


Memori (atau lebih tepat disebut memori fisik)
merupakan istilah generik yang merujuk
pada media penyimpanan data sementara
pada komputer.

 Setiap program dan data yang sedang diproses
oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik.

Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat
sementara, karena data yang disimpan di dalamnya
akan tersimpan selama komputer tersebut masih
dialiri daya (dengan kata lain, komputer itu masih
hidup).

http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroprosesor


Ketika komputer itu direset atau dimatikan, data yang disimpan
dalam memori fisik akan hilang.

Oleh karena itulah, sebelum mematikan komputer, semua data
yang belum disimpan ke dalam media penyimpanan permanen
(umumnya berbasis disk, semacamhard disk atau floppy disk),
sehingga data tersebut dapat dibuka kembali di lain kesempatan.

Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk Random
Access Memory (RAM), yang bersifat dinamis (DRAM).



Mengapa disebut Random Access, adalah karena akses terhadap
lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara acak (random),
bukan secara berurutan (sekuensial).

Meskipun demikian, kata random access dalam RAM ini sering
menjadi salah kaprah.

 Sebagai contoh, memori yang hanya dapat dibaca (ROM), juga
dapat diakses secara random, tetapi ia dibedakan dengan RAM
karena ROM dapat menyimpan data tanpa kebutuhan daya dan
tidak dapat ditulisi sewaktu-waktu.
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Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic and
Logic Unit (ALU), Control Circuitry, Storage Space dan
piranti Input/Output.

Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti
pemroses sinyal digital saja, contohnya kalkulator atau media
player.

Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi dan
informasi-lah yang membuat komputer dapat disebut sebagai
komputer multi-fungsi (general-purpose).



 Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dengan
sistem bilangan biner (binary).

 Teks, angka, gambar, suara dan video dikonversikan menjadi sekumpulan
bilangan biner (binary digit atau disingkat bit). Sekumpulan bilangan biner
dikenal dengan istilah BYTE,

dimana :

 1 byte = 8 bit

 1 bit = 1 karakter

 1 kilobyte = 1024 byte

 bps = bit per second ; 1 kbps = 1000 bps ; 1 mbps = 1.000.000 bps

 Semakin besar ukuran memorinya maka semakin banyak pula informasi
yang dapat disimpan di dalam komputer (media penyimpanan).



 Sel berisi 1 bit informasi

Baris dari sel membentuk untaian satu word

Contoh: 

128 x 8 memori

memori mengandung 128 word

 setiap word terdiri dari 8 bit data

Kapasitas memori : 128 x 8 = 1024 bit atau 128 byte
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Jenis Memory

Prinsip Kerja Memory

Alokasi Data Ke Memory & Sistem

Pengalamatan Memory



CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor)

RAM (Random Access Memory)

ROM (Read Only Memory)

DRAM (Dynamic RAM)

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access 
Memory)

Cache Memory, 

DIMM (Dual In-Line Memory Module)



Complementary metal–oxide–semiconductor

 Jenis teknologi sirkuit terpadu.

 Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada sebuah chip
bertenaga baterai yang ditemukan di banyak komputer pribadi
yang menyimpan beberapa informasi dasar, termasuk tanggal
dan waktu dan pengaturan sistem konfigurasi, yang dibutuhkan
oleh sistem input/output dasar (BIOS) untuk mengawali
computer.



CMOS berfungsi untuk mengatur waktu yang ada di sebuah PC
bateray bertegangan dari 4,5 sampai 6 volt ini memberi
tegangan untuk chip CMOS dan chip real timeclock computer
non aktif.

Komputer 286/486 memiliki bateray semacam ini yang
terpasang langsung ke mainboard

Diagnosa awal apabila CMOS yang error adalah sebagai
berikut :

Muncul pesan pada layar monitor bahwa ada permasalahan
pada CMOS ketika menghidupkan computer kita
diperingatkan agar menekan tombol F2 yang menenjukan
bahwa bateray CMOS sudah lemah sehingga perlu diganti.
Tidak ada tampilan dilayar monitor.



 Sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses
dalam waktu yang tetap tidak memperdulikan letak data tersebut
dalam memori.

 Ini berlawanan dengan alat memori urut, seperti tape magnetik,
disk dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media
penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara
berurutan.



 Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya
dengan memproduksi RAM , lebih tepatnya jenis DRAM.

 Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawanan
dengan ROM (read-only-memory), RAM biasanya digunakan
untuk penyimpanan primer (memori utama) dalam komputer
untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun
beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk
menyediakan penyimpanan sekunder jangka-panjang.



Terdapat dua jenis RAM, static (SRAM) dan
dinamik (DRAM).

RAM dinamik tersusun oleh sel-sel yang
menyimpan data sebagai muatan Iistrik pada
kapasitor.

