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5. System Memory 
 
Obyektif : 

ü Pengenalan 
ü Modul Memory 
ü Fitur 
ü Jenis 

 
RAM (Random Access Memory) yang lebih dikenal sebagai System Memory. RAM disebut 
Random Access (akses acak) karena anda dapat meng-akses setiap sel (cell) memory 
apabila anda tahu alamat baris (row) dan kolom (column) yang bertemu pada sel tersebut. 
 
Lawan dari RAM adalah SAM (Serial Access Memory). SAM menyimpan data berurutan 
dalam sel memory yang hanya dapat diakses dengan cara berurutan pula (seperti kaset 
tape). Apabila data tidak ditemukan, maka setiap sel memory akan dicek hingga data yang 
dibutuhkan ditemukan, SAM bekerja sangat baik untuk kebutuhan buffers seperti untuk 
memory kartu grafik. 
 
5.1. Pengenalan 

 
Sama dengan microprocessor, bahwa RAM juga berbentuk chip, dan terkandung 
didalamnya IC (Integrated Circuit) dibuat dari jutaan transistor dan kapasitor.  
Pada bentuk umum dari sebuah memory, DRAM (Dynamic Random Access 
Memory), dimana transistor dan kapasitor dijadikan sepasang untuk membuat 
sebuah sel memory, dan mewakili satu bit dari data. 
Kapasitor memegang bit informasi tersebut, dalam 0 atau 1, dan Transistor 
berfungsi sebagai switch yang menunggu control circuitry pada chip memory 
membaca data tersebut, atau bahkan merubah posisinya. 
 
Kapasitor seperti sebuah ember yang menyimpan electrons. Untuk menyimpan 
data biner 1 pada sel memory, maka ember diisi electrons, untuk menyimpan 
data biner 0 pada sel memory, maka ember dibiarkan kosong. 
Maka dari itu, untuk memory dynamic bekerja, antara processor dan memory 
controller harus mampir dan me-recharge semua kapasitor yang menyimpan 
data 1 sebelum dia mati (discharge), untuk melakukan ini, memory controller 
membaca memory lalu menuliskannya kembali, proses refresh terjadi ribuan kali 
per detik (yang disebut juga frequency). 
 

 
Gambar 5.1.a. 
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Seperti gambar 5.1.a. dimana kapasitor dalam sel memory dynamic RAM seperti 
ember yang bocor, dan membutuhkan proses refresh atau akan jadi habis air 
pada ember tersebut kalau dibiarkan. 
Proses refresh inilah nama dynamic tersebut digunakan, kelemahannya proses 
refresh ini makan waktu dan mengurangi kecepatan memory. 
 

 
Gambar 5.1.b. 

 
Pada gambar 5.1.b., menjelaskan bahwa memory dibuat dari aransemen bit 
melalui 2 dimensi grid, pada gambar 5.1.b, cell berwarna merah menjelaskan 
nilai 1 sedangkan cell berwarna putih menjelaskan nilai 0, dimana proses 
perubahan data akan terjadi secara dinamis mengisi cell yang ada dari kanan ke 
kiri. 
 

5.1.1. DRAM – Dynamic Random Access Memory 
 
DRAM bekerja dengan cara me-recharge ke column / kolom yang dituju (CAS – 
Column Address Strobe),  
Ketika menulis, baris (RAS – Row Address Strobe) yang harus hidup dan mati 
akan diperintah oleh capacitor, 
Ketika membaca, sense amplifier akan menentukan level pengisian pada 
capacitor, dimana apabila lebih dari 50%, maka akan terbaca dengan nilai bit 1, 
kalau kurang dari 50% akan dianggap nilai bit 0,  
Jarak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan ini sangatlah cepat, 
yang diexpresikan ke dalam nanosecond, sebagai contoh memory yang memiliki 
kecepatan 70ns berarti membutuhkan 70 nanosecond untuk membaca dan me-
recharge setiap cell-nya. 
 

