
 

 

 

MODUL 1 - CPU 
 

I. TUJUAN 
1. Praktikan dapat menemukan dan membongkar pasang CPU. 

2. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang Central Processing Unit. 

3. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang fungsi CPU. 

 
 

II. TUGAS PENDAHULUAN 

1. Jelaskan tentang CPU yang kalian Temukan! 

2. Jelaskan tentang fungsi CPU yang kalian temukan! 

3. Jelaskan datasheet dan konfigurasi dari CPU yang kalian temukan! 
 

III. DASAR TEORI 

A. DEFINISI KOMPUTER 

 CPU, singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang 
berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. 
Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor 
adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit 
terpadu-tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu-tunggal ini 
telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Pin 
mikroprosesor Intel 80486DX2. 

Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 

Unit kontrol (Control Unit) 
Unit kontrol ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. 

Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga 
terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. 
termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil intruksi-intruksi dari 
memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan 
aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke 
ALU (Aritmathic Logic Unit). Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke 
memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan 
demikian tugas dari unit kendali ini adalah: 

 
• Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 
• Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 
• Mengambil data dari memori utama (jika diperlukan) untuk diproses. 
• Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. 
• Mengawasi kerja dari ALU. 
• Menyimpan hasil proses ke memori utama. 

 
Register 

Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup 
tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan/atau instruksi yang sedang diproses. 
Memori ini bersifat sementara, biasanya di gunakan untuk menyimpan data saat di olah 
ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan 
sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak 
dapat diibaratkan sebagai CPU, yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur 



 

 

seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan 
perbandingan logika. 

 
ALU 

ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan 
operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering di sebut mesin bahasa karena 
bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang 
masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah 
melakukan semua perhitungan aritmatika (matematika) yang terjadi sesuai dengan instruksi 
program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga 
sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. 
 
Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan 
instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operand dengan menggunakan 
operator logika tertentu, yaitu sama dengan (=), tidak sama dengan (¹ ), kurang dari (<), 
kurang atau sama dengan (£ ), lebih besar dari (>), dan lebih besar atau sama dengan (³ ). 
 
* CPU Interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen 
internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register-register dan juga dengan bus-bus 
eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti 
masukan /keluaran. 
 
Cara Kerja CPU 
 

Saat data dan/atau instruksi dimasukkan ke processing-devices, pertama sekali diletakkan 
di RAM (melalui Input-storage); apabila berbentuk instruksi ditampung oleh Control Unit di 
Program-storage, namun apabila berbentuk data ditampung di Working-storage). Jika 
register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka Control Unit akan mengambil 
instruksi dari Program-storage untuk ditampungkan ke Instruction Register, sedangkan 
alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di Program Counter. Sedangkan 
data diambil oleh Control Unit dari Working-storage untuk ditampung di General-purpose 
register (dalam hal ini di Operand-register). Jika berdasar instruksi pengerjaan yang 
dilakukan adalah arithmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk 
mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di Accumulator. 
Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka Control Unit akan mengambil hasil pengolahan 
di Accumulator untuk ditampung kembali ke Working-storage. Jika pengerjaan keseluruhan 
telah selesai, maka Control Unit akan menjemput hasil pengolahan dari Working-storage 
untuk ditampung ke Output-storage. Lalu selanjutnya dari Output-storage, hasil pengolahan 
akan ditampilkan ke output-devices. 
 
Fungsi CPU 
 

CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. 
Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang 
diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat 
keras, seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol 
menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut 
dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan, seperti cakram 
keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian 
disimpan terlebih dahulu pada memori fisik (RAM), yang mana setiap instruksi akan diberi 
alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada 
RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. 
 
Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut 
dengan bus, yang menghubungkan antara CPU dengan RAM. Data kemudian didekode 
dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendekoder instruksi yang sanggup 
menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika (ALU) yang 



 

 

melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam 
sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan 
cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu, meliputi penjumlahan, 
perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga 
mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, media penyimpan, atau register 
apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam 
CPU yang disebut dengan penghitung program akan memantau instruksi yang sukses 
dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai. 
 

IV. KEGIATAN PRAKTIKUM 

1. Explorasi dan pahami setiap bagian CPU. 

2. Explorasi datasheet dari CPU yang ditemukan 

 



 

 

 

MODUL 2 - RAM 
 

I. TUJUAN 
1. Praktikan dapat menemukan dan membongkar pasang RAM. 

2. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang RAM. 

3. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang fungsi RAM. 

 
 

II. TUGAS PENDAHULUAN 

1. Jelaskan tentang RAM yang kalian Temukan! 

2. Jelaskan tentang fungsi RAMyang kalian temukan! 

3. Jelaskan datasheet dan konfigurasi dari RAM yang kalian temukan! 
 

III. DASAR TEORI 

A. DEFINISI KOMPUTER 

 RAM (Random Acces Memory) adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan 
data dan instruksi program yang akan dan sudah dieksekusi oleh prosesor. Penyimpanan RAM 
bersifat sementara, ini artinya setelah komputer dimatikan, RAM akan dikosongkan lalu akan 
diisi data baru yang diperlukan saat komputer dinyalakan dan dipergunakan. Berbeda dengan 
tape magnetik atau disk yang harus diakses secara berurutan, isi dari RAM dapat diakses secara 
random atau tidak mengacu pada letak datanya. Hal ini yang membuat RAM lebih cepat 
daripada harddisk atau media penyimpanan lainnya.  