RAM statik menyimpan nilai-nilai biner dengan
menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-
flop.



Beberapa jenis RAM. 

 SRAM atau Static RAM 

NV-RAM atau Non-Volatile RAM 

DRAM atau Dynamic RAM 
Fast Page Mode DRAM 
EDO RAM atau Extended Data Out DRAM 
XDR DRAM 
 SDRAM atau Synchronous DRAM 
DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous DRAM 

sekarang (2005) mulai digantikan dengan DDR2 
 RDRAM atau Rambus DRAM 



Tipe Karakteristik Bentuk

SIMM (Single In-

line Memory 

Module)

72 pins, contains a single notch 

installed at an angle 

contacts are same on both sides 

DIMM (Dual In-

Line memory 

Module)

168 pins SDRAM 

184 pins DDR SDRAM 

240 pins DDR2-SDRAM 

Installed Vertically 

has two notches 

contacts are different on both sides 

SO-DIMMS 

(Small Outline 

DIMM)

144 pins & 200 pins 

Smaller than DIMMs (about 50% 

smaller) 

Used in Notebooks 

Micro-DIMMS

214 pins 

about one thrid size of DIMMS 

used in sub-notebook PCs 

Flash Memory 

cards

many types of cards for personal 

digital devices 

Compact Flash 

Secure Digital 

Memory Stick 

USB pen drives 



 Istilah untuk media penyimpanan data
pada komputer. ROM ini adalah salah satu memori
yang ada dalam computer.

Merupakan chip (IC=integrated circuit) yang
menyediakan fungsi penyimpanan data yang
bersifat “hanya dapat dibaca saja, tidak dapat
ditulisi”, atau disebut WORM (write once read
many)

ROM ini sifatnya permanen, artinya program / data
yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang
atau berubah walau aliran listrik di matikan.



Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan
mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan
dengan mudah.

Biasanya program / data yang ada dalam ROM ini diisi oleh
pabrik yang membuatnya.

 Oleh karena sifat ini, ROM biasa digunakan untuk
menyimpan firmware (piranti lunak yang berhubungan erat
dengan piranti keras).

 Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak
mudah berubah (non-volatile memory).

http://id.wikipedia.org/wiki/Firmware
http://id.wikipedia.org/wiki/Piranti_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Piranti_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Piranti_lunak


Tipe ROM Cara 

penulisan

Dapat dihapus Jenis 

BIOS 

Mask ROM Photolitho graphy Tidak ROM 

BIOS 

Programmable 

ROM (PROM)

PROM Writer Tidak ROM 

BIOS 

Erasable PROM EPROM/ PROM 

Writer

Ya, dengan menggunakan EPROM Rewriter atau 

menyinarinya dengan sinar ultraviolet tepat pada 

lubang kuarsa bening.

ROM 

BIOS 

Electricly 

EPROM

EEPROM/ 

EPROM/ PROM 

Writer

Ya, dengan menggunakan EEPROM Rewriter, atau 

secara langsung secara elektrik dari papan sirkuit 

dengan menggunakan perangkat lunak EEPROM 

Programmer.

ROM 

BIOS 

Flash ROM EEPROM Writer 

atau software 

yang dapat 

menulisi Flash 

ROM

Ya, dengan menggunakan EEPROM Writer, atau 

langsung secara elektrik dari papan sirkuit dengan 

menggunakan perangkat lunak Flash BIOS 

Programmer.

Flash 

BIOS 





 Jenis memori acak-akses yang menyimpan setiap bit data dalam terpisah
kapasitor dalam suatu sirkuit terpadu.

 Kapasitor dapat dibebankan atau habis; kedua kapasitor diambil untuk
mewakili dua nilai sedikitnya, secara konvensional disebut 0 dan 1 (Binary
Digit).

 Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya
hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala.

 Karena kebutuhan dalam penyegaran, hal ini yang membuatnya sangat
dinamis dibandingkan dengan memori (SRAM) statik memori dan lain-
lain.

 Keuntungan dari DRAM adalah kesederhanaan struktural: hanya satu
transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit, dibandingkan dengan
empat di Transistor SRAM. Hal ini memungkinkan DRAM untuk mencapai
kepadatan sangat tinggi.





 Synchronous Dynamic Random Access Memory

 sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan
dalam PC dari tahun 1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan
salah satu jenis dari memori komputer kategori solid-state.

 SDRAM, pada awalnya berjalan pada kecepatan 66 MHz untuk
dipasangkan dengan prosesor Intel Pentium Pro/Intel Pentium
MMX/Intel Pentium II, dan terus ditingkatkan menjadi kecepatan
100 MHz (dipasangkan dengan Intel Pentium III/AMD Athlon),
hingga mentok pada kecepatan 133 MHz (dipasangkan dengan
Intel Pentium 4 dan AMD Athlon/Duron).



