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Memori Internal 

•  Memori jenis ini dapat diakses 
secara  langsung oleh prosesor. 

•  Memori internal memiliki fungsi 
sebagai 

pengingat. 
•  Dalam hal ini yang disimpan di dalam  

memori utama dapat berupa data  
atau program. 
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Memory internal : RAM 
§  Bersifat sementara = volatile 
§  Berisi program dan data yang 

sedang  diproses oleh prosesor 
§  akses terhadap lokasi-lokasi di  

dalamnya dapat dilakukan secara  
acak (random), bukan secara  
berurutan (sekuensial) 

RAM=main memory 
Faisal Syafar 



METODE AKSES 
 Random 
ºSetiap lokasi memiliki alamat tertentu 
ºWaktu akses tdk tergantung pada urutan akses 
sebelumnya 
ºContoh RAM 
 Associative 
ºData dicari berdasarkan isinya bukan berdasarkan 
alamatnya 
ºWaktu akses tdk tergantung terhadap lokasi atau pola 
akses  sebelumnya 
ºContoh: cache 
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HIRARKI MEMORI 

aRegister 
ºDalam CPU 

aInternal/Main memory 
ºBisa lebih dari satu level dengan adanya cache 
º“RAM” 

aExternal memory 
ºPenyimpan cadangan 
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Memory internal : RAM(2) 

§  CPU hanya dapat menyimpan data dan  
instruksi di register yang ukurannya 
kecil,  sehingga tidak dapat menyimpan 
semua  informasi yang dibutuhkan 
untuk  keseluruhan dari program. 
Untuk  mengatasi hal ini, komputer 
dilengkapi  dengan main memory 
yang  kapasitasnya lebih besar. 
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Register 

Register merupakan alat penyimpanan kecil 
yang mempunyai kecepatan akses cukup 
tinggi, yang digunakan untuk menyimpan 
data dan instruksi yang sedang diproses, 
sementara data dan instruksi lainnya yang 
menunggu giliran untuk diproses masih 
disimpan di dalam memori utama 
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Fungsi Register 
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Memory internal : RAM(3) 

§  Main memory dapat dibayangkan  
sebagai kumpulan kotak-kotak yang  
dapat menyimpan suatu penggal  
informasi, baik berupa data maupun  
instruksi 

§  Tiap-tiap lokasi dari kotak 
ditunjukkan  oleh suatu alamat 
(address). Alamat  memory 
merupakan suatu nomori  yang  
menunjukkan lokasi tertentu dari 
kotak  memory. 
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Memory internal : RAM(4) 
§  Struktur RAM : 

§  Input storage : digunakan untuk 
menampung  data dari input 

§  Program storage : digunakan untuk  
menyimpan semua instruksi-instruksi 
program  yang akan di proses 

§  Working storage : digunakan untuk  
menyimpan data yang akan diolah dan 
hasil  dari pengolahan 

§  Output storage : digunakan untuk  
menampung hasil akhir dari pengolahan  
data yang akan ditampilkan ke alat output 
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Memory internal : RAM-DRAM 
Dynamic random-access 
memory (DRAM) is a type of 
random access semiconductor 
memory that stores each bit of 
data in a separate tiny capacitor 
within an integrated circuit. The 
capacitor can either be charged 
or discharged; these two states 
are taken to represent the two 
values of a bit, conventionally 
called 0 and 1. 
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Memory internal : RAM-DRAM 
§  Secara internal, setiap sel yang  

menyimpan 1 bit data memiliki 1 
buah  transistor dan 1 buah 
kondesator. 

§  Kondesa to r i n i yang men jaga 
tegangan  agar tetap mengaliri 
transistor sehingga  tetap dapat 
menyimpan data. 

