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3. CPU (Central Processing Unit) 
 
Obyektif : 

ü Sejarah 
ü Cara Kerja 
ü Teknologi Masa ke Masa 

 
Microprocessor adalah jantung dari semua komputer, apakah itu server, desktop, notebook, 
atau bahkan pda. Microprocessor yang anda gunakan diantaranya seperti Intel Pentium, 
AMD Athlon, Motorola PowerPC, Transmeta Crusoe, Via Joshua, dan lain sebagainya, dari 
berbagai macam model Microprocessor yang ada, namun pada dasarnya cara kerjanya 
masih sama. 
 
3.1. Sejarah 

 
 

Pada bulan November 1971, Intel 
memperkenalkan Microprocessor komersil 
pertama, 4004, yang ditemukan oleh 3 
orang insinyur dari Intel, sangat primitif 
untuk standar saat ini, berisi sekitar 2300 

transistor dan dapat melakukan 60.000 kalkulasi per detik. 
 
25 tahun kemudian, Microprocessor telah menjadi produksi 
pokok untuk kebutuhan komputasi, dengan 5.5 juta transistor 
dan dapat melakukan jutaan kalkulasi per detik. 
 
Saat ini, Microprocessor telah menjadi otak dari komputer, dari 
chip silicon yang mungil ini terdapat jutaan jalur dan tombol 
untuk membantu komputer didalam membuat keputusan 
penting dan melakukan tugas-tugas yang anda minta. Dan 
Microprocessor tidak hanya berfikir untuk komputer saja, anda akan temukan 
Microprocessor pada barang yang anda gunakan sehari-hari, seperti telepon, 
mobil, lampu merah jalan raya, dan lain sebagainya. 
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3.2. Cara Kerja 
 
Untuk membantu anda mengenal lebih dekat tentang bagaimana Microprocessor 
bekerja, akan saya bimbing langkah demi langkah dimana kita akan memberikan 
tugas yang sangat sederhana kepada Microprocessor. 
 
Untuk kebutuhan demonstrasi ini, anda akan memberikan tugas pada 
Microprocessor untuk menjumlah 2 angka, dan akan kita ikuti bersama 
bagaimana Microprocessor mengerjakan sulapnya.  
 
Kita ingin memberikan tugas pada Microprocessor untuk melakukan proses 
penambahan : 2+3= 
 
Langkah Pertama – Tekan Tombol 2 
 
1. Dengan menekan tombol 2 akan memberikan peringatan pada 

Microprocessor dan memberikan 
sinyal pada Prefetch Unit meminta 
System Memory komputer untuk 
instruksi spesifik yaitu data baru 
karena sebelumnya masih kosong 
pada Instruction Cache. 

 
2. Instuksi data baru datang ke 

Microprocessor melalui unit Bus, 
dari System Memory komputer dan 
disimpan ke dalam Instruction 
Cache, dimana diberikan kode 
bahwa 2 = X 

 
 
3. Prefetch Unit lalu meminta pada 

Instruction cache untuk copy dari 
code 2 = X dan mengirimkannya ke 
Decode Unit untuk proses 
berikutnya.  

 
4. Dalam Decode Unit, instruksi 2 = X 

diterjemahkan atau di-decode 
kedalam kode biner dan 
mengirimkannya ke Control Unit dan 
Data Cache mengatakan kepada 
Control Unit apa yang harus 
dikerjakan dalam bentuk instruksi 

 
 
5. Karena Decode Unit tahu bahwa 

nomor 2 harus disimpan untuk 
kemudian diproses Data cache, 
maka Control Unit melakukan 
instruksi 2 = X, ini menyebabkan 
nomor 2 tersebut harus dikirimkan 
ke alamat didalam Data Cache yang 
disebut X, dimana anda dapat melihat pada gambar menunggu untuk 
perintah berikutnya. 
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Langkah Kedua – Tekan Tombol 3 
 