 Popularitasnya menurun saat DDR-SDRAM yang mampu mentransfer data dua kali
lipat SDRAM muncul di pasaran dengan chipset yang stabil. Setelah itu, akibat
produksinya yang semakin dikurangi, harganya pun melonjak tinggi, dengan
permintaan pasar yang masih banyak; dengan kapasitas yang sama dengan DDR-
SDRAM, harganya berbeda kira-kira Rp. 150000 hingga 250000.



 SDRAM (Syncronous Dynamic Random
Access Memory) :

 Slot memory untuk SDRAM adalah 168
Pin

 Bentuk SDRAM adalah Dual Inline
Memory Modul (DIMM)

Memiliki kecepatan di atas 100 Mhz

 Banyak digunakan untuk computer
dengan processor Pentium 3

 SDRAM dalam satu clock hanya
mengantarkan 1x data aja.

DDRAM (Double Data Rate Random
Access Memory) :

 Slot memory untuk DDRAM adalah
192 Pin

Bentuk DDRAM adalah Dual Inline
Memory Modul (DIMM)

Memiliki kecepatan sangat tinggi
hingga 1033 Mhz

 Sudah banyak digunakan untuk
computer dengan processor
Pentium 4

DDRAM dalam satu clock bisa
mengantarkan 2x (doble).



Memory yang berukuran kecil yang sifatnya temporary
(sementara). Walaupun ukuran filenya sangat kecil namun
kecepatannya sangat tinggi.

Dalam terminologi hadware, istilah ini biasanya merujuk pada
memory berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data
antara processor dengan memory utama (RAM) yang biasanya
memiliki kecepatan yang lebih rendah.



 Fungsi dari Cache Memory adalah sebagai tempat menyimpan data
sementara atau intruksi yang diperlukan oleh processor. Secara
gampangnya, cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada
komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah di
akses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja processor. Jadi
Bisa disimpulkan fungsi cache memory yaitu:

Mempercepat Akses data pada komputer

Meringankan kerja prosessor

Menjembatani perbedaan kecepatan antara cpu dan memory utama.

Mempercepat kinerja memory.





 DIMM adalah Dual In-line Memory Module, 

 SODIMM adalah Small Outline Dual In-line 
Memory Module.

 Jenis yang paling umum digunakan
sekarang. Berupa circuit-board kecil berisi
chip memori RAM. DIMM merupakan
memory standar di komputer desktop saat
ini.

 SODIMM biasa dipakai di perangkat yang
memiliki space atau ruang yang sempit
seperti laptop atau notebook, small
footprint, high-end printer dan router.
Sedang DIMM biasa digunakan pada
Komputer atau PC



Di sistem ini, memori adalah urutan byte yang dinomori (seperti
“sel” atau “lubang burung dara”), masing-masing berisi sepotong
kecil informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk
mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan.

 Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk
melakukan suatu perintah. Setiap slot mungkin berisi salah satu,
dan apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian
menjadi perintah.



Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka
biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan
(encoded) dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi
sebuah angka atau urutan angka-angka.

 Sebagai contoh: Huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 (atau
angka biner) menggunakan salah satu metode pemecahan.
Instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan untuk menyimpan
gambar, suara, video, dan berbagai macam informasi. Informasi
yang bisa disimpan dalam satu sell dinamakan sebuah byte.



 Secara umum, memori bisa ditulis kembali lebih jutaan kali –
memori dapat diumpamakan sebagai papan tulis dan kapur yang
dapat ditulis dan dihapus kembali, daripada buku tulis dengan
pena yang tidak dapat dihapus.

Ukuran masing-masing sel, dan jumlah sel, berubah secara hebat
dari komputer ke komputer, dan teknologi dalam pembuatan
memori sudah berubah secara hebat – dari relay elektromekanik,
ke tabung yang diisi dengan air raksa (dan kemudian pegas) di
mana pulsa akustik terbentuk, sampai matriks magnet permanen,
ke setiap transistor, ke sirkuit terpadu dengan jutaan transistor di
atas satu chip silicon.





Mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk
dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di
mana operand akan diambil. Modepengalamatan diterapkan
pada set instruksi, dimana pada umumnya instruksi terdiri
dari opcode (kode operasi) dan alamat.

 Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus
yang sangat penting. Mode pengalamatan ini
meliputi direct addressing, indirect addressing,
dan immediate addressing



Dalam mode pengalamatan langsung, alamat langsung dari operand
ditentukan oleh instruksi itu sendiri sebagaimana ditunjukkan di
bawah. Modepengalamatan langsung menggunakan 128 bytes RAM
internal yang lebih rendah dan register fungsi khusus (SFR).