 RAM sendiri sering disebut sebagai memori utama atau main memory,  memori primer atau 
primary memory atau memori internal, atau hanya disebut memori, meskipun ada beberapa jenis 
memori yang terpasang pada komputer tersebut. 

 

RAM memiliki bagian utama seperti : 

1. PCB (Printed Circuit Board) 

 PCB (Printed Circuit Board) yakni papan yang tersusun atas beberapa layer, pada setiap 
lapisan layer terpasang jalur/circuit untuk mengalirkan data ataupun sebagai tempat penyalur 
daya listrik. 

 

2. Contact Point 

Contact Point yakni bagian RAM yang berfungsi sebagai konektor ke Motherboard, terdiri 
atas beberapa titik dan di batasi oleh satu atau dua buah lekukan yang disebut sebagai 
NOTCH. 

 

Fungsi RAM 

 Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemprosesan data pada komputer. Semakin besar 
RAM yang dimiliki, semakin cepatlah komputer. Selain itu, RAM juga berfungsi sebagai 
mendia penyimpanan disaat komputer atau laptop dalam keadaan hidup, apabila laptop atau 
komputer dimatikan maka data yang tersimpan dalam ram akan hilang dan terhapus. Misalkan 
ketika anda mengetik di dokumen atau microsoft word kemudian anda anda tutup tanpa 
menyimpan terlebih dahulu data yang anda ketik akan tersimpan di memori ram dengan begitu 



 

 

anda dapat membuka dokumen tersebut melalui history terakhir dari Microsoft word tadi. 

Jenis - Jenis RAM 

1. DRAM (Dynamic Random Access Memory) 

DRAM (Dynamic Random Access Memory) yang merupakan memori semikonduktor yang 
memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. 
RAM ini memiliki kecepatan lebih tinggi dari EDO-RAM. Namun lebih rendah 
dibandingkan SRAM. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan 
kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. DRAM mempunyai frekuensi 
kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77MHz hingga 40MHz. 

 

2. SDRAM (Sychronous Dynamic Random Access Memory) 

SDRAM (Sychronous Dynamic Random Access Memory) adalah jenis RAM yang 
merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah diskronisasi oleh clock sistem dan memiliki 
kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki 
kecepatan sampai 100 MHz. 

3. RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory) 

RAM jenis ini memiliki kecepatan sangat tinggi, pertama kali digunakan untuk komputer 
dengan prosesor Pentium 4. Slot Memori untuk RD RAM adalah 184 pin. Bentuk RD RAM 
adalah Rate Inline Memory Modul (RIMM). Memiliki kecepatan hingga 800 MHz. 

4. SRAM (Static Random Access Memory) 

SRAM (Static Random Access Memory) adalah jenis RAM yang terbuat dari semacam 
semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara 
berkala sehingga lebih cepat. Namun SRAM memiliki kelemahan, yakni biaya produksinya 
mahal sehingga hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan menangani bagian yang benar-
benar penting. 

5. EDORAM (Extended Data Out Random Access Memory) 

RAM jenis ini memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data 
dibandingkan dengan RAM biasa. Slot memori untuk EDO � RAM adalah 72 pin. Bentuk 
EDO-RAM lebih panjang daripada RAM yaitu bentuk Single Inline Memory Modul 
(SIMM). Memiliki kecepatan lebih dari 66 Mhz. 

6. FPM DRAM (First Page Mode DRAM)  

FPM DRAM (First Page Mode DRAM) adalah merupakan bentuk asli dari DRAM. Laju 
transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per sekon. FPM bekerja pada 
rentang frekuensi 16MHz hingga 66MHz dengan access time sekitar 50ns. 

7. Flash RAM  

Flash RAM adalah jenis memory berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat 
elektronika seperti, TV, VCR, radio mobil, dan lainnya. Memerlukan refresh dengan daya 
yang sangat kecil. 

8. VGRAM (Video Graphic Random Acces Memory) 

 VGRAM (Video Graphic Random Acces Memory) Yaitu VGRAM biasanya digunakan 
untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan cip VGRAM 
akan memberikan prestasi video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. 

9. DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Acces Memory) 

RAM jenis ini memiliki kecepatan sangat tinggi dengan menggandakan kecepatan SD 
RAM, dan merupakan RAM yang banyak beredar saat ini. RAM jenis ini mengkonsumsi 
sedikit power listrik. Slot Memori untuk DDR SDRAM adalah 184 pin, bentuknya adalah 
RIMM. 



 

 

 

10. SO-DIMM (Small Outline Dual In-Line Memory Module)  

SO-DIMM (Small Outline Dual In-Line Memory Module) merupakan jenis memory yang 
digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya kira-kira setengah dari besar DDR 
biasa sehingga dapat lebih menghemat ruang yang tentunya sangat berharga pada perangkat 
mobile seperti notebook. Perkembangan generasi SO-DIMM biasanya sejalan dengan 
perkembangan RAM untuk komputer desktop. Ketika DDR3 SDRAM diluncurkan 
dipasaran, DDR3 SO-DIMM juga ikut diluncurkan. Modul tersebut menggunakan slot yang 
memiliki 204 pin. 
 

