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HARDWARE TERDIRI DARI:

1.  Pemroses (processor) 

� Berfungsi mengendalikan operasi komputer & 
melakukan fungsi pemrosesan data. 

2.  Memori utama

� Berfungsi menyimpan data & program 

� Biasanya volatile : tidak dapat mempertahankan data 
& program yang disimpan bila sumber daya energi& program yang disimpan bila sumber daya energi
(listrik) dihentikan. 

3.  Perangkat masukan dan keluaran

� Berfungsi memindahkan data antara komputer & 
lingkungan eksternal yaitu : perangkat penyimpan
sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dsb

4.  Interkoneksi antarkomponen (bus) 

� Adalah struktur & mekanisme untuk menghubungkan
pemroses, memori utama, & perangkat
masukan/keluaran. 





� Langkah-langkah yang dilakukan

pemroses/ prosessor : 

� mengambil instruksi yang 

dikodekan secara biner dari

PROCESSOR

dikodekan secara biner dari

memori utama

� mendekode instruksi menjadi

aksi-aksi sederhana

� melaksanakan aksi – aksi



SKEMA BLOK

PEMROSES



REGISTER DAPAT DIKATEGORIKAN MENJADI 2:

1.  Register yg terlihat pemakai (pemrogram) 

� Pemrogram dapat memeriksa isi dari register-register 
tipe ini. Beberapa instruksi disediakan untuk mengisi
(memodifikasi) register tipe ini. Terdiri dari 2 jenis : 

� 1.1 Register Data : menyimpan suatu nilai untuk
beragam keperluan

� 1.1.1  General purpose register 

Digunakan untuk beraneka ragam keperluan
pada suatu instruksi mesin yang melakukan suatu
operasi terhadap data. 

� 1.1.2  Special purpose register

Digunakan untuk menampung operasi floating 
point, menampung limpahan operasi penjumlahan atau
perkalian. 



1.2 Register Alamat : berisi alamat data di memori utama, alamat 
instruksi di memori  utama, bagian alamat yang digunakan 
dalam penghitungan alamat lengkap 

1.2.1  Register Indeks (index register) 
Pengalamatan berindeks merupakan salah satu mode 
pengalamatan popular. Pengalamatan melibatkan penambahan
indeks ke nilai dasar untuk memperoleh alamat efektif

1.2.2  Register penunjuk segmen (segment pointer register) 1.2.2  Register penunjuk segmen (segment pointer register) 

Pada pengalamatan bersegmen, memori dibagi menjadi
segmen-segmen. Segmen berisi satu blok memori
yang panjangnya dapat bervariasi.Untuk mengacu
memori bersegmen digunakan pengacuan terhadap segmen
dan offset di segmen itu. Register penunjuk segmen
mencatat alamat dasar (lokasi awal) dari segmen. Mode 
pengalamatan bersegmen sangat penting dalam
manajemen memori. 



1.2.3  Register penunjuk stack (stack pointer register)

Instruksi yang tak memerlukan alamat karena alamat operan
ditunjuk register penunjuk stack. Operasi-operasi terhadap

stack : 

- instruksi push : menyimpan data pada stack, dengan
meletakkan data di puncak stack 

- instruksi pop : mengambil data dari puncak stack. 

1.2.4  Register penanda (flag register)

� Isi register merupakan hasil operasi dari pemroses. Register berisi
kondisi-kondisi yang dihasilkan pemroses berkaitan dengan operasi
yang baru saja dilaksanakan. 

� Register ini terlihat oleh pemakai tapi hanya dapat diperbaharui
oleh pemroses sebagai dampak (efek) operasi yang dijalankannya. 



2.  REGISTER UNTUK KENDALI & STATUS

� Digunakan untuk mengendalikan operasi pemroses, 

kebanyakan tidak terlihat oleh pemakai. 

� Sebagian dapat diakses dengan instruksi mesin yang 

dieksekusi dalam mode kontrol atau kernel sistem operasi. 



2.1  Register untuk alamat dan buffer, terdiri dari :

2.1.1  MAR (Memory Address Register)  
� Untuk mencatat alamat memori yang akan diakses (baik yang akan 

ditulisi maupun dibaca) 

2.1.2  MBR (Memory Buffer Register) 
� Untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang 

alamatnya ditunjuk MAR atau untuk menampung data dari memori 
(yang alamatnya ditunjuk oleh MAR) yang akan dibaca. 

2.1.3  I/O AR (I/O Address Register) 2.1.3  I/O AR (I/O Address Register) 
� Untuk mencatat alamat port I/O yang akan diakses(baik akan 

ditulisi / dibaca). 