5.1.2. SRAM – Static Random Access Memory 
 
SRAM menggunakan teknologi yang sangat berbeda, dalam Static RAM adanya 
bentuk sebuah flip-flop yang memegang setiap bit dalam memory. Flip-flop untuk 
cell memory menggunakan 4 atau 6 transistor pada saat penulisan, namun tidak 
perlu me-recharge ulang, ini yang membuat SRAM bekerja lebih cepat dari 
DRAM, namun membutuhkan transistor lebih banyak dari DRAM, sehingga 
membutuhkan tempat yang lebih banyak pula daripada DRAM, maka jelas akan 
membuatnya lebih mahal. 
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SRAM lebih cepat dan lebih mahal, dan DRAM lebih lambat dan lebih murah, 
maka dari itu biasanya SRAM biasanya digunakan untuk cache memory L1 dan 
L2, sedangkan DRAM digunakan untuk memory utama atau RAM komputer. 
 

5.2. Modul  
 
Chip memory pada komputer desktop aslinya menggunakan konfigurasi pin yang 
disebut dengan istilah dual inline package (DIP), dimana konfigurasi pin tersebut 
disolder ke dalam motherboard atau dimasukkan kedalam socket yang disolder 
di motherboard. Metode ini bekerja baik ketika komputer beroperasi pada ukuran 
RAM yang kecil, namun sejalan dengan kebutuhan memory yang berkembang, 
maka jumlah penempatan chip pada motherboard pun berkembang. 
 
Solusinya adalah dengan cara meletakkan chip memory lengkap dengan media 
pendukung lainnya ke dalam PCB (printed circuit board) yang terpisah lalu 
dimasukkan kedalam sebuah tempat khusus dalam motherboard atau yang 
sekarang disebut sebagai memory bank. 
 

 
Gambar 5.2.a. 

 
Gambar 5.2.b. 

 
Gambar 5.2.c 

 
Pada ilustrasi diatas dari tempo dulu SIMM (Gambar 5.2.a) dilanjutkan dengan 
DIMM (Gambar 5.2.b) dan untuk notebook yaitu SODIMM (Gambar 5.2.c). 
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5.2.1. SIMM – Single In-line Memory Module 
 

5.2.1.1.  30 Pin SIMM 

 
Gambar 5.2.1.1.a. 

 
Jenis pertama kali yang ditawarkan dari PCB memory yaitu SIMM (Single In-
line Memory Module), board memory ini menggunakan konektor 30 pin 
dengan ukuran 9cm x 2cm seperti gambar 5.2.a. 
Pada model ini anda harus menginstall memory module dalam kapasitas 
yang sama seperti terlihat pada gambar 5.2.1.1.a. terlihat bahwa 
motherboard memiliki 8 slot RAM yang terbagi atas 2 bank, dimana untuk 
menjadikannya satu buah ukuran maka minimal satu bank harus terisi 
dengan RAM berkapasitas simetris, pada gambar saya isi 4 keping dengan 
masing-masing 4 Mb, dan Bank yang kedua saya biarkan kosong maka saya 
memiliki total RAM sebesar 16 Mb. 
 

5.2.1.2.  72 Pin SIMM 

 
Gambar 5.2.1.2.a. 

 
Kemudian lahir generasi berikutnya untuk SIMM dengan menggunakan 
konektor 72 pin dan dimensi 11cm x 2.5 cm untuk meningkatkan bandwidth 
dan dapat memiliki kapasitas lebih besar hingga 256 Mb per keping. 
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5.2.2. DIMM – Dual In-line Memory Module 
 
Sejalan dengan perkembangan, industri mengadopsi standar baru yaitu Dual In-
line Memory Module (DIMM) dengan menggunakan konektor 168 pin dan 
dimensi 14cm x 2.5cm, kapasitas DIMM dari 8 hingga 512 Mb dapat diinstal 
tanpa harus mengikuti metode model SIMM, karena satu buah keping RAM 
sudah dapat mewakili satu bank. Umumnya modul memory ini mengkonsumsi 
3.3 Volts, sedangkan untuk komputer Macintosh 5 Volts,  
 

5.2.3. SODIMM – Small Outline Dual In-line Memory Module 
 
Untuk notebook menggunakan ukuran khusus (proprietary) dengan bentuk 
konfigurasi SODIMM. Kartu memory SODIMM sangat kecil, 5cm x 2.5cm dengan 
144 pin, umumnya kapasitas dari 16 Mb hingga 256 Mb per module, yang lucu 
dari komputer desktop iMac menggunakan SODIMM daripada DIMM biasa. 
 