§  Oleh karena penjagaan arus itu harus  
dilakukan setiap beberapa saat (yang  
disebut refreshing) maka proses ini  
memakan waktu yang lebih banyak 
dari  pada kinerja static RAM. Faisal Syafar 



Memory internal : RAM-
DRAM-  EDORAM 

EDO-RAM (Extended Data Out) 
§ EDO-RAM memiliki fungsi seperti RAM, akan  
tetapi jenis ini mempunyai kemampuan kerja  
sangat tinggi dan cepat dalam membaca dan  
mentransfer data. 
§ Bentuk EDO-RAM adalah SIMM (Single Inline  
Memory Module). 
§ Slot memori pada motherboard 72pin. 
§ EDO RAM awalnya dioptimalkan untuk  
prosessor Pentium 66 MHz. 
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Memory internal : RAM-DRAM-  
SDRAM 

SDRAM (Synchronous Dynamic 
RAM) 
§ SDRAM adalah memori yang 
dapat  mengases data atau 
informasi lebih  cepat dari EDO-
RAM. 
§ Bentuk SDRAM adalah DIMM (Dual  
Inline Memory Module). 
§ Slot memori pada motherboard 
168  pin. Faisal Syafar 



Memory internal : RAM-DRAM-  
DDR SDRAM 

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous 
DRRAM) 
Tipe memori generasi penerus SDRAM, yang  
memiliki kemampuan dua kali lebih cepat dari  
SDRAM. 
Slot memori yang digunakanDDR SDRAM memiliki 
jumlah pin lebih banyak dari SDRAM, yaitu184 
pin. 
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Memory internal : RAM-DRAM-  
DDR SDRAM 

RDRAM	(Rambus	Dynamic	RAM)	
RDRAM	adalah	sebuah	memori	berkecepatan		
Enggi,	digunaan	untuk	mendukung	prosesor		
PenEum	4.	
Tipe	RDRAM	menggunakan	slot	RIMM,yang		
mirip	dengan	slot	SDRAM	
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Dynamic RAM 
§  Bit tersimpan berupa muatan dalam capacitor 
§  Muatan dapat bocor 
§  Perlu di-refresh 
§  Konstruksi sederhana 
§   Ukuran per bit nya kecil 
§   Murah 
§  Perlu refresh-circuits 
§   Lambat 
§   Main memory 
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Refresher Circuit 
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Memory internal : RAM-SRAM 
§  Secara internal, setiap sel yang menyimpan  

bit data memiliki 4 buah transistor yang  
menyusun beberapa buah rangkaian flip 
flop. 

§  Dengan karakteristik flip flop ini, datayang  
disimpan hanyalah berupa hidup (high 
state)  dan mati (low state) yang ditentukan 
oleh  keadaan suatu transistor. 

§  Kecepatannya dibandingkan dengan  
dynamic RAM tentu saja lebih tinggi karena  
tidak diperlukan sinyal refresh untuk  
mempertahankan isi memory. 

Faisal Syafar 



Memory internal : RAM-SRAM 

•  Perbedaannya dengan DRAM adalah data  
yang disimpan dalam SRAM bersifat static,  
sehingga selama teraliri power listrik, maka  
data akan tetap utuh, berbeda dengan  
DRAM yang secara periodik harus di 
refresh. 

•  Selain itu SRAM digunakan untuk Cache  
Memory (baik itu didalam maupun diluar  
chip), sedangkan DRAM digunakan untuk  
Main Memory, sehingga kecepatan SRAM  
lebih cepat dari DRAM. Static RAM 
biasanya  digunakan pada Cache Memory 
& Cache  Buffer. Static RAM berharga 
mahal k 

•  bekerja super-cepat dalam mentra 

arena  
nsfer data. 
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Memory internal : RAM-SRAM-  
Cache Memory 

§  Sebagai tambahan dari register, beberapa  
CPU menggunakan cache memory atau  
sering disebut buffer memory 

§  Tujuannya agar kerja CPU lebih efisien dan  
mengurangi waktu terbuang 

§  Tanpa cache memory, CPU akan menunggu  
sampai data atau instruksi diterma dari MM  
atau menunggu hasil pengolahan selesai  
dikieim ke MM baru proses selanjutnya dpt  
dilakukan, padahal proses dari MM lebih  
lambat dibandingkan dengan kecepatan  
register. 
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Memory internal : RAM-SRAM-  
Cache Memory 

§  Cache memory diletakkan diantara CPU dan MM 
§  Cache memory harus lebih cepat dari MM dan  

mempunyai ukuran cukup besar tetapi tidak  
sebesar MM 

§  Sebenarnya cache memory tidak diperlikan bila  
MM dibuat secepat cache memory, tetapi  
dengan demikian, dinilai tidak ekonomis 