IV. KEGIATAN PRAKTIKUM 

1. Explorasi dan pahami setiap bagian RAM. 

2. Explorasi datasheet dari RAM yang ditemukan 

 



 

 

 

MODUL 3 - ROM 
 

I. TUJUAN 
1. Praktikan dapat menemukan dan membongkar pasang ROM. 

2. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang ROM. 

3. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang fungsi ROM. 

 
 

II. TUGAS PENDAHULUAN 

1. Jelaskan tentang ROM yang kalian Temukan! 

2. Jelaskan tentang fungsi ROMyang kalian temukan! 

3. Jelaskan datasheet dan konfigurasi dari ROM yang kalian temukan! 
 

III. DASAR TEORI 

A. DEFINISI ROM 

 ROM adalah singkatan dari ‘ Read Only Memory ‘ yaitu suatu perangkat keras pada 
komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. 
ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM (Random Access Memory), walaupun keduanya 
mempunyai kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM (Read Only Memory) 
berbeda dengan RAM (Random Access Memory). 

 Atau bisa juga definisi ROM adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. 
ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan didalam 
ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik di sudah matikan. 
Menyimpan data di dalam ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data 
dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada diisi oleh pabrik yang 
membuatnya. Oleh karena itu sifat ini, biasa dipakai untuk menyimpan firmware (perangkat 
lunak yang berhubungan sangat erat dengan perangkat keras). 

 

B. Di bawah ini bisa kamu lihat cara kerja, fungsi dan jenis ROM 

Cara atau prinsip kerja dari ROM seperti pada gambar di bawah ini: 

  
Fungsi ROM (Read Only Memory) adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu 
perangkat lunak atau lebih sering disebut software, yang berhubungan dengan perangkat 
keras (hardware). seperti ROM BIOS, dimana BIOS (Basic Input Output System) tersebut 
dapat langsung di eksekusi secara cepat, tanpa harus menunggu untuk menyalakan 
perangkat media penyimpanan lainnya lebih dulu seperti yang pada umumnya terjadi pada 
alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data 
pada memori ini dapat di tulis ulang.  

 Jenis-jienis ROM misalnya seperti Mask ROM, PROM (Programmable Read Only 
Memory), EPROM (erasable programmable read only memory), EAROM (Electrically 
Alterable Read Only Memory) dll. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit-sirkuit terpadu. 
Yang menggunakan switch transistor, data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian. Ini 



 

 

berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar read-only, dan 
juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Hal ini juga disebut dengan ROM 
masker, tapi pada tahun 1990-an, memori flash telah diciptakan dan disajikan secara 
alternatif yang jauh lebih baik lagi. Flash memori juga non-volatile, sehingga membuat data 
tetap ada saat daya dimatikan, tetapi data dapat ditimpa. Ini berarti bahwa firmware dapat 
diperbarui jika diperlukan. Flash ROM sekarang standarnya pada kebanyakan komputer. 
Secara teknisnya flash ROM tidak lagi read-only, akan tetapi sangat sedikit pengguna 
komputer biasa memodifikasi firmwarenya dari pc/komputer mereka sendiri. Jika 
dibandingkan dengan jenis lainnya dari penyimpanan, ROM pada umumnya cukup kecil. 
Firmware tidak memakan banyak ruang, serta memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih 
besar ROM tidak membuat PC boot up lebih cepat. 

 
IV. KEGIATAN PRAKTIKUM 

1. Explorasi dan pahami setiap bagian ROM. 

2. Explorasi datasheet dari ROM yang ditemukan 

 



 

 

 

MODUL 4 – MOTHER BOARD 
 

I. TUJUAN 
1. Praktikan dapat membongkar pasang dan maneliti  Mother Board. 

2. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang Mother Board. 

3. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang fungsi Mother Board. 

 
 

II. TUGAS PENDAHULUAN 

1. Jelaskan tentang Mother Board yang kalian Temukan! 

2. Jelaskan tentang fungsi Mother Board yang kalian temukan! 

3. Jelaskan datasheet dan konfigurasi dari Mother Board yang kalian temukan! 
 

III. DASAR TEORI 

A. DEFINISI MOTHER BOARD 

 Motherboard merupakan pusat, dimana seluruh komponen perangkat keras komputer 
ditempatkan. Jenis – jenis motherboard. Meskipun merupakan sebuah papan sirkuit utama di 
dalam sebuah komputer, motherboard memilki beberapa jenis lagi. Berikut ini adalah beberapa 
jenis dari motherboard : 

- Form Factor ATX. Jenis motherboard yang pertama adalah form factor Advanced Technology 
Extended ata ATX, merupakan motherboard keluaran Intel pada tahun 1995.Motherboard ini 
memiliki ukuran sebesar 305 x 244 mm. 

- Form Factor Micro – ATX. Merupakan motherboard hasil pengembangan dari mobo ATX, 
dengan biaya produksi dan performa yang lebih rendah. Ukuran dari mobo ini adalah 244 x 244 
mm. 

-  Form Factor Mini – ITXForm factor Mini – ITX merupakan jenis motherboard berikutnya. 
Form factor mini – ITX merupakan jensi motherboard kecil, yang sengaja dirancang untuk 
menciptakan komputer yang hemat energy dan daya. Ukuran dari motherboard jenis Mini – ITX 
ini adalah 170 x 170 mm 

- Form Factor Pico – ITX. Merupakan pengembangan berikutnya dari Mini – ITX, motherboard 
Pico – ITX memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu hanya sekitar 100 x 70 mm. 

