

Hardisk dapat dibuat partisi-partisi yang terdiri dari DOS INTI,partisi
perluasan dos,dan partisi bukan DOS. Untuk membuat masing masing
partisi dilakukan dengan cara sbb:

Partisi DOS INTI
• Dari menu utama FDISK pilih pilihan [1] lalu tekan enter.
• Kemudian pilih [1] kemudian tekan enter kembali
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Pilih [y] dan tekan enter ,fdisk akan mengambil seluruh ruang
harddisk.Jika hanya ada satu harddisk maka akan muncul:

Jika anda ingin membuat partisi DOS Inti yang hanya menempati
sebagaian dari ruang hard disk maka Ketikkan N,dengan
demikian kita bisa membagi hard disk menjadi drive C dan D.
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Pada Kolom create primary DOS Partition sis dengan keinginan
anda misalnya setengah dari total harddisk [1000] kemudian tekan
Enter
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Primary partition telah berhasil dibuat kemudian tekan ESC Untuk
kembali ke menu utama Created Partition or Logical Drive
kemudian Pilih [1] dan enter stelah itu akan muncul menu seperti
gambar dibawah ini dan kemudian pilih [2] disertai Enter.
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Setelah itu akan ditampilkan layer seperti berikut ini kemudian
tekan enter:
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Logical drive telah berhasil di buat untuk melanjutkan anda tinggal
menekan ESC
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Logical drive telah di buat dan menempati Menjadi Drive D: Kemudian
tekan ESC
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Kemudian anda akan kembali ke FDISK Option kemudian pilih [2]
untuk menset partisiyang aktif pilih 1 kemudian tekan Enter setelah
muncul tampilan sbb tekan ESC untukmelanjutkan.

Kemudian tekan ESC untuk keluar dari Fdisk
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