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Sebelum kita membahas mengenai perbedaan pesifikasi dari berbagai macam procesor, 

sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang umum digunakan dalam 

membahas karakteristik umum dari sebuah processor. 

Karakteristik processor dapat digunakan untuk mengetahui spesifikasi dan kemampuan kinerja 

sebuah processor. Karakteristik umum sebuah processor adalah

 

Clock Speed 

Clock Speed merupakan faktor terpenting dari sebuah processor. Clock Speed adalah 

pengukuran seberapa cepat processor bekerja dalam hitungan satu detik. Clock Speed dapat 

diibaratkan seperti kecepatan mobil (KM/jam), tetapi di dalam processor, satuan yang digunakan 

adalah Hertz(Hz) dan sampai saat ini kecepatan processor sudah mencapai Giga Hertz(GHz). 

Contohnya adalah misalnya terdapat sebuah processor Pentium 4  3,2 GHz artinya processor 

mampu memproses kecepatan sebesar 3,2 x 10
9
  dalam watu satu detik. 

Front Side Bus 

Front Side Bus (FSB) merupakan satuan kecepatan ketika data ditransfer ke memori utama 

(RAM) atau system computer. Dengan kata lain, jika clock speed merupakan pengolahan internal 

prosessor maka FSB merupakan kecepatan ketika data dibawa keluar / masuk ke processor. 

Satuan FSB adalah MegaHertz (MHz) . 

Cache Memory 

Cache Memory merupakan memory khusus yang diintegrasikan pada inti processor. Memory ini 

berkecepatan tinggi (High speed memory) agar processor mendapatkan pasokan data dengan 
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cepat. Cache berfungsi untuk menyimpan data secara sementara tetapi sangat penting artinya 

dalam membantu kinerja processor. Kebanyakan processor memiliki L1 cache dan L2 cache, 

meski ada juga yang memiliki L3 cache. 

Bandwidth 

Bandwidth merupakan karakteristik yang menunjukkan kinerja processor sesungguhnya. 

Bandwidth menunjukkan nilai seberapa banyak data dapat diolah atau ditransfer dalam waktu 

satu detik. Rumus untuk menentukan bandwidth sebuah processor yaitu Arsitektur (Byte) x FSB 

(MHz) 

Nehalem Semua prosesor Intel dengan nama Core i dibangun dengan dasar arsitektur yang diberi 

nama Nehalem. Secara sederhana, arsitektur baru ini menawarkan performa yang lebih tinggi 

dengan pengaturan konsumsi daya yang jauh lebih baik. Ada beberapa hal yang merupakan 

keunggulan dari arsitektur Nehalem secara umum, jika dibandingkan dengan arsitektur Core 

sebelumnya. 

Turbo Boost  

Kemampuan ini adalah fitur unggulan dari sebagian besar prosesor dengan teknologi Nehalem. 

Ide dasarnya adalah HUGI (Hurry Up and Get Idle). Teorinya adalah jika sebuah pekerjaan 

diselesaikan lebih cepat, prosesor akan bisa beristirahat lebih cepat dan menghemat lebih banyak 

energi. Pada umumnya, tiap prosesor memiliki batas maksimum konsumsi daya. Mari kita ambil 

contoh Core i5 (2 inti prosesor/core) yang kisaran batas konsumsi dayanya adalah sekitar 35 

Watt. Jika VGA dan pengendali memori di dalam Core i5 memakan 10 W dan hanya 1 inti 

prosesor yang terpakai, konsumsinya hanya 22.5W, bukan? Lalu, bagaimana caranya prosesor 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, sementara software tidak menggunakan inti 

ke-2 yang tersedia? Sisa jatah konsumsi daya yang 12.5W dapat digunakan Core i5 untuk 

melakukan Turbo boost. Yang terjadi adalah (pada Core i5-430M, 2.2GHz), kecepatan 1 intinya 

bisa dinaikkan hingga 2.53 GHz. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sisa jatah konsumsi 

daya dan memperhatikan temperature prosesor. Jadi, prosesor 35W ini tidak akan melampaui 

konsumsi dayanya, dan tidak akan kepanasan. Sementara itu, software dapat menyelesaikan 

pekerjaan lebih cepat. 

Arrandale 

Arrandale adalah kode untuk prosesor berbasis Nehalem untuk notebook yang menggunakan 

teknologi 32 nm dan memiliki VGA terintegrasi di dalam prosesor. Saat ini, Arrandale hanya 

memiliki jumlah inti prosesor maksimum 2 (dual core). Akan tetapi, performanya tetap tinggi 

dan suhu kerjanya cenderung lebih dingin dibandingkan Core i7. 

Nah setelah kita telah mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dalam istilah di processor, 

selanjutnya baru kita akan membahas spesifikasi dari processor dual core, i3, i5 dan i7. berikut 

adalah penjelasannya: 

 



Dual Core  

 

Dual Core (“Inti Ganda”) adalah penggunaan dua buah inti (core) prosesor dalam sebuah 

kemasan prosesor konvensional. Dual core (inti prosesor) ditempatkan pada sebuah CPU untuk 

meningkatkan kinerjanya. Setiap core ini tidak lebih cepat dibanding CPU biasa dengan 

clockspeed yang sama, tetapi semua proses perhitungan dibagi kepada 2 inti prosesor tersebut. 