- Form Factor Nano – ITX. MOtherboar Nano – ITX ini memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu 
sekitar 120 x 120 mm.  

- Form Factor NLX. NLX merupakan kependekan dari New Low Profile Extended. NLX hanya 
memilki satu buah slot untuk ekspansi, dan merupakan motherboard yang dikembangkan oleh 
intel pada tahun 1997. Motherboard ini memiliki ukuran 254 x 228 mm 

 

 Motherboard adalah perangkat keras komputer yang memiliki peran utama dan paling vital. Di 
mana di dalam cara kerjanya, motherboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis 
seputar BIOS (Basic Input Output System), Chipset (pengatur koneksi input-output), RAM 
(memori penyimpanan data sementara), VGA card (memori penyimpan data grafis), prosesor, 
dan Additional card (PCI, ISA). 

 

B. Fungsi Motherboard 



 

 

  Fungsi utama motherboard ialah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras 
dengan perangkat keras yang lainnya. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk 
menghubungkan bahasa kode antarperangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas 
kerja perangkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa 
perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. 

Di Indonesia sendiri, telah tersebar luas cabang dari produsen kenamaan yang memproduksi 
motherboard. Persaingan ketat pun ditunjukkan para produsen guna menjadi leader dalam pasar 
perangkat keras motherboard. Seperti misalnya, merek produk yang kini tengah memiliki 
reputasi dan keandalan yang bagus antara lain: Gigabyte, Asus, Albatron, Aopen, Abit, ECS, 
Biostar, dan Jetway. Harga banderolan masing-masing merek pun memiliki varian yang cukup 
variatif. Begitu pula untuk sektor spesifikasinya. 

 
IV. KEGIATAN PRAKTIKUM 

1. Explorasi dan pahami setiap bagian Motherboard. 

2. Explorasi datasheet dari Motherboard yang ditemukan 

 



 

 

 

MODUL 5 – MICROPROCESSOR 
 

I. TUJUAN 

1. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang Microprocessor. 

2. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang fungsi Microprocessor. 

 
 

II. TUGAS PENDAHULUAN 

1. Jelaskan tentang Microprocessor yang kalian ketahui! 

2. Jelaskan tentang fungsi Microprocessor! 

  
III. DASAR TEORI 

A. DEFINISI MICROPROCESSOR 

  Microprocessor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari 
rangkaian aritmatik, logik dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah 
CPU (Central Processing Unit) dari sebuah komputer digital. Rangkaian elektronika terpadu 
tersebut dapat menerjemahkan dan menjalankan instruksi dari sebuah program serta menangani 
operasi aritmatik. Microprocessor dikembangkan pada akhir tahun 1970 sebagai hasil dari 
teknologi LSI (Large Scale Integration), suatu rangkaian elektronik terpadu yang 
memungkinkan menggabungkan ribuan transistor, dioda, dan resistor pada sebuah chip silikon 
sebesar 5 mm persegi. Pada awal tahun 1980 teknologi VLSI (Very Large Scale Integration) 
berkembang sangat pesat dan digunakan sebagai rangkaian elektronik dalam sebuah 
microprocessor, yang mampu menggabungkan ratusan ribu komponen elektronik dalam sebuah 
chip yang mempunyai ukuran sama dengan chip LSI. Dengan semakin berkembangnya 
teknologi pembuatan microprocessor dan semakin murahnya biaya produksi yang digunakan, 
memungkinkan para insinyur komputer untuk mengembangkan microcomputer. Komputer 
semacam ini mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada televisi portabel tetapi mempunyai 
kemampuan hitung yang cukup baik untuk dipakai dalam bisnis, industri dan ilmu pengetahuan. 
Microprocessor tersebut juga memungkinkan pengembangan produk-produk seperti intelligent-
terminal, automatic teller machine dan point of sale terminal yagn biasa dipakai di toko-toko 
retail. Microprocessor juga banyak digunakan ebagai rangkaian kontrol dalam industri robot, 
alat-alat penelitian, dan peralatan-peralatan rumah sakit. Kemajuan teknologi tersebut juga 
memungkinkan microprocessor dipakai untuk produk-produk konsumen seperti: programmable 
microwave oven, televisi, game-game elektronik dan juga dalam bidang-bidang otomotif. 

B. KARAKTERISTIK MICROPROCESSOR  

1. INTERNAL DATA BUS SIZE 

 Internal Data Bus Size adalah Jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor 
yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam 
mikroprosesor atau suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih 
perangkat. Karakteristik kunci suatu bus adalah bahwa bus merupakan suatu medium 
transmisi bersama. Berbagai perangkat yang terhubung ke bus, dan suatu sinyal yang 
dipancarkan oleh tiap perangkat dapat diterima oleh semua perangkatlain yang terhubung 
ke bus. Jika dua perangkat melakukan transmisi sepanjang periode waktu yang sama, 
sinyalnya akan tumpang-tindih dan menjadi rusak. Dengan demikian, hanya satu 
perangkat yang akan berhasil melakukan transmisi pada saat tertentu. Umumnya, suatu 
bus terdiri dari berbagai lintasan komunikasi, atau saluran. Masing-masing saluran mampu 
mentransmisikan sinyal yang mewakili biner 1 dan biner 0. Dari waktu ke waktu, suatu 
urutan digit biner dapat ditransmisikan melalui lintasan tunggal. Dengan 



 

 

mengumpulkannya, beberapa lintasan bus dapat digunakan untuk mentransmisikandigit 
biner secara simultan (secara paralel). Sebagai contoh, suatu unit data 8-bit dapat 
ditransmisikan melalui delapan saluran bus. Sistem komputer berisi sejumlah bus berbeda 
yang menyediakan lintasan antara komponen-kornponen pada berbagai level dari 
tingkatan sistem komputer. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen 
komputer utama (prosesor, memori, I/O) disebut suatu sistem bus. Struktur interkoneksi 
komputer yang paling umum didasarkan pada penggunaan satu atau lebih sistem bus. 