1. Dengan menekan tombol 3, Prefetch 

Unit meminta System Memory pada 
komputer dan Instruction Cache untuk 
instruksi spesifik pada data yang baru 
ini. Dimana tidak ditemukan instruksi 
yang sesuai dalam Instruction Cache, 
maka Instruksi akan datang dari 
System Memory 

 
2. Sama dengan metode 2 = X, dimana 

Instruksi data baru tersebut datang ke 
Microprocessor dari System Memory 
komputer, dan disimpan dalam bentuk 
alamat Instruction Cache dan 
diberikan inisialisasi 3 = Y 

 
3. Prefetch Unit mengambil copy dari 3 = 

Y dari Instruction Cache lalu 
mengirimkannya ke Decode Unit 
untuk proses berikutnya 

 
4. Didalam Decode Unit, instruksi       

3 = Y diterjemahkan atau di-decode 
kedalam kode string biner yang 
dikirimkan dari Control Unit dan 
Data Cache untuk memberitahu apa 
yang dilaksanakan berikutnya 

 
5. Karena di Decode Unit tahu bahwa 

nomor 3 harus disimpan ke Data 
Cache kemudian, Control Unit lalu 
melakukan instruksi 3 = Y, ini 
menyebabkan nomor 3 dikirim ke 
alamat di Data Cache yang disebut 
Y, dimana dia menunggu seperti 2 
untuk perintah berikutnya 
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Langkah Ketiga – Tekan Tombol + 
 
1. Ketika anda menekan tombol + maka 

Prefetch Unit meminta System 
Memory komputer dan Instruction 
Cache untuk instruksi pada data baru 
yang harus ditarik dari System 
Memory 

 
2. Karena ini instruksi baru, maka tanda 

+ datang ke Microprocessor dari 
System Memory komputer dan 
disimpan dalam sebuah alamat pada 
Instruction Cache sebagai sebuah 
code X + Y = Z, terlihat pada gambar 
disamping bagaimana tindakan yang 
diambil 

 
3. Lalu Prefetch Unit menanyakan 

Instruction Cache untuk copy dari 
code X + Y = Z, dan dikirimkan ke 
Decode Unit untuk proses berikutnya. 

 
4. Dalam Decode Unit X + Y =Z 

diterjemahkan atau di-decode lalu 
dikirim ke Control Unit dan Data 
Cache untuk memberitahu apa yang 
dikerjakan dengan instruksi tersebut, 
juga ALU (Arithmatical Logical Unit) 
memberikan pesan fungsi TAMBAH 
harus dikerjakan 

 
5. Lalu dalam Control Unit, kode tersebut 

mulai dipecahkan dan perintah 
TAMBAH dikirim ke ALU dimana X 
dan Y diikutsertakan bersama dari 
Data Cache. Lalu ALU bicara pada 
rekan dekatnya, Registers, dan 
mengirimkan hasilnya yaitu 5 untuk 
disimpan kedalam sebuah alamat 
didalamnya. 
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Langkah Keempat – Tekan Tombol = 
 
1. Ketika anda menekan tombol = maka 

sekali lagi Prefetch Unit mengecek 
Instruction Cache untuk Instruksi 
adanya data baru, dimana tidak dapat 
ditemukan. 

 
2. Instruksi = datang ke Microprocessor 

dari System Memory komputer melalui 
Bus Unit dan disimpan dalam 
Instruction Cache pada sebuah 
alamat dengan code ‘Print Z’ 

 
3. Prefetch Unit menanyakan ke 

Instruction Cache untuk copy dari 
code ‘Print Z’ dan dikirimkan ke 
Decode Unit untuk proses berikutnya 

 
4. Dalam Decode Unit, instruksi ‘Print Z’ 

diterjemahkan atau di-decode 
kedalam string biner dan dikirim ke 
Control Unit untuk memberitahu apa 
yang harus dilakukan dengan instruksi 

 
5. Sekarang dimana nilai dari Z telah 

dikomputasi dan diletakkan di file 
Register dengan isi 5, lalu perintah 
Print hanya untuk mengambil isi 5 dari 
Register dan menampilkannya ke 
layar, maka anda telah melihat 
bagaimana 2+3 dikerjakan oleh 
Microprocessor. 
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3.3. Teknologi Masa ke Masa 
 
Perjalanan teknologi Microprocessor dari masa ke masa selalu ditandai dengan 
keberhasilan satu teknologi dan dilanjutkan dengan terobosan teknologi 
berikutnya, dan apabila terobosan teknologi berhasil diimplementasikan di masa 
lampau akan menjadi standar untuk masa yang akan datang. 
 