5.3. Fitur 
 
RAM memiliki beberapa fitur tambahan adalah sebagai berikut : 
 

5.3.1. Parity 
 
Chip memory yang memiliki fasilitas built-in pengecekan error biasanya 
menggunakan metode yang dikenal dengan istilah parity, dimana chip parity 
memiliki bit extra disetiap 8 bit data. 
Cara kerja parity sangat sederhana, ada dua model kerja parity even dan odd, 
dengan penjelasan sebagai berikut : 
 

5.3.1.1.  Even 
 
Mari kita lihat cara kerja ‘even parity’ dulu, ketika 8 bit dalam 1 byte 
menerima data, apabila jumlah bit yang hidup (1) itu genap maka bit parity di 
set dengan nilai 1, namun apabila jumlah bit yang hidup (1) itu ganjil maka bit 
parity di set dengan nilai 0, ketika data dibaca kembali kekurangan bit, maka 
akan ditambahkan dan disesuaikan dengan hasil yang ada pada bit parity, 
jika totalnya genap dan nilai bit parity adalah 1, maka data dianggap valid 
dan dikirim ke CPU, namun jika totalnya genap namun nilai bit parity adalah 
0, maka chip parity tahu bahwa telah terjadi kesalahan didalam pengisian 
data didalam 8 bits dan membuang data tersebut, dan meminta system 
untuk mengirimkan data baru. 
 

5.3.1.2.  Odd 
 
Cara kerja Odd parity sama dengan even, Cuma nilai bit parity di set 1 
apabila jumlah bit yang hidup pada 8 bits per 1 byte tersebut ganjil. 
 

5.3.2. ECC – Error Correction Code 
 
Computer pada posisi kritikal membutuhkan level lebih tinggi dalam masalah 
toleransi kesalahan (fault tolerance) seperti high end Server. 
ECC menggunakan banyak bit untuk pengecekan error, jumlah banyaknya 
adalah tergantung dari lebar bus, lain halnya dengan parity yang hanya 
mengandalkan 1 bit saja.  
Memory ECC menggunakan perhitungan algoritma khusus yang tidak hanya 
mendeteksi error pada bit, dan juga memperbaikinya (tanpa harus meminta 
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kembali dari system). Memory ECC juga mendeteksi secara cepat lebih dari 1 bit 
data dalam kesalahan jumlah byte. 
 

5.3.3. Non Parity 
 
Jenis memory umumnya dijual menggunakan model non-parity, chip ini tidak 
memiliki fasilitas ‘built-in’ pengecekan error namun sepenuhnya mengandalkan 
pada kontroler memory untuk deteksi kesalahan. 
 

5.4. Jenis  
 
Jenis RAM sangat beragam diantaranya sebagai berikut : 
 

5.4.1. SRAM – Static RAM 
 
Menggunakan 4 hingga 6 transistor untuk setiap cell memorynya, namun tidak 
memiliki kapasitor di setiap cell nya, biasanya digunakan untuk Cache pada 
Processor 
 

5.4.2. DRAM – Dynamic RAM 
 
Menggunakan pasangan transistor dan kapasitor dan membutuhkan proses 
recharge secara kontinuitas 
 

5.4.3. FPM DRAM – Fast Page Mode Dynamic RAM 
 
Model DRAM pertama kali, dengan cara kerja menunggu hingga seluruh proses 
penempatan bit dari data pada column dan row selesai, dan dilanjutkan dengan 
membaca bit sebelum dimulai kembali pada bit berikutnya. 
 

5.4.4. EDO DRAM – Extended Data Out Dynamic RAM 
 
Pada model ini tidak perlu menunggu seluruh proses penempatan bit pertama 
selesai untuk mengerjakan bit berikutnya, sesaat setelah penempatan alamat 
dari bit pertama selesai, EDO DRAM akan melanjutkan pekerjaan untuk bit 
berikutnya, proses ini 5% lebih cepat dari model FPM. 
 