§  Dengan cache memory, sejumlah block 
informasi  di MM dipindahkan ke cache memory 
dan  selanjutnya CPU akan berhubungan 
dengan  cache memory 
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Static RAM 
§  Bit disimpan sebagai switches  on/off 
§  Tidk ada kebocoran 
§  Tdk perlu  refreshing 
§  Konstruksi lebih complex 
§  Ukuran per bit lebih besar 
§   Lebih mahal 
§  Tidak memerlukan refresh-circuits 
§   Lebih cepat 
§   Cache 
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CPU	lewat	CU	mengambil	alamat	lewat	cache	jika	ada,	langsung	diambil,	jika	
Edak,		diambil	perblok	di	MM	

CPU	 Cache		
Memory	

Main		
Memory	
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Memory internal :ROM 

§  jenis memori yang isinya tidak hilang  
ketika tidak mendapat aliran listrik dan  
pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. 

§  ROM pada komputer disediakan oleh  
vendor komputer dan berisi program  
atau data. 

§  Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS  
(Basic Input/Output System) atau 
ROM-  BIOS. 
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PROM (Programable ROM) 
§  ROM ini memberikan kesempatan bagi  

pemakai untuk mengubah data yang  
tersimpan secara default. 

§  Sebuah alat yang bernama PROM  
P r o g a m m e r  b e r t u g a s 
“membakar”  (burningin) chip ini. 

§  Dengan arus listrik yang kuat lokasi 
bit  akan terbakar dan menunjukkan 
sebuah  nilai (0 atau 1). 

§  Setelah melaui proses burningin, 
PROM  ini tidak dapat lagi diubah – 
ubah isinya. 
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EPROM (Erasable Programable  
ROM) 

§  Chip ini adalah perkembangan dari  
PROM. 

§  Hanya saja, eprom ini dapat dihapus 
i s i  ya n g t e r d a h u l u d e n g a n 
menggunakan  sinar ultraviolet. 
Sinar tersebut melewati  celah 
dikumpulan chip. 

§  Dengan demikian, muatan yang  
tersimpan dapat terlepas. Dengan 
kata  lain, EPROM dapat dihapus 
dengan sinar  ultraviolet dan 
diprogram ulang secara  elektrik. 
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EEPROM (Electrically Erasable  
Programable ROM) 

§  Chip ini tidak jauh berbeda dengan  
EPROM, tetapi EEPROM datanya 
dapat  dihapus tanpa menggunakan 
sinar  ultraviolet. 

§  Cukup gunakan pulsa listrik 
(electrical  pulses). Jenis ROM seperti 
PROM, EPROM  dan EEPROM tergolong 
ke memori stabil  (nonvolatile 
memories) artinya, ketiga  jenis 
memori ROM ini akan tetap  
menyimpan datanya walaupun ketika  
tidak dialiri arus listrik. 
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§  Pada perkembangannya, chip EEPROM 
telah  digunakan untuk BIOS dari sebuah  
motherboard. 

§  Dengan menggunakan teknik “flash”, isi 
dari  BIOS pun dapat dibuat lebih baru 
(update). 

§  Akan tetapi, bahaya dari flashable BIOS  
adalah semua orang dapat mengubah  
isinya, termasuk juga virus. 
“   Jika	telah	diubah	oleh	virus,	maka	motherboard		
komputer	yang	dipakai	itu	tidak	akan	bisa	dipakai		
kembali.” 
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BIOS 
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Read Only Memory (ROM) 

Menyimpan secara permanen 
Untuk 

ºMicroprogramming 
ºLibrary subroutines 
ºSystems programs (BIOS) 
ºFunction tables 
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Jenis ROM 

 Ditulisi pada saat dibuat 
ºSangat mahal 
 Programmable (once) 
ºPROM 
ºDiperlukan peralatan khusus untuk memprogram 
Read “mostly” 

ºErasable Programmable (EPROM) 
xDihapus dg sinar UV 

ºElectrically Erasable (EEPROM) 
xPerlu waktu lebih lama untuk menulisi 

ºFlash memory 
xMenghapus seleuruh memori secara electris 
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