 Suatu sistem bus berisi, biasanya, dari sekitar 50 sampai ratusan saluran yang 
terpisah. Masing-masing lintasan ditandai dengan arti atau fungsi. Walaupun ada banyak 
rancangan bus yang berbeda, pada bus manapun saluran dapat digolongkan ke dalam tiga 
golongan fungsional: data, alamat, dan saluran kontrol. Sebagai tambahan, terdapat 
saluran distribusi yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. 

2. EKTERNAL DATA BUS SIZE 

 Ekternal Data Bus Size adalah jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data 
antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. 

3. MEMORY ADDRES SIZE 

 Memori ( Memory ) terdiri atas komponen-komponen elektronik yang 
menyimpan perintah- perintah yang menunggu untuk di eksekusi oleh prosesor,data yang 
diperlukan oleh insruksi (perintah) tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses ( 
informasi ). Memori biasanya terdiri atas satu chip atau beberapa papan sirkuit lainnya 
dalam prosesor.Memory komputer bisa diibaratkan sebagai papan tulis, dimana setiap 
orang yang masuk kedalam ruangan bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada 
dengan tanpa merubah susunan yang tersaji. Data yang diproses oleh komputer, 
sebenarnya masih tersimpan didalam memory, dan dalam hal ini komputer hanya 
membaca data dan kemudian memprosesnya. Satu kali data tersimpan didalam memory 
komputer, maka data tersebut akan tetap tinggal disitu selamanya. Setiap kali memory 
penuh, maka data yang ada bisa dihapus sebagian ataupun seluruhnya untuk diganti 
dengan data yang baru. Address bus pertama kali mengontak bagian komputer yang 
disebut dengan memory. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu keompok 
chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan 
salah satu dari proses berikut terhadap memori tersebut, yaitu membacanya (read) atau 
menuliskan/menyimpannya (write) ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga 
sebagai memori utama. 

  Tipe chip yang cukup banyak dikenal pada memori utama ini adalah DRAM 
(Dynamic Randmo Access Memory). Kapasitas atau daya tampung dari satu chip memori 
ini bermacam-macam, ada yang 128 Mega bit, 256 Mega bit, ... dst., tergantung kapan dan 
pada komputer apa DRAM tersebut digunakan. 

 Salah satu sifat dari DRAM ini adalah volatile, artinya informasi yang disimpan 
pada chip ini akan bertahan selama ada listrik yang mempertahankannya, sehingga apabila 
terjadi pemutusan arus listrik, maka data yang ada pada DRAM akan hilang. Namun 
demikian, kemampuan proses penyaluran datanya cukup tinggi, mengingat memori ini 
berhubungan langsung dengan CPU, makannya memori ini disebut dengan memori utama. 

 Ketika komputer baru dinayalakan, tentu saja instruksi serta data yang dibutuhkan 
untuk memproses memulai komputer itu dihidupkan belum ada pada DRAM, karena 
informasi di dalam DRAM tersebut masih kosong. Sehingga pada saat komputer 
dinyalakan ini, BIOS mengaturnya bagaimana komputer dapat digunakan dengan 
mengisikan instruksi yang dibutuhkan oleh komputer dengan cara memasukkan sistem 
operasi ke DRAM. Sistem Operasi ini bisa didapatkan dengan menemukan dimana dia 
berada, misalnya I/O bus untuk mengakses hard drive atau perangkat I/O lainnya. 

 

4. Kecepatan clock (clock speed): 

 Rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja microprocessor. Satuan ini 



 

 

diukur dalam unit juta instruksi per second yang disebut juga sebagai megahertz (MHz). 
Clock speed juga merupakan petunjuk utama yang mencerminkan kemampuan sebuah 
chip. Kecepatan prosesor ditentukan oleh dua faktor yaitu, Front Side Bus (FSB) dan 
faktor pengali (multiplier factor). kedua faktor ini menjadi variabel dalam clock prosesor    

Clock Prosesor = FSB x Multiplier Factor 

prosesor yang telah di luncurkan di pasaran memang memiliki kecepatan yang spesifik. 
namun, kendali akan kecepatan ini sesungguhnya berada pada tangan motherboard. 
Motherboard memiliki hak untuk menentukan sendiri nilai kecepatan prosesor. 
Kebanyakan motherboard yang beredar kini justru menyerahkan hak tersebut kepada 
tangan penggunanya 

a. Meningkatkan FSB ( juga meningkatkan bus seluruh sistem)  

 Dengan meningkatkan Front Side Bus (FSB) secara otomatis kecepatan prosesor 
akan menigkat pula. Biasanya hal ini dapat dilakukan dengan mengubah pengaturan 
FSB melalui perubahan konfigurasi jumper pada board. Pada mother board yang lebih 
modern, FSB dapat diubah melalui BIOS setup.  

