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Pertemuan Ke-4 

Internal Memory 
 
Memory pada sistem komputer dapat dibedakan menjadi : 

♦ Internal memory 

♦ Eksternal memory 

 

Memory digunakan untuk menyimpan data atau program yang akan diproses oleh 

processor. Berdasarkan sifat dari data tersebut yang berhubungan dengan 

pemrosesan maka dapat di katagorikan : 

♦ Data yang sedang diproses 

♦ Data yang akan diproses 

♦ Data yang belum diproses 

 

Karakteristik penting dari sistem memory yang digunakan pada sistem komputer 

adalah : 

♦ Lokasi 

⇒ Processor  

⇒ Internal (Main) 

⇒ External (Secondary) 

 

♦ Kapasitas 

⇒ Ukuran Word ( Word size ) 

⇒ Jumlah Word 

 

♦ Satuan Transfer 

⇒ Word 

⇒ Block 

♦ Metoda akses 

⇒ Sequential 

⇒ Direct 

⇒ Random 

⇒ Assosiative 
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♦ Kinerja 

⇒ Access Time 

⇒ Cycle Time 

⇒ Transfer Rate 

 

♦ Type fisik 

⇒ Semikonduktor 

⇒ Magnetic  

⇒ Optical 

 

♦ Karakteristik fisik 

⇒ Volatile / Non Volatile 

⇒ Erasable / Non Erasable 

 

 

Tiga konsep Unit of Transfer yang saling berhubungan bagi internal memori : 

♦ Word 

Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk 

merepresentasikan bilangan dan panjang instruksi. 

♦ Addressable Units 

Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namum terdapat 

sistem yang mengijinkan pengalamatan pada tingkat byte. 

♦ Unit Of Transfer 

Satuan ini merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan kedalam 

memory pada suatu saat. Satuan transfer tidak perlu sama dengan word atau 

addressable unit. Bagi external memory seringkali data ditransfer dalam 

jumlah yang jauh lebih besar dari word dan hal ini dikenal sebagai block. 

 

1. Hierarkhi Memory 
 

Spektrum dari teknologi didalam sistem memory : 

♦ Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga perbit 

♦ Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga perbit 

♦ Semakin besar kapasitas, semakin lama waktu akses 
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Dari gambar 4.1 dan gambar 4.2, jika kita bergerak turun dari atas ke bawah maka 

akan didapat : 

♦ Penurunan harga perbit 

♦ Peningkatan kapasitas 

♦ Peningkatan waktu akses ( waktu akses yang semakin lama ) 

♦ Penurunan frekwensi akses memory oleh CPU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Tradisional hirarki memori 
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Gambar 4.2 kontenporer hirarki memori 
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2. Tipe tipe memory Semikonduktor : 

♦ RAM (Random Access Memory ) 

⇒ Static RAM 

⇒ Dinamic RAM 

 

♦ ROM ( Read Only Memory ) 

⇒ Mask ROM → programmed by factory 

⇒ PROM ( Programmable ROM ) → programmed by user 

 Erasable PROM ( EPROM ) → UV Light ; Chip Level 

 Electrically Erasable PROM → Electrical ; Byte Level 

 Flash  ROM → Electrical ; Block Level 

 

A. Random Access Memory 
Merupakan memory Baca Tulis dimana isi dari RAM dapat diupdate setiap saat 

dan bersifat volatile serta digunakan data / instruksi selama pemrosesan 

berlangsung. 

 

• Dinamic RAM : 
 Terbuat dari bahan kapasitif 

 Memerlukan daya operasional yang relatif kecil 

 Kerapatan perkeping IC yang besar 

 Memerlukan rangkaian Refresh 

 Harga lebih murah 

 Effisien untuk sistem sistem besar 

 Kecepatan proses yang relatif lambat dibanding RAM Statis 

 
Gambar 4.3 Struktru Elektronika Ram Dinamis 
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• Static RAM : 

♦ Terbuat dari sistem transistor bipolar 

♦ Memerlukan daya operasional yang relatif besar 

♦ Tidak memerlukan rangkaian Refresh, karena sifat dari transistor. 

♦ Kerapatan perkeping IC yang sedikit ( kecil ) 

♦ Harga lebih mahal 

♦ Kecepatan proses yang tinggi 

♦ Effisien untuk sistem sistem kecil dan sistem yang memerlukan kecepatan 

pemrosesan yang tinggi. 