Kesimpulannya adalah dengan menggunakan processor multi-core maka kita dapat mempercepat 

perhitungan algoritma yang dikerjakan sebuah sistem PC. Diibaratkan pembagian pekerjaan 

yang dilakukan oleh sebuah processor di kerjakan dengan dua otak dan akan lebih cepat selei 

pengerjaan tersebut.ing CPU biasa dengan clockspeed yang sama, tetapi semua proses 

perhitungan dibagi kepada 2 inti prosesor tersebut. 

 

Intel Core i3 

Intel Core i3 merupakan varian paling value dibandingkan dua saudaranya yang lain. Processor 

ini akan mengintegrasikan GPU (Graphics Processing Unit) alias Graphics On-board didalam 

processornya. Kemampuan grafisnya diklaim sama dengan Intel GMA pada chipset G45. Selain 

itu Core i3 nantinya menggunakan manufaktur hybrid, inti processor dengan 32nm, sedangkan 

memory controller/graphics menggunakan 45nm. Code produk Core i3 adalah “Arrandale”. 

Meski tidak dilengkapi Turbo boost, performa Core i3 tetap memikat. Hyper-threading membuat 

kemampuannya dapat dipakai secara maksimal. VGA-nya pun sudah lebih dapat diandalkan 

dibandingkan VGA onboard terdahulu. Jika dana Anda terbatas namun menginginkan performa 

dari arsitektur terbaik Intel, Core i3 adalah pilihan yang jauh lebih unggul dibandingkan Core2 

Duo. 

 

Intel Core i5 
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Kelebihan Core i5 ini adalah ditanamkannya fungsi chipset Northbridge pada inti processor 

(dikenal dengan nama MCH pada Motherboard). Maka motherboard Core i5 yang akan 

menggunakan chipset Intel P55 (dikelas mainstream) ini akan terlihat lowong tanpa kehadiran 

chipset northbridge. Jika Core i7 menggunakan Triple Channel DDR 3, maka di Core i5 hanya 

menggunakan Dual Channel DDR 3. Penggunaan dayanya juga diturunkan menjadi 95 Watt. 

Chipset P55 ini mendukung Triple Graphic Cards (3x) dengan 1×16 PCI-E slot dan 2×8 PCI-E 

slot. Pada Core i5 cache tetap sama, yaitu 8 MB L3 cache. 

 

Intel Core i7 

Core i7 sendiri merupakan processor pertama dengan teknologi “Nehalem”. Nehalem 

menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah 

satunya adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di processor, bukan motherboard. 

Nehalem juga mengganti fungsi FSB menjadi QPI (Quick Path Interconnect) yang lebih 

revolusioner. 

Kelebihan generasi intel core i3, intel core i5 dan intel core i7 dibanding processor AMD: 

1. Temperatur pada Intel dapat diatur oleh processornya sendiri (processor akan mengurangi 

kecepatan jika processor terlalu panas. 

2. Pipeline pada intel lebih panjang dibanding prosesor lain seperti AMD 

3. Intel menang di brand image dan marketnya. 

4. Pada prosesor Intel Pentium 4 harga standard, kinerjanya lumanyan cepat. 

5. Beberapa uji joba permorma ternyata prosesor intel lah yang kuat dalam hal apapun 

disbanding prosesor lain (AMD). 

6. Prosesor Intel lebih kuat dari porsesor AMD pada aplikasi multimedia, 

 

 

 

Perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai mikrokontroler, sebelumnya akan 

dibahas dulu mengenai perbedaan mikroprocessor dan mikrocontroller. Jika kita telaah 
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dari arti katanya maka, microprocessor=pengolah kecil lalu mikrocontroller=pengendali 

kecil. dari arti diatas sebenarnya sudah bisa diketahui perbedaannya. 

Keterangan lebih lanjut: 

1. Mikroprosesor bersifat general purpose (berfungsi umum). Seperti arti katanya yaitu 

pengolah sehingga mikroprosesor hanya berisikan sepaket chip yang hanya berfungsi 

sebagai pengolah data (terdiri dari ALU, PC, SP, register, clock, interrupt, data/address 

bus) dari memory. Mikroprosesor tidak memiliki fitur  lainya sehingga untuk dapat 

beroperasi harus ditambahkan lagi RAM, I/O dan berbagai peripheral atau device lain 

tergantung penggunaannya. Contoh nya seperti processor INTEL atau AMD pada PC.  