 Peningkatan FSB mengakibatkan bus pada PCI, AGP dan kecepatan RAM secara 
otomatis akan turut meningkat juga. Bila kecepatan PCI bus terlalu tinggi, semua 
periferal yang terhubung dengan PCI dan IDE akan terganggu kerjanya. Hal ini 
biasanya membawa pengaruh paling buruk pada hard disk ( hard disk juga termasuk 
periferal PCI ). Peningkatan kecepatan AGP akan menimbulkan ketidak stabilan pada 
graphic card yang digunakan. Akan tetapi, ada kalanya hal tersebut dengan sengaja di 
lakukan agar memperoleh kinerja lebih dari periferal AGP. 

 Pada umumnya RAM bekerja dengan kecepatan yang sama dengan FSB ( kecuali 
pada board dengan chipset terbaru ) oleh sebab itu, meningkatkan FSB secara 
otomatis juga berarti meng-overclock RAM yang digunakan. Ada kemungkinan 
motherboard serta prosesor dapat bekerja dengan FSB yang tinggi, namun bila RAM 
yang digunakan tidak sanggup menjalaninya, sistem akan hang atau menjadi tidak 
stabil.  

b. Menaikkan Faktor Pengali (Multiplier Factor)  

 Tidak untuk semua prosesor, tapi aman bagi periferal lain Cara yang satu ini 
hanya dapat dilakukan dengan prosesor yang masih menggunakan soket 7, AMD 
Athlon K7 dan AMD K8. sedangkan intel, semenjak pentium II diluncurkan, sudah 
melakukan panguncian kepada nilai pengali ini (multiplier) sehingga usaha overclock 
hanya terbatas pada FSB saja. 

 Keuntungan dari metode ini terletak pada tidak terganggunya PCI bus dan AGP 
karena FSB dibiarkan tetap pada kecepatan normalnya. Menaikkan keduanya ( sangat 
bergantung dari kemampuan motherboard )  

 Kombinasi dari kedua metode sebelumnya ini dapat dilakukan untuk memperoleh 
kinerja yang lebih besar lagi. Biasanya, metode ini diawali dengan meningkatan nilai 
multiplier. Setelah itu, barulah kecepatan FSB ditingkatkan secara bertahap. Hal ini 
dilakukan untuk mempermudah anda menemukan clock maksimum dan FSB 
maksimum sistem anda. Pada umumnya, FSB dan multiplier dapat diatur melalui 
motherboard. Jadi, kemampuan sebuah prosesor bergantung pada kemampuan board 
tersebut dalam menyediakan FSB dan multiplier yang dibutuhkan. Semakin beragam 
motherboard memberikan pilihan akan FSB dan multiplier, berarti semakin baik pula 
kemampuan overclocking motherboard tersebut.  

5. Fitur-fitur spesial (special features):  

 Fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan 
floating point, multimedia dan sebagainya. Fitur-fitur inilah yang membuat sebuah 
microprocessor sempurna digunakan dalam bentuk apapun. 



 

 

 
IV. KEGIATAN PRAKTIKUM 

1. Explorasi dan pahami setiap bagian dari microprocessor.  



 

 

 

MODUL 6 – MICROCONTROLLER 
 

I. TUJUAN 

1. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang Microcontroller. 

2. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang fungsi Microcontroller. 

 
 

II. TUGAS PENDAHULUAN 

1. Jelaskan tentang Microcontroller yang kalian ketahui! 

2. Jelaskan tentang fungsi Microcontroller! 

  
III. DASAR TEORI 

A. DEFINISI MICROCONTROLLER 

  Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya 
terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau 
keduanya), dan perlengkapan input output. 

   Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai 
masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara 
khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Sekedar contoh, 
bayangkan diri Anda saat mulai belajar membaca dan menulis, ketika Anda sudah bisa 
melakukan hal itu Anda bisa membaca tulisan apapun baik buku, cerpen, artikel dan sebagainya, 
dan Andapun bisa pula menulis hal-hal sebaliknya. Begitu pula jika Anda sudah mahir membaca 
dan menulis data maka Anda dapat membuat program untuk membuat suatu sistem pengaturan 
otomatik menggunakan mikrokontroler sesuai keinginan Anda. Mikrokontroler merupakan 
komputer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang 
menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” 
dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen 
pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat serta 
dikendalikan oleh mikrokontroler ini. 

  Mikrokonktroler digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara automatis, 
seperti sistem kontrol mesin, remote controls, mesin kantor, peralatan rumah tangga, alat berat, 
dan mainan. Dengan mengurangi ukuran, biaya, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan 
mendesain menggunakan mikroprosesor memori, dan alat input output yang terpisah, kehadiran 
mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis. 
Dengan penggunaan mikrokontroler ini maka : 

- Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas 

- Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem adalah 
perangkat lunak yang mudah dimodifikasi 

- Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak 

 Namun demikian tidak sepenuhnya mikrokontroler bisa mereduksi komponen IC TTL dan 
CMOS yang seringkali masih diperlukan untuk aplikasi kecepatan tinggi atau sekedar 
menambah jumlah saluran masukan dan keluaran (I/O). Dengan kata lain, mikrokontroler adalah 
versi mini atau mikro dari sebuah komputer karena mikrokontroler sudah mengandung beberapa 
periferal yang langsung bisa dimanfaatkan, misalnya port paralel, port serial, komparator, 
konversi digital ke analog (DAC), konversi analog ke digital dan sebagainya hanya 
menggunakan sistem minimum yang tidak rumit atau kompleks.  



