
MEMORI 
Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sebagian besar komputer 

memiliki hirarki memori yang terdiri atas tiga level, yaitu: 

  

Register

 

di CPU, berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat 

diakses dalam satu clock cycle CPU. 

  

Primary Memory (executable memory), berada di level tengah. Contohnya, RAM. 

Primary Memory

 

diukur dengan satu byte dalam satu waktu, secara relatif dapat 

diakses dengan cepat, dan bersifat volatile

 

(informasi bisa hilang ketika komputer 

dimatikan). CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load

 

dan store

 

dalam beberapa clock cycle. 

  

Secondary Memory, berada di level bawah. Contohnya, disk atau tape. Secondary 

Memory

 

diukur sebagai kumpulan dari bytes (block of bytes), waktu aksesnya 

lambat, dan bersifat non-volatile

 

(informasi tetap tersimpan ketika komputer 

dimatikan). Memori ini diterapkan di storage device, jadi akses meliputi aksi oleh 

driver

 

dan physical device. 

 

Gambar 1.

 

Hirarki Memori

  

Komputer yang lebih canggih memiliki level yang lebih banyak pada sistem hirarki 

memorinya, yaitu cache memory

 

dan bentuk lain dari secondary memory

 

seperti 

rotating magnetic memory, optical memory,

 

dan sequntially access memory. Akan 



tetapi, masing-masing level ini hanya sebuah penyempurnaan salah satu dari tiga level 

dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 
Bagian dari sistem operasi yang mengatur hirarki memori disebut dengan memory 

manager. Di era multiprogramming

 
ini, memory manager

 
digunakan untuk mencegah 

satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary 

memory, mengatur swapping

 

antara memori utama dan disk ketika memori utama 

terlalu kecil untuk memegang semua proses. 

 

Tujuan dari manajemen ini adalah untuk:

  

Meningkatkan utilitas CPU

  

Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU 

  

Efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas

  

Transfer dari/ke memori utama ke/dari CPU dapat lebih efisien

 

VARIABEL :

 

( VARIABLE )

  

Elemen yang dapat menampung nilai.

  

Nilai dapat berubah.

  

Dapat digunakan berulang-ulang.

  

Hanya dapat menampung sebuah nilai saja (tunggal).

  

LINGKUP VARIABEL 

Jenis variabel berdasarkan kelas penyimpanannya dan berkaitan dengan lingkup 

variabel:

 

1.

 

Variabel Global 

/ Eksternal

  

:

  

Dideklarasikan diluar prosedur atau fungsi manapun.

  

Dideklarasikan bukan Didifinisikan.

  

Dapat dikenali diakses oleh semua prosedur atau fungsi.

  

2.

 

Variabel Lokal /

 

Internal

 

:

 

o Tidak dapat dikenali oleh prosedur atau fungsi lain.

 

o Hanya dikenal

 

di dalam prosedur atau fungsi tempat 

variabel didifinisikan.

 



3.

 
Variabel 

Otomatis

      
:

  
Variabel  hanya akan diciptakan pada saat fungsi 

dipanggil.

  
Pada saat fungsi berakhir (selesai dieksekusi), variabel 

otomatis dihilangkan

  
Tidak ada inisialisasi secara otomatis (pada saat variabel 

diciptakan). Inisialisasi oleh pemrograman akan 

dikerjakan setiap kali fungsi dipanggil.

  

Hanya dapat diakses di dalam  fungsi yang 

mendifinisikan.

  

4.

 

Variabel Statis

 

:

 

Pada Variabel Lokal

  

Variabel tetap hanya dapat diakses

 

pada fungsi yang 

mendifinisikannya

  

Variabel tidak hilang saat dieksekusi fungsi berakhir 

nilainya akan tetap dipertahankan, sehingga akan 

dikenali pada pemanggilan fungsi untuk tahap 

berikutnya.

  

Inisialisasi oleh pemrograman akan dilakukan sekali saja 

selama program dijalankan, jika tidak ada inisialisasi 

secara eksplisit, variabel diisi dengan nol.

 

Pada Variabel Global

  

Jika Variabel eksternal dijadikan sebagai variabel statis, 

variabel ini dapat diakses oleh semua file yang 

didifinisikan pada file yang sama dengan variabel 

eksternal tersebut.

  

Bermanfaat pada pemrograman file berganda atau kode 

program diletakkan pada beberapa file.

    



Deklarasi dan Pemberian nama variabel :

  
Tidak mengandung spasi.

  
Nama variabel diawali dengan huruf, bukan angka.

  
Perhatikan tipe data.

  
Case Sensitive atau InCase Sensitive.

  

Berikan nama yang sesuai dengan kegunaannya dan tidak terlalu panjang.

  

KONSTANTA :

 

( CONSTANS )

  

Elemen yang dapat menampung nilai.

  

Nilai tetap / tidak berubah.

  

Dapat digunakan berulang-ulang.

  

Hanya dapat menampung sebuah nilai saja (tunggal).

  

TIPE ( TYPE ) :

  

Tipe data yang dapat dibuat / didefinisikan sendiri.

  

ARRAY :

  

Elemen yang dapat menampung nilai.

  

Nilai dapat berubah.

  

Dapat digunakan berulang-ulang.

  

Dapat menampung lebih dari satu nilai (jamak).

  

Memiliki Index untuk dapat mengenali setiap nilai yang 

tersimpan.

  

Tipe datanya harus sejenis

  

PROCEDURE :

  

Kumpulan statement atau perintah yang dapat dieksekusi secara 

bersamaan dalam satu waktu.

  

Dapat digunakan berulang-ulang.

  

FUNCTION :

  

Kumpulan statement atau perintah yang dapat dieksekusi secara 

bersamaan dalam satu waktu.

  

Dapat digunakan berulang-ulang.

 



 
Dapat mengembalikan nilai.

  
Banyak digunakan untuk penyelesaian operasi matematik 

maupun operasi string.

  
Scope and Lifetime of Variables

  

Scope variabel adalah bagaimana sebuah

 

variabel dapat diakses dalam

 

aplikasi yg 

terdiri

 

dari modul-modul aplikasi. Contoh: sebuah varaibel

 

dideklarasikan sebagai 

Public pada

 

module .Bas dapat diakses dalam

 

form apapun

 

dalam aplikasi 

tersebut

  

Lifetime varaibel adalah periode atau masa

 

dimana sebuah variable

 

akan tetap 

ada dalam

 

memori komputer. Contoh: local variabel pada

 

sebuah prosedur akan 

dibuat/disimpan pd

 

memori saat prosedur tersebut

 

diekseskusi

 

dan akan dihapus 

dari memori pada saat

 

prosedur tersebut

 

selesai dijalankan

 