 Sebagai contoh, instruksi MOV A, Direct, menggunakan alamat langsung
dari operand sumber. Maka, MOV A, 54H akan mentransfer konten dari
lokasi memori on-chip, yang mana alamatnya adalah 54H di akumulator.

Dengan cara serupa, untuk membaca konten dari SFR SBUF ke dalam
akumulator, kita dapat menggunakan instruksi MOV A, SBUF. Perlu dicatat
bahwa SFR SBUF memiliki alamat langsung 99H, yang terletak di 128 bytes
RAM on-chip yang lebih tinggi. Gambar di bawah menunjukkan ruang
memori yang dialamatkan oleh mode pengalamatan ini. Ini adalah satu-
satunya metode untuk mengakses SFRs.



Kelebihan :

 Field alamat berisi efektif address sebuah operand

 Teknik ini banyak digunakan pada komputer dan komputer ecil

Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak
memerlukan kalkulus khusus

Kelemahan :

Keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasany
lebih kecil dibandingkan panjang word



 Pengalamatan register tidak langsung pada Mikrokontroler
8051 menggunakan salah satu dari register-register R0 atau R1, dari
register bank yang telah dipilih, sebagai penunjuk ke lokasi di blok
memori data sebesar 256bytes.

Hal tersebut dapat merujuk ke 128 bytes RAM internal yang lebih rendah,
(dan 128 bytes RAM internal yang lebih tinggi berkaitan dengan
8032/52), atau 256 bytes memori data eksternal yang lebih rendah.

Gambar di bawah menunjukkan alamat memori yang dialamatkan
oleh mode pengalamatan tidak langsung. Perlu dicatat bahwa SFRs tidak
dialamatkan oleh mode ini. Secara serupa, memori eksternal melampaui
256 bytes yang lebih rendah tidak dialamatkan.





Kelebihan :

Ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak
alamat yang dapat referensi

Kekurangan :

Diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga
memperlambat proses operasi



Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum
dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori
langsung mengikuti kode operasi dalam memori.

Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari
alamat lain untuk disimpan.

 Contohnya: MOV A,#20h.

Dalam instruksi tersebut, akumulator akan diisi dengan harga
yang langsung mengikutinya, dalam hal ini 20h. Mode ini
sangatlah cepat karena harga yang dipakai langsung tersedia.



 Keuntungan :

 Tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang 
diperlukan untuk memperoleh operand

Menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan
cepat

Kekurangan :

Ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat



Register-register pada mikroprosesor 8088 adalah register 16
bit dimana masing-masing hanya menampung 4 digit
hexadesimal dan 0000H sampah FFFFH.

Untuk mencatat address memory, maka dipergunakan segment
register yang berisi 16 bit dihitung dari kiri, dimana isinya
disebut dengan segment dan offset register yang berisi 16 bit
dihitung dari kanan dimana isinya disebut dengan offset.



Cara pengalamatan memory yang dilakukan dalam sistem
komputer biasa disebut dengan relative address atau alamat
relatif.

Alamat relatif terdiri dari 2 bagian yaitu segment dan offset.
biasanya, lamat relatif disimbolkan dengan angka. jika 2 bagian
alamat relatif tersebut di jumlahkan, maka akan
menghasilkan alamat absolut.

 Jika ada alamat relatif yang berbeda tapi hasil penjumlahannya
atau alamat absolutnya sama, maka di sebut overlapping.



 Cara mencari alamat absolut tidaklah terlalu sulit . jika sudah mengerti
cara mencari alamat absolut , maka akan terasa agak mudah dalam mencari
alamat absolut .

 Langkah langkah mencari alamat absolutnya adalah dengan cara mengalikan
segment (s x 10) lalu ditambah dengan offset, maka akan ketemu hasil alamat
absolut.

 berikut adalah contoh mencari hasil alamat absolut :

Diketahui :
segment = 1357 h
offset = 2468 h

maka alamat absolutnya adalah :
(segment x 10) + offset

=> (1357 x 10 ) + 2468
=> 13570 + 2468 = 159D8.
maka hasil alamat absolut dari 1357 h : 2468 h adalah 159D8



 kenapa ada huruf D ?

hal itu di sebabkan karena di dalam penjumlahan memory, angka tertinggi
yaitu angka 9. maka angka 10 s/d 15 diwakilkan dengan huruf A,B,C,D,E,F.
huruf A setara dengan angka 10, huruf B setara dengan angka 11, huruf C
setara dengan angka 12, huruf D setara dengan angka 13, huruf E setara
dengan angka 14, huruf F setara dengan angka 15.