 

 
Gambar 4.3 Struktru Elektronika Ram Statis 

 

 
Organisasi sebuah Memori DDRAM 
• 16Mbit chip dapat disusun dari 1M x 16 bit word 

• 1 bit/chip memiliki 16 lots dengan bit ke 1 dari setiap word berada pada chip 1 

• 16Mbit chip dapat disusun dari array: 2048 x 2048 x 4bit  

 - Mengurangi jumlah addres pins 

 - Multiplex row address dg column address 

 - 11 pins untuk address (211=2048) 

 - Menambah 1 pin kapasitas menjadi 4x 

Organisasi Modul sebuah memori berkapasitas 16 Mbit terlihat pada Gambar  4.4 
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Gambar 4.4. Organisasi Modul sebuah memori berkapasitas 16 Mbit 

 

 

B. Read Only Memory : 
ROM adalah memory yang berisi program yang bersifat tetap / tidak berubah 

sepanjang sistem yang digunakan memungkinkan. 

 

Aplikasi penting dari ROM meliputi : 

♦ Microprogramming 

♦ Library subroutine bagi fungsi – fungsi yang sering diperlukan 

♦ Program program sistem 

♦ Tabel tabel fungsi 

 

 

Sebelum operasi dari sistem komputer diaktifkan maka isi dari ROM akan di-load 

terlebih dahulu ke dalam RAM → POST ( Power On Self Test ) 

 

Permasalahan yang ada pada sistem ROM : 

• Langkah penyisipan data memerlukan biaya tetap yang tinggi 

• Tidak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun. Apabila ternyata dijumpai 

kesalahan pada satu bitnya maka ROM tersebut tidak dapat digunakan. 
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Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka dibuatlah ROM yang dapat diprogram dan 

dihapus seperti halnya RAM. 

 

Tiga macam Read mostly memory : 

♦ EPROM ( Erasable Programmable Read Only Memory ) 

♦ EEPROM ( Electrically Erasable Programmable Read Only Memory ) 

♦ Flash ROM / Flash Memory 

 

Organisasi Memory : 
 

Elemen dasar dari sebuah memory semikonduktor adalah sel memory. 

♦ Seluruh sel memory memiliki sifat sifat tertentu : 

♦ Sel memory memiliki dua keadaan stabil atau tidak stabil yang dapat 

digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 0 dan 1. 

♦ Sel memory mempunyai kemampuan untuk ditulisi → untuk menyetel 

keadaan 

♦ Sel memory mempunyai kemampuan untuk dibaca → untuk merasakan 

keadaan. 

 
 
Error Correction pada RAM : 
 

Error pada memory semikonduktor dapat dikategorikan sebagai kegagalan yang 

berat dan kegagalan yang ringan. 

 

Kegagalan yang berat merupakan kerusakan fisik permanen sehingga sel memory 

yang mengalaminya tidak dapat lagi digunakan untuk menampung data. 

 

Kegagalan yang ringan adalah kejadian yang random dan tidak merusak yang 

mengubah iisi sebuah sel memory atau lebih, tanpa merusak memory. Kegagalan 

ringan ini salah satunya dapat disebabkan oleh masalah catu daya yang tidak stabil. 

Suatu error correction dapat dibuat untuk menjaga agar validasi dari data 

yang dibaca maupun ditulis adalah absah. 

Sistem error correction pada RAM biasanya menggunakan Hamming Code dengan 

tujuan jika terjadi kesalahan data pada satu bitnya maka dapat dikoreksi oleh sistem. 
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Jika M bit disimpan pada RAM maka untu koreksi dengan Hamming Code 

diperlukan K bit tambahan, sehingga ukuran aktual dari word memori yang disimpan 

adalah M+K bit. 

 

Denga sistem tersebut diatas maka akan didapatkan kondisi : 

♦ Jika tidak ada kesalahan maka data bit yang diminta akan dikirimkan. 

♦ Jika ada kesalahan dan dimungkinkan untuk dikoreksi  → dilakukan 

perbaikan. 

♦ Jika ada kesalahan dan tidak dimungkinkan untuk diperbaiki → error signal 

 

Untuk sistem proteksi memory saat ini digunakan gabungan Parity dan Hamming 

Code. 
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Gambar 4.5. Struktur Error correction pada RAM 
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