2. Mikrokontroler bersifat specific purpose (berfungsi khusus). Seperti arti katanya yaitu 

pengendali sehingga mikrokontroler berisikan sepaket chip lengkap yang terdiri dari fitur-fitur 

pengolah data yang juga terdapat dalam mikroprosesor, ditambah RAM, ROM, I/O, dan fitur lain 

yang terintegrasi di dalamnya. Contohnya dapat ditemui pada perangkat otomotif, mesin industri, 

elektronik dan perangkat- perangkat lain yang memiliki embedded sistem di dalamnya.  

mikroprosesor dan mikrokontroler 

kali ini saya akan coba berbincang bincang  tentang materi kuliah yang saya dapatkan pada 

perkulian KDI (Komputer Dalam Industri) dan pada pertemuan kemarin membahas tentang 

mikrokontroler dan mikroprosesor. 

sebelum kita berbicara panjang lebar kita akan coba membahas tentang mikroprosesor dulu, 

apa ci yang di sebut dengan mikroprosesor itu sendiri? 

Mikroprosesor adalah suatu chip (IC=integrated circuits) yang di dalamnya terkandung 

rangkaian ALU (arithmetic-logic unit), rangkaian CU (control unit), dan register-register. 

Mkroprosesor disebut juga dengan CPU (Central Processing Unit) 

ALU: menyediakan fungsi pengolahan 

CU: mengontrol fungsi prosesor 

Register: penyimpan sementara dalam mikroprosesor 

sedangkan mikrokontroler sendiri itu apa? 

Mikrokontroler adalah suatu keping IC dimana terdapat mikroprosesor dan memori program 

(ROM) serta memori serbaguna (RAM), bahkan ada beberapa jenis mikrokontroler yang 

memiliki fasilitas ADC, PLL, EEPROM dalam satu kemasan. 

adapun perbedaan mikrokontroler dengan mikroprosesor adalah: 



perbedaan yang cukup penting antara Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Jika Mikroprosesor 

merupakan CPU (Central Processing Unit) tanpa memori dan I/O pendukung dari sebuah 

komputer, maka Mikrokontroler umumnya terdiri dari CPU, Memori , I/O tertentu dan unit 

pendukung, misalnya Analog to Digital Converter (ADC) yang sudah terintegrasi di dalam 

mikrokontroler tersebut. 

kelebihan mikrokontroler: 

Mikrokontroler ialah telah tersedianya RAM dan peralatan I/O Pendukung sehingga ukuran 

board mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Terdapat berbagai jenis mikrokontroler dari 

berbagai vendor yang digunakan secara luas? di dunia. Diantaranya yang terkenal ialah dari Intel, 

Maxim, Motorolla , dan ATMEL. Beberapa seri mikrokontroler yang digunakan secara luas ialah 

8031, 68HC11, 6502 , 2051 dan 89S51. Mikrokontroler yang mendukung jaringa 

Perbedaan Microprosesor dan Mikrokontroler  

21.01 Slamet Herwanto No comments  

MIKROPROSESOR ADALAH… mikroprosesor adalah CPU (central processing unit) yang tersedia dalam 

bentuk single chip. uP disebut juga sebagai otak/pengolah utama dalam sebuah sistem komputer karena 

kemampuannya untuk memproses informasi dalam sistem komputer dan untuk mengontrol 

keseluruhan komponen yang membangun mikro komputer. 

 

Dalam mikroprosesor terkandung beberapa komponen antara lain: 

1.Register-register: tempat penyimpanan sementara dalam mikroprosesor yang bekerja dengan 

kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program 

komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Umumnya 

nilai-nilai yang umum digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu.Register 

umumnya diukur dengan satuan bit yang dapat ditampung olehnya, seperti “register 8-bit”, “register 16-

bit”, “register 32-bit”, atau “register 64-bit” dan lain-lain. 

 

2.Arithmetic Logic Unit (ALU): menyediakan fungsi pengolahan, yang bertugas melakukan operasi 

aritmatika dan logika yaitu untuk melakukan perhitungan aritmatika melakukan keputusan dari suatu 

operasi logika sesuai dengan instruksi program. 

 

3.Unit kontrol: untuk mengontrol fungsi prosesor dengan mengambil intruksi-intruksi dari memori 

utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. sehingga sistem (register,ALU, memory & I/O) bekerja 

bersama dengan waktu yang telat ditentukan. 
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Sedangkan  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.  

 

Untuk Selanjutnya silahkan anda bisa mengamati perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroler  

 

Tabel Perbedaan Microprosesor dan Microcontroller  

 
Mikro Prosesor Mikro Kontroler 

jumlah kode operasi(opcode) 

untuk pemilihan memori luar 

ke micro 

Banyak Beberapa 

konsentrasi kecepata  Data dari alamat Luar ke Mikro  bit-bit dalam chip 

Penerapan Komputasi umum Kontrol Khusus 

Kandungan  

CPU, pengalamatan, memori, 

penanganan penyelaan (Interupt 

Circuit) 

CPU, pengalamatan, memori, 

penanganan penyelaan (Interupt 

Circuit), Clock , I/O,RAM/ROM internal 

Fungsionalitas 
Tidak Bekerja sendiri perlu 

komponen tambahan 
Sudah lengkap dapat bekerja sendiri 



Perbandingan penggunaan 

memori RAM dan ROM 

RAM besar untuk program 

pengguna, ROM kecil untuk 

antar muka perangkat keras 

RAM kecil untuk data sementara, 

ROM besar untuk program kendali 

 

 