2.1.4  I/O BR (I/O Buffer Register) 
� Untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang 

alamatnya ditunjuk I/O AR atau untuk menampung data dari port 
(yang alamatnya ditunjuk oleh I/O AR) yang akan dibaca. 



2.2 Register untuk eksekusi instruksi

� 2.2.1   PC (Program Counter) : mencatat alamat memori dimana
instruksi di dalamnya akan dieksekusi

� 2.2.2  IR (Instruction Register) : menampung instruksi yang sedang 
Dilaksanakan

2.3  Register untuk informasi status 

� Register ini berupa satu register / kumpulan register. Kumpulan 
register ini disebut PSW (Program Status Word). PSW berisi kode-

� Register ini berupa satu register / kumpulan register. Kumpulan 
register ini disebut PSW (Program Status Word). PSW berisi kode-
kode kondisi pemroses ditambah informasi-informasi status lain, 
yaitu : 

� Sign  
� Flag ini mencatat tanda yang dihasilkan operasi yang 

sebelumnya dijalankan
� Zero 

� Flag ini mencatat apakah operasi sebelumnya menghasilkan nilai
nol



� Carry  
� Flag ini mencatat apakah dihasilkan carry (kondisi dimana 

operasi penjumlahan/ perkalian menghasilkan bawaan yang 
tidak dapat ditampung register akumulator) 

� Equal 
� Flag ini mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi sama 

dengan 
� Interupt enable/disable 

� Flag ini mencatat apakah interrupt sedang dapat diaktifkan 
atau tidak 

� Supervisor � Supervisor 
� Flag ini mencatat mode eksekusi yang dilaksanakan, yaitu 

mode supervisor atau bukan. 
� Pada mode supervisor maka seluruh instruksi dapat 

dilaksanakan sedang untuk mode bukan mode 
supervisor(mode user) maka beberapa instruksi kritis tidak 
dapat diaktifkan. 



REGISTER MEMORY

adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat 

tinggi.

Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang 

diproses, sementara itu data dan instruksi lainnya yang menunggu 

giliran diproses akan disimpan dalam main memory

Terdiri dari :

MEMORI

Terdiri dari :

IR(Instruction) : menyimpan instruksi yang sedang diproses

PC (Program Counter): menyimpan lokasi alamat main memori

GPR(Gerneral Purpose): 

MDR (Memory Data Register):  register yang digunakan untuk 

menampung data atau instruksi yang dikirimkan dari main memory ke 

CPU, atau menampung data yang  akan disimpan ke main memory 

sebagai hasil olahan CPU

MAR(Memory Address Register) : Untuk mencatat alamat memori

yang akan diakses (baik yang akan ditulisi maupun dibaca) 



� Memori Case: adalah tempat menympan data sementara. 

Cara ini dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data 

dengan menyimpan data yang pernah diakses pada cache 

tersebut, sehingga apabila ada data yang ingin diakses 

adalah data yang sama maka maka akses akan dapat 

dilakukan lebih cepat.Cache memori ini adalah memori dilakukan lebih cepat.Cache memori ini adalah memori 

tipe SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access 

Memory)/ memori dinamis yang memiliki kapasitas 

terbatas namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi 

dan harga yang lebih mahal dari memori utama



Memori Kerja Terdiri dari 2 jenis:

� RAM Statik

Sel-sel RAM jenis ini berupa flip-flop dengan transistor-transistor 

bipolar sehingga SRAM dapat menyimpan informasi tanpa 

memerlukan penyegaran (refresh). Artinya, selama diberi daya 

listrik, sebuah SRAM dapat tetap menyimpan informasi. Jika catu 

daya listrik terputus atau dihentikan, semua informasi yang 

tersimpan akan hilang. Jadi, SRAM bersifat volatile.

� RAM Dinamik

RAM jenis ini menyimpan informasi dalam bentuk muatan 

kapasitor-kapasitor semikonduktor kecil. Karena isolasi kapasitor 

ini tidak sempurna, muatan yang tersimpan akan cepat hilang. 

Agar informasi yang tersimpan tidak hilang, sel-sel DRAM harus 

ditulis ulang. Penulisan ulang ini disebut penyegaran (refresh) dan 

harus dilakukan secara berkala (sekitar 2 milidetik sekali).