5.4.5. SDRAM – Synchronous Dynamic RAM 
 
Mengambil keuntungan dengan menggunakan mode ‘burst’ atau ledakan, cara 
kerjanya adalah dengan menempati baris yang berisi permintaan bit, dan 
melangkah ke kolom berikutnya, lalu sambil berjalan ke kolom berikutnya dia pun 
membaca data yang ada pada kolom sebelumnya. 
Ide ini menggunakan model rangkaian penempatan data dari CPU ke RAM 
menggunakan clock cycling (Hz).  
RAM model ini tersedia dalam beberapa model clock diantaranya adalah : 
  Model  Frequency Data Transfer Rate 
Ø PC 66  66   MHz 550   Mb/s 
Ø PC 100  100 MHz  800   Mb/s 
Ø PC 133  133 MHz  1050 Mb/s 
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5.4.6. DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM 
 

 
Gambar 5.4.6.a. 

 
Menggandakan teknologi SDRAM yang ada dengan tabel sebagai berikut : 
 
Ø PC 1600 2 x 100 MHz = 200 MHz 2 x 800 Mb/s = 1600 Mb/s 
Ø PC 2100 2 x 133 MHz = 266 MHz 2 x 1050 Mb/s = 2100 Mb/s 
Ø PC 2700 2 x 166 MHz = 333 MHz 2 x 1350 Mb/s = 2700 Mb/s 
Ø PC 3200 2 x 200 MHz = 400 MHz 2 x 1600 Mb/s = 3200 Mb/s 
 

5.4.7. RDRAM – Rambus Dynamic RAM 
 
Lahirnya metode kerja radikal untuk arsitektur DRAM, cara kerja masih sama 
namun yang membedakannya adalah memiliki channel RAM yang khusus 
dengan istilah RAMBUS channel, dimana dapat bekerja paralel. 
 

 
Gambar 5.4.7.a. 

 
Seperti anda lihat pada gambar 5.4.7.a. dimana apabila anda membuat satu 
buah ukuran harus menggunakan dua buah keping RDRAM dengan kapasitas 
simetris, dan apabila ada bank yang tidak terisi maka harus ditutup dengan 
menggunakan contiunuity RIMM. 
Model dari RDRAM adalah sebagai berikut : 
 
 Model  Frequency  
Ø PC 400  400   MHz  
Ø PC 533  533   MHz   
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5.4.8. DDR RDRAM – Double Data Rate Rambus Dynamic RAM 

 
Menggandakan teknologi RDRAM yang ada maka mencapai model kecepatan 
adalah sebagai berikut : 
 
 Model  Frequency  
Ø PC 800  2x400   MHz  
Ø PC 1066  2x533   MHz   

 
 

5.4.9. Flash RAM 
 
Flash RAM adalah istilah umum untuk memory ukuran kecil yang digunakan oleh 
device seperti TV, VCR, dan Tape untuk menyimpan informasi khusus seperti 
channel radio, dan perintah-perintah sederhana lainnya. Bahkan ketika item 
tersebut dimatikan, dia tetap mengkonsumsi listrik yang kecil untuk me-refresh 
memory-nya, ini jelas mengapa apabila anda menyambungkan VCR anda ke 
listrik walaupun anda telah matikan namun jamnya masih menyala dan apabila 
belum anda set jam anda maka akan menunjuk ke 12:00.  
Komputer anda pun menggunakan Flash RAM untuk menyimpan setting-setting 
khusus seperti konfigurasi BIOS dan apabila anda melepasnya dari listrik data 
tersebut masih tetap dipertahankan oleh Battery pada Motherboard anda. 
 

5.4.10. VRAM – Video RAM 
 
VideoRAM, dan juga disebut sebagai MPDRAM – Multiport Dynamic RAM, 
adalah jenis dari RAM yang digunakan secara spesifik untuk kartu grafik 
dan/atau akselerasi 3D. 
Bagian ‘multiport’ didapat karena secara fakta bahwa VRAM umumnya 
menggunakan baik RAM dan SAM. 
VRAM diletakkan pada kartu grafik dan hadir dalam model yang sangat 
bervariasi, dimana jumlah dari VRAM dapat menentukan kemampuan untuk 
menampilkan resolusi dan kedalaman warna pada layar monitor. 
VRAM juga digunakan untuk menyimpan informasi grafik spesifik seperti data 
geometri 3D dan maps texture. 
 

  
Gambar 5.4.10. RAM pada Motherboard 
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