1971 :  4004 

Processor perdana Intel, penemuan yang memberikan tenaga 
untuk kalkulator Busicom dan membuka jalan untuk 
terbentuknya sebuah personal computer 
 

1971 :  8008 
Processor ini bekerja dua kali lebih cepat dari 4004, dalam 
artikel Radio Electronics, sebuah perangkat yang bernama 
Mark 8 adalah komputer yang pertama kali menggunakan 
Microprocessor 8008. 
 

1974 :  8080 
Processor ini menjadi otak pertama sebuah komputer 
dengan nama Altair, yang diambil dari nama sebuah 
tujuan Starship Enterprise dari film Star Trek, dijual 
dengan harga US$ 395, dalam sebulan hanya terjual 
puluhan dari ribuan, mencatat nama buruk PC untuk 
sejarah 
 

1978 : 8086 - 8088 
Komputer yang mulai didagangkan oleh IBM, dengan 
sebutan IBM PC yang berotakkan processor 8086, 
keberhasilan penjualan 8088 ikut mendorong Intel 
masuk kedalam barisan ‘Fortune 500’, di sebuah 
majalah ‘Fortune’ dengan sebutan ‘Mahkota bisnis di 
era 70-an’ 
 

1982 : 80286 
 
Microprocessor ini yang juga memiliki julukan 286, 
adalah processor Intel pertama yang mampu 
menjalankan software untuk processor seniornya, 
dalam 6 tahun setelah kelahirannya, diperkirakan 15 
juta PC menggunakan processor ini. 
 

1985 : 80386 
 
Microprocessor ini memiliki 275.000 transistor, 100x 
lebih banyak dari 4004m, menggunakan 32 bit dan 
memiliki kemampuan ‘multitasking’, dengan maksud 
mampu melaksanakan perintah dalam waktu yang 
bersamaan. 
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1989 : 80486DX 
 
Microsoprocessor generasi ini benar-benar 
memindahkan anda dari Character User Interface 
(seperti DOS) ke Graphical User Interface (GUI) 
menggunakan mouse sebagai pointer, processor ini 
pertama kali mengintegrasikan Math-Co processor 
(FPU=Floating Point Unit), dimana meningkatkan 
kecepatan komputasi karena memisahkan beban 
perhitungan matematis dari CPU (Central Processing 
Unit) 
 

1993 : Pentium  
 
Microprocessor ini telah mampu mengerjakan 
pekerjaan ‘dunia nyata’, seperti pengenalan vocal, 
suara, pengenalan tulisan tangan, dan gambar 
fotografi. Nama pentium sering digunakan pada 
komik bahkan talkshows pada televisi masa itu. 
 

1995 : Pentium Pro 
 
Dilahirkan pada musim gugur tahun 1995, 
digunakan untuk Server dengan basis 32 bit 
dan kebutuhan aplikasi pada Workstation 
seperti CAD (Computer Aided Design), ME 
(Mechanical Engineering), dan Komputasi 
Sains. Setiap processor Pentium Pro dipaket 
bersama dengan cache memory yang 
berkecepatan tinggi, menggunakan 5.5 juta 
transistor. 
 