 

 

 Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler tersebut memerlukan 
komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem 
minimal paling tidak dibutuhkan sistem clock dan reset, walaupun pada beberapa mikrokontroler 
sudah menyediakan sistem clock internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal pun 
mikrokontroler sudah beroperasi.  

 Untuk merancang sebuah sistem berbasis mikrokontroler, kita memerlukan perangkat keras 
dan perangkat lunak, yaitu:  

1. sistem minimal mikrokontroler 

2. software pemrograman dan kompiler, serta downloader 

 Yang dimaksud dengan sistem minimal adalah sebuah rangkaian mikrokontroler yang sudah 
dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC mikrokontroler tidakakan 
berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya sebuah sistem minimal mikrokontroler AVR 
memiliki prinsip yang sama, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu :  

1. prosesor, yaitu mikrokontroler itu sendiri 

2. rangkaian reset agar mikrokontroler dapat menjalankan program mulai dari awal 

3. rangkaian clock, yang digunakan untuk memberi detak pada CPU 

4. rangkaian catu daya, yang digunakan untuk memberi sumberdaya 

  Pada mikrokontroler jenis2 tertentu (AVR misalnya), poin2 pada no 2 ,3 sudah tersedia 
didalam mikrokontroler tersebut dengan frekuensi yang sudah diseting dari vendornya (biasanya 
1MHz,2MHz,4MHz,8MHz), sehingga pengguna tidak perlu memerlukan rangkaian tambahan, 
namun bila ingin merancang sistem dengan spesifikasi tertentu (misal ingin komunikasi dengan 
PC atau handphone), maka pengguna harus menggunakan rangkaian clock yang sesuai dengan 
karakteristik PC atau HP tersebut, biasanya menggunakan kristal 11,0592 MHz, untuk 
menghasilkan komunikasi yang sesuai dengan baud rate PC atau HP tersebut. 

B. PERBEDAAN MICROPROCSSOR DAN MICROCONTROLLER 

 Mikroprosesor 

  Mikroprosesor dalam perkembangan komputer digital disebut sebagai Central Processing 
Unit (CPU) yang bekerja sebagai pusat pengolah dan pengendalian pada sistem komputer mikro. 
Sebuah mikroprosesor tersusun dari tiga bagian penting yaitu : Arithmetic Logic Unit (ALU), 
Register Unit (RU), dan Control Unit (CU) seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

 
  Untuk membangun fungsi sebagai komputer mikro, sebuah mikroprosesor harus dilengkapi 

dengan memori, biasanya memori program yang hanya bisa dibaca (Read Only Memory=ROM) 
dan memori yang bisa dibaca dan ditulisi (Read Write Memory=RWM), decoder memori, 
osilator, dan sejumlah peralatan input output seperti port data seri dan paralel.  

  Pokok dari penggunaan mikroprosesor adalah untuk mengambil data, membentuk kalkulasi, 
perhitungan atau manipulasi data, dan menyimpan hasil perhitungan pada peralatan penyimpan 
atau menampilkan hasilnya pada sebuah monitor atau cetak keras. 

 

 Mikrokontroler 

  Mikrokontroler adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Mikrokontroler 



 

 

memadukan CPU, ROM, RWM, I/O paralel, I/O seri, counter-timer, dan rangkaian clock dalam 
satu chip tunggal seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 
 Sama halnya dengan mikroprosesor, mikrokontroler adalah piranti yang dirancang untuk 
kebutuhan umum. Penggunaan pokok dari mikrokontroler adalah untuk mengontrol kerja mesin 
atau sistem menggunakan program yang disimpan pada sebuah ROM. Untuk melihat perbedaan 
konsep diantara mikroprosesor dan mikrokontroler di bawah ini ditunjukan tabel perbandingan 
konfigurasi, arsitektur, dan set instruksi diantara mikroprosesor Z-80 CPU dengan 
mikrokontroler 8051. 

 
IV. KEGIATAN PRAKTIKUM 

1. Explorasi dan pahami setiap bagian dari microcontroller.  



 

 

 

MODUL 7 – MINIMUM SYSTEM 
 

I. TUJUAN 

1. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang apa yang dimaksud minimum system. 

2. Praktikan dapat mengerti dan memahami tentang fungsi minimum system.  

3. Praktikan dapat memahami komponen-komponen pembentuk minimum system 
 
 

II. TUGAS PENDAHULUAN 

1. Jelaskan tentang minimum system yang kalian ketahui! 

2. Jelaskan tentang fungsi minimum system! 

3. Jelaskan komponen-komponen utama dalam membentuk minimum system! 

  
III. DASAR TEORI 

A. DEFINISI MICROCONTROLLER 

  Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya 
terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau 
keduanya), dan perlengkapan input output. 

   Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai 
masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara 
khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Sekedar contoh, 
bayangkan diri Anda saat mulai belajar membaca dan menulis, ketika Anda sudah bisa 
melakukan hal itu Anda bisa membaca tulisan apapun baik buku, cerpen, artikel dan sebagainya, 
dan Andapun bisa pula menulis hal-hal sebaliknya. Begitu pula jika Anda sudah mahir membaca 
dan menulis data maka Anda dapat membuat program untuk membuat suatu sistem pengaturan 
otomatik menggunakan mikrokontroler sesuai keinginan Anda. Mikrokontroler merupakan 
komputer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang 
menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” 
dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen 
pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat serta 
dikendalikan oleh mikrokontroler ini. 