Struktur sel DRAM jauh lebih sederhana dibandingkan 
struktur sel SRAM, sehingga DRAM dapat dibuat 
dengan kerapatan sel jauh lebih tinggi. Dengan kata 
lain, untuk ukuran fisik yang sama, kapasitas chip
DRAM akan jauh lebih besar dibandingkan SRAM. 
Karena itu, harga per bit sebuah DRAM jauh lebih 
murah.

karena pertimbangan ekonomi, untuk memori kerja karena pertimbangan ekonomi, untuk memori kerja 
(RAM) komputer, hampir selalu digunakan DRAM. 
Pemakaian SRAM hanya digunakan jika kecepatan 
yang diutamakan, bukan harga dan konsumsi daya.



� Penyimpanan magnetik

merupakan piranti 
penyimpanan sekunder yang 
paling banyak dijumpai pada 
sistem komputer modern. 
Pada saat disk digunakan, 
motor drive berputar dengan motor drive berputar dengan 
kecepatan yang sangat tinggi. 
Ada sebuah read−write head
yang ditempatkan di atas 
permukaan piringan tersebut. 
Permukaan disk terbagi atas 
beberapa track yang masih 
terbagi lagi menjadi beberapa 
sektor. 



DISK OPTIK

� Disk optik merupakan disk removable yang berdiameter 4,75 
inci dan tebalnya seperduapuluh inci serta data bisa ditulis dan 
dibaca melalui sinar laser. Satu CD audio bisa memuat 74 
menit (setara 2 milyar bit) suara stereo berkualitas tinggi.

� Disk optik tidak memiliki lengan penggerak mekanik seperti 
halnya disket dan hardisk. Sebagai penggantinya, sinar laser halnya disket dan hardisk. Sebagai penggantinya, sinar laser 
yang cukup kuat dipakai untuk menulis data dengan cara 
membakar pit-pit kecil pada permukaan disk plastik.

� DVD adalah disk yang serupa CD, namun memiliki kapasitas 
sangat tinggi sehingga bisa menyimpan data sebesar 4,7 
gigabyte, sedangkan CD hanya bisa 650 megabyte



PENEMBAKAN LASER PADA MESIN

DVD



MAGNETIC TAPE

� Magnetic tape adalah 
model pertama dari 
secondary memory. 
Tape ini juga dipakai 
untuk alat 
Input/Output dimana 
informasi dimasukkan 
Input/Output dimana 
informasi dimasukkan 
ke CPU dari tape dan 
informasi diambil dari 
CPU lalu disimpan 
pada tape lainnya.



PERANGKAT MASUKAN DAN KELUARANPERANGKAT MASUKAN DAN KELUARAN



KOMPONEN MEKANIK



KOMPONEN ELEKTRONIK



� Prosessor

RAM � RAM 



� ROM



� Harddisk



� Casing Komputer



� CD-Rom



� VGA (Video Graphic Adapter): salah satu

perangkat keras komputer yang berfungsi

menerjemahkan tampilan ke layar monitor



� Sound Card



� Heat Sink Fan



� LAN Card



� Power Supply



INTERKONEKSI ANTAR KOMPONEN

Bus terdiri dari tiga macam, yaitu:

� Bus alamat (addres bus)

Untuk memberikan alamat dari memori atau port yang 
hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal 
paralel atau lebih.

� Bus data (data bus)

Untuk membaca dan mengirim data dari/ke memori atau port. Untuk membaca dan mengirim data dari/ke memori atau port. 
Bus data berisi 8,16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih.

� Bus kendali (control bus)

Sinyal bus kendali antara lain:

� Memory Read

� Memory Write

� I/O read

� I/O Write

� Sistem interkoneksi antarkomponen (Bus) yang populer 
antara lain: ISA, EISA, MCA, VESA, PCI dan AGP. 



� Bus ISA (Industry Standard Architecture) adalah sebuah 

arsitektur bus dengan bus data selebar 8-bit yang 

diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 

1981

� Interkoneksi komponen periferal (Peripheral 

Component Interconnect) adalah bus yang didesain untuk 

menangani beberapa perangkat keras.

� Bus Lokal VESA (biasanya disingkat VL-Bus atau VLB) � Bus Lokal VESA (biasanya disingkat VL-Bus atau VLB) 

bertindak sebagai saluran berkecepatan tinggi untuk memori-

mapping I / O dan DMA, sedangkan ISA bus menangani 

interrupts dan port-dipetakan I / O.

� Bus AGP, singkatan dari Accelerated Graphics Port

adalah sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung 

kartu grafis berkinerja tinggi, menggantikan bus ISA, bus 

VESA atau bus PCI yang sebelumnya digunakan.
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