1997 : Pentium II  
 
Berisikan 7.5 juta transistor telah 
menggabung teknologi MMX (Multimedia 
eXtensions), yang didisain secara spesifik 
untuk kebutuhan Video, Audio, dan Grafik. 
Diperkenalkan juga S.E.C.C (Single Edge 
Contact Cartridge) dan S.E.P.P (Single 
Edge Processor Package), dan 
mengintegrasikan cache L2. Dengan chip 
ini PC users dapat meng-capture, edit, 
berbagi foto digital dengan rekan dan 
keluarga melalui Internet. 
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1998 : Pentium II Xeon 
 

Didisain untuk kebutuhan atas performa dari kelas mid-end hingga high-
end Server dan Workstations. Konsisten dengan Strategi Intel untuk 
mengikuti kebutuhan segmen pasar, Pentium II Xeon didisain untuk 
workstations dan server yang membutuhkan aplikasi bisnis seperti 
Internet Services, Corporate Data Warehousing, Digital Content Creation, 
Electronic and Mechanical Design Automation. Dimana prosesor dapat 
digabungkan dari 4, 8, 16 bahkan lebih dalam satu komputer. 
 

1999 : Celeron 
 

Mengikuti strategi Intel didalam memproduksi processor untuk mengikuti 
market, Celeron didisain untuk pasar Value, kunci penekanan harga 
Celeron adalah pengurangan kapasitas Cache L2, namun masih 
memiliki performa untuk kebutuhan perkantoran seperti aplikasi Office, 
kurang bertenaga untuk aplikasi seperti Games 3D. 
 

1999 : Pentium III  
 

Processor ini memiliki 70 jenis instruksi baru, Internet Streaming SIMD 
extension (SSE), yang secara dramatis meningkatkan performa dari 3D 
Games, Streaming Audio, Video, Speech Recognition, dan lain 
sebagainya. Memiliki 9.5 juta transistor, diperkenalkan menggunakan 
teknologi 0.25 micron. 
 

1999 : Pentium III Xeon 
 

Processor ini pengembangan dari Pentium III, yang juga telah dilengkapi 
dengan 70 jenis instruksi baru, terutama dalam pengembangan Cache 
memory dalam kapasitas besar, didisain untuk Server atau Workstation 
yang membutuhkan kebutuhan komputasi tinggi, dapat diparalel dalam 
satu komputer hingga 64 processor, sejalan dengan lahirnya e-
Commerce di masa itu maka ini adalah pilihan yang paling enthusiast. 
 

2000 : Pentium 4  
 

Memiliki 42 juta transistor, jalur circuit hingga 0.18 micron, debut 
awalnya adalah pada kecepatan 1.5 GHz, diarahkan untuk kebutuhan 
Codec (Compression Decompression) pada dunia digital anda, seperti 
render 3D, Audio CD ripping, MP3 encode, dan lain sebagainya. 
Lahirnya teknologi SSE2 (Streaming SIMD Extension) untuk kebutuhan 
akses Internet kecepatan tinggi. 
 

2000 : Pentium 4 Xeon 
 

Lahirnya teknologi Hyperthreading, yaitu secara Logical memiliki 2 otak 
dalam satu processor yang dapat secara logical mengerjakan pekerjaan 
2 CPU dalam satu langkah. 
Lahirnya teknologi Intel Netburst, yang digunakan untuk kebutuhan 
Audio Video melalui jaringan. 

 
2001 : Itanium 

 

Processor ini adalah keluarga pertama dari kelahiran 64 bit komputasi 
pada Intel semenjak lahirnya processor Alpha 64 bit, dengan teknologi 
EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing), digunakan untuk Server 
kelas Enterprise. 
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Name Date Transistors Microns Clock 
speed Data width MIPS 

8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64 

8088 1979 29,000 3 5 MHz 16 bits 8-bit bus 0.33 

80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1 

80386 1985 275,000 1.5 16 MHz 32 bits 5 

80486 1989 1,200,000 1 25 MHz 32 bits 20 

Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 32 bits 64-bit bus 100 

Pentium II 1997 7,500,000 0.35 233 MHz 32 bits 64-bit bus ~300 

Pentium III 1999 9,500,000 0.25 450 MHz 32 bits 64-bit bus ~510 

Pentium 4 2000 42,000,000 0.18 1.5 GHz 32 bits 64-bit bus ~1,700 

 
Informasi mengenai tabel tersebut adalah sebagai berikut : 
 
o Date, adalah tahun prosesor tersebut diperkenalkan. Umumnya 

Microprocessor akan diperkenalkan ulang pada kecepatan yang lebih tinggi 
setelah yang pertama lahir 

o Transistors, adalah jumlah transistor dalam chip. Seperti yang anda lihat 
bahwa setiap perkembangan Microprocessor akan menanam lebih banyak 
transistor pada chipnya. 