  Mikrokonktroler digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara automatis, 
seperti sistem kontrol mesin, remote controls, mesin kantor, peralatan rumah tangga, alat berat, 
dan mainan. Dengan mengurangi ukuran, biaya, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan 
mendesain menggunakan mikroprosesor memori, dan alat input output yang terpisah, kehadiran 
mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis. 
Dengan penggunaan mikrokontroler ini maka : 

- Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas 

- Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem adalah 
perangkat lunak yang mudah dimodifikasi 

- Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak 

 Namun demikian tidak sepenuhnya mikrokontroler bisa mereduksi komponen IC TTL dan 
CMOS yang seringkali masih diperlukan untuk aplikasi kecepatan tinggi atau sekedar 
menambah jumlah saluran masukan dan keluaran (I/O). Dengan kata lain, mikrokontroler adalah 
versi mini atau mikro dari sebuah komputer karena mikrokontroler sudah mengandung beberapa 
periferal yang langsung bisa dimanfaatkan, misalnya port paralel, port serial, komparator, 



 

 

konversi digital ke analog (DAC), konversi analog ke digital dan sebagainya hanya 
menggunakan sistem minimum yang tidak rumit atau kompleks.  

 Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler tersebut memerlukan 
komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem 
minimal paling tidak dibutuhkan sistem clock dan reset, walaupun pada beberapa mikrokontroler 
sudah menyediakan sistem clock internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal pun 
mikrokontroler sudah beroperasi.  

 Untuk merancang sebuah sistem berbasis mikrokontroler, kita memerlukan perangkat keras 
dan perangkat lunak, yaitu:  

1. sistem minimal mikrokontroler 

2. software pemrograman dan kompiler, serta downloader 

 Yang dimaksud dengan sistem minimal adalah sebuah rangkaian mikrokontroler yang sudah 
dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC mikrokontroler tidakakan 
berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya sebuah sistem minimal mikrokontroler AVR 
memiliki prinsip yang sama, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu :  

1. prosesor, yaitu mikrokontroler itu sendiri 

2. rangkaian reset agar mikrokontroler dapat menjalankan program mulai dari awal 

3. rangkaian clock, yang digunakan untuk memberi detak pada CPU 

4. rangkaian catu daya, yang digunakan untuk memberi sumberdaya 

  Pada mikrokontroler jenis2 tertentu (AVR misalnya), poin2 pada no 2 ,3 sudah tersedia 
didalam mikrokontroler tersebut dengan frekuensi yang sudah diseting dari vendornya (biasanya 
1MHz,2MHz,4MHz,8MHz), sehingga pengguna tidak perlu memerlukan rangkaian tambahan, 
namun bila ingin merancang sistem dengan spesifikasi tertentu (misal ingin komunikasi dengan 
PC atau handphone), maka pengguna harus menggunakan rangkaian clock yang sesuai dengan 
karakteristik PC atau HP tersebut, biasanya menggunakan kristal 11,0592 MHz, untuk 
menghasilkan komunikasi yang sesuai dengan baud rate PC atau HP tersebut. 

B. PERBEDAAN MICROPROCSSOR DAN MICROCONTROLLER 

 Mikroprosesor 

  Mikroprosesor dalam perkembangan komputer digital disebut sebagai Central Processing 
Unit (CPU) yang bekerja sebagai pusat pengolah dan pengendalian pada sistem komputer mikro. 
Sebuah mikroprosesor tersusun dari tiga bagian penting yaitu : Arithmetic Logic Unit (ALU), 
Register Unit (RU), dan Control Unit (CU) seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

 
  Untuk membangun fungsi sebagai komputer mikro, sebuah mikroprosesor harus dilengkapi 

dengan memori, biasanya memori program yang hanya bisa dibaca (Read Only Memory=ROM) 
dan memori yang bisa dibaca dan ditulisi (Read Write Memory=RWM), decoder memori, 
osilator, dan sejumlah peralatan input output seperti port data seri dan paralel.  

  Pokok dari penggunaan mikroprosesor adalah untuk mengambil data, membentuk kalkulasi, 
perhitungan atau manipulasi data, dan menyimpan hasil perhitungan pada peralatan penyimpan 
atau menampilkan hasilnya pada sebuah monitor atau cetak keras. 

 



 

 

 Mikrokontroler 

  Mikrokontroler adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Mikrokontroler 
memadukan CPU, ROM, RWM, I/O paralel, I/O seri, counter-timer, dan rangkaian clock dalam 
satu chip tunggal seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 
 Sama halnya dengan mikroprosesor, mikrokontroler adalah piranti yang dirancang untuk 
kebutuhan umum. Penggunaan pokok dari mikrokontroler adalah untuk mengontrol kerja mesin 
atau sistem menggunakan program yang disimpan pada sebuah ROM. Untuk melihat perbedaan 
konsep diantara mikroprosesor dan mikrokontroler di bawah ini ditunjukan tabel perbandingan 
konfigurasi, arsitektur, dan set instruksi diantara mikroprosesor Z-80 CPU dengan 
mikrokontroler 8051. 

 
IV. KEGIATAN PRAKTIKUM 

1. Explorasi dan pahami setiap bagian dari microcontroller.  
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