o Microns, adalah lebar ukuran dalam microns. Untuk perbandingan saja, 
dimana rambut manusia memiliki ketebalan 100 microns, dimana apabila 
ukuran micron dalam chip dapat ditekan, maka makin banyak transistor 
yang dapat ditanam dalam chip. 

o Clock Speed, adalah tingkat maksimum chip tersebut dapat digunakan, 
clock speed akan dibahas di bab berikutnya. 

o Data Width, adalah lebar dari ALU, dimana 8 bit ALU dapat mengerjakan 
tambah/bagi/kurang/kali untuk nomor 8 bit, sedangkan 32 bit ALU dapat 
mngerjakan pekerjaan untuk nomor 32 bit, 

o MIPS, adalah Millions Instructions Per Second adalah pengukuran kasar 
dari Performa CPU. 
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Characteristic First-generation 
Pentium 

Second-
generation 
Pentium 

Pentium MMX Pentium Pro 

Voltage 5 v 3.465 v, 3.3v 2.8 v 3.1 v or 3.3 v 
Clock multiplier 1x 1.5x – 3.0x 1.5x – 4.5x 2.5x – 3.0 x 

Maximum speed 60 – 66 MHz 75 – 200 MHz 60 – 266 MHz 150 – 200 MHz 
Internal registers 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 
External data bus 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 

Address Bus 32-bit 32-bit 32-bit 36-bit 
64 GB (physical) 

Maximum memory 4 GB 4 GB 4 GB 
64 TB (virtual) 

L1 Cache 8 KB/8 KB 8 KB/8 KB 16 KB/16 KB 8 KB/8 KB 

L2 Cache (internal) N/A N/A N/A 256 KB, 512 KB 
or 1 MB 

15.5 M (256 KB) 
31 M (512 KB) Number of transistors 3.1 M 3.1 M 4.5 M 
62 M (1 MB) 

 

Characteristic Pentium II Celeron Celeron A Pentium III 

Voltage 1.8 – 2.8 v 1.8 v – 2.8 v 1.8 v – 2.0 v 1.8 v – 2.0 v 
Clock multiplier 3.5x – 4.5x 3.5x – 4.5x 3.5x – 7x 4.5x – 6x 
Maximum speed 233 – 450 MHz 266 – 400 MHz 266 – 433+ MHz 500+ MHz 
Internal registers 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 
External data bus 64-bit 64-bit 64-bit 64-bit 

Address bus 36-bit 32-bit 32-bit 36-bit 
64 GB (physical) 4 GB (physical) 4 GB (physical) 64 GB (physical)  Maximum memory 

64 TB (virtual) 64 TB (virtual) 64 TB (virtual) 64 TB (virtual) 
L1 cache 16 KB/16 KB 16 KB/16 KB 16 KB/16 KB 16 KB/16 KB 

L2 cache (internal) 512 KB External 128 KB 512 KB 
Number of transistors 7.5 M 7.5 M 19 M 9.5 M 

 

Characteristic Pentium II Xeon Pentium III Xeon 

Voltage 1.8 v – 2.8 v 1.8 v – 2.0 v 
Clock multiplier 4x – 4.5x 5x – 6x 
Maximum speed 500 + MHz 500+ MHz 
Internal registers 32-bit 32-bit 
External data bus 64-bit 64-bit 

Address bus 36-bit 36-bit 
64 GB (physical)  64 GB (physical)  Maximum memory  
64 TB (virtual) 64 TB (virtual) 

L1 cache 16 KB/16 KB 16 KB/16 KB 

L2 cache 512 KB, 1 MB or 
2 MB 

512 KB, 1 MB or 
2 MB 

Number of transistors 7.5 M 9.5 M 
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