
Perkembangan Teknologi dalam Dunia Game 

“PlayStation 4” 

 

Dieara globalisasi ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, baik 

dalam bidang pendidikan, kedokteran, militer, perbangkan, bahkan terasa terhadap 

perkembangan dunia game saat ini. Sejarah perkembangan game sampai sekarang sungguh 

melesat jauh, setelah playstation 3 di rilis, tidak lama, sekarang akan segera di rilis 

playstation 4. Hal tersebut menyatakan bahwa perkembangan teknologi begitu cepat. 

PlayStation 4 atau PS4 sebagai video game konsol generasi kedelapan yang dikembangkan 

oleh Sony Computer Entertainment dan diproduksi oleh divisi Sony Sony Electronics 

Corporation. Konsol akan menjadi penerus PlayStation 3 maka akan dua kali lebih kuat 

dengan ukuran yang mirip dengan Wii. PlayStation 4 bersaing dengan Microsoft Xbox 720 

dan Nintendo Wii sebagai bagian dari generasi kedelapan konsol permainan video. Sony 

keinginan untuk menempatkan PS4 di pasar pada tahun 2011, E3 2011 Sony Konferensi. 

meskipun tidak ada pengumuman telah dibuat. Pada bulan April 2011, Sony diduga 

menegaskan bahwa Playstation 4 akan dirilis di Jepang pada 16 Mei 2012 dan dirilis di 

Amerika Serikat pada tanggal 23 Oktober 2012, berikut sedikit gambaran tentang playstation 

4: 

Dari design gambar yang diberikan oleh sang designer, terlihat PS4 lebih menekankan 

teknologi Touchscreen, Control Stick-nya pun memiliki beberapa tombol touchscreen. PS4 

juga memiliki body transparan dan OLED screen, yang membuat console PS4 terlihat lebih 

cool dan tentunya sangat berbeda dari konsep playstation sebelumnya. 

Playstation 4 ini dilengkapi dengan Bluetooth integration, plastic/glass backs and 

middles, Layar LCD pada kedua kontroler dan pada sistem itu sendiri. Seperti telah diketahui 

bahwa Playstation 3 (PS3) telah menggunakan prosesor Cell besutan IBM. Generasi penerus 

konsol ini akan dipasang cell prosesor dengan kemampuan 10 kali lipat dari pendahulunya. 

IBM telah mengembangkan gererasi prosesor terbaru yang diperuntukan untuk kelas server. 

Prosesor dengan yang bernama IBM CPU POWER7 akan digunakan dalam generasi konsol 

mendatang milik Sony, Playstation 4. kemampuan perhitungan yang dapat dilakukan oleh 

prosesor ini jauh di atas kemampuan prosesor Cell yang telah dibenamkan dalam PS3. IBM 



CPU POWER7 dapat melakukan komputasi sekitar 200 GFLOPS, lebih dari 10 kali lipat Cell 

Broadband Engine yang telah digunakan dalam PS3. Prosesor adalah prosesor multi-core 

dan, seperti Cell, memiliki banyak core SPE berbeda untuk pemrosesan tambahan. Ini 

memiliki 4 core prosesor (7GHz) dan 16 SPE (1500MHz). Para SPE dirancang untuk menjadi 

lebih seperti GPU, sehingga mereka memiliki semua kemampuan floating point dari sebuah 

video card. Prosesor Fusion mampu mengambil sebuah thread tunggal dan membaginya 

secara merata di antara semua core yang berbeda, efektif membuat prosesor mesin FLOPing 

28ghz. Sony memperkirakan jumlah titik mengambang kemampuan prosesor Fusion untuk 

berada dalam multi-Peta jepit jangkauan.  

 Saat ini, kit pengembang beta terdiri dari 8 quad core PowerPC 6 prosesor di 6GHz, 

dan total 16 (ya, 16) HD 2900XTs di CrossFire. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Sony 

akan mendapatkan CPU GPU R800 Fusion dan untuk berkomunikasi dengan kecepatan 

super, dan beroperasi seperti lobus kanan dan otak kiri. Mungkin Sony berharap untuk 

membuat beberapa jenis AI di PS4. GPU dan CPU masing-masing memiliki sendiri Cache 

256MB eDRAM untuk komputasi prosesor intensif, dan 4GB bersama untuk bertindak 

sebagai penyangga antara dua untuk membantu berkomunikasi. Sony juga meminta 

pertandingan tetap di bawah 100GB dalam ukuran, karena drive quad layer Blu-Ray mereka 

akan menggunakan kembali dengan PS4.  

CPU PS4 (Central Processing Unit) CPU PS4 Sebagai perbandingan PS3 

menggunakan prosesor berbasis sel dengan 1 (Kekuatan elemen pengolahan)  3,2 GHz APD 

yang adalah benang ganda yaitu mampu memproses 2 aliran instruksi pada satu waktu dan 8 

SPE (Elemen Pengolahan Sinergis) @ 3.2GHz yang 1 adalah dinonaktifkan untuk tujuan 

hasil dan 1 dicadangkan untuk tujuan keamanan seperti enkripsi dan dekripsi dari hard drive 

secara real time. Sel dalam PS3 memiliki kinerja keseluruhan 204 GFLOPS. 

Sony akan menambah SPEs lebih untuk memiliki jumlah keseluruhan 16 SPEs karena 

hal ini memiliki daya yang optimal untuk panas rasio jika diproduksi di 32nm. Ini harus 

mengkonsumsi jumlah energi yang sama seperti prosesor 90nm ditemukan di PS3 60/20Gb. 1 

akan dinonaktifkan untuk tujuan hasil dan 1 akan disediakan untuk tujuan keamanan. Jika ini 

prosesor sel dibuat maka harus mulai dari 32nm seperti Sony sudah mulai bekerja menyusut 

sel PS3 untuk 32nm. Pada 32nm bisa dua kali lipat toko lokal untuk setiap SPE untuk 

512KiB yang akan menambah performa lebih banyak untuk permainan. 



Kecepatan clock dapat meningkat sampai dengan 3.8GHz, namun dengan 

peningkatan kinerja sel baru dan jumlah SPE ini adalah tidak dibutuhkan dan akan 

menciptakan terlalu banyak panas. peningkatan kecepatan jam jika fabrikasi dimulai pada 

22nm karena ini akan membantu mengurangi panas diciptakan. Prosesor 22nm akan dirilis 

pada tahun 2011 sehingga pada saat PS4 keluar ini akan menjadi normal, sehingga 22nm 

adalah fabrikasi dimulai layak. Ini akan membuat kinerja keseluruhan memiliki sekitar 500 

GFLOPS untuk Processor your keseluruhan pada 3.2GHz. 

GPU PS4 (Graphical Processing Unit) NVIDIA PS4 adalah "tertutup" sistem dan 

bahwa sel dapat melakukan beberapa pengolahan grafis bahwa GPU yang relatif moderat 

dapat digunakan dalam PS4. Sebagai perbandingan PS3 menggunakan synthesizer Realitas 

dikembangkan oleh Nvidia, clock di 550MHz dengan 256Mb GDDR3 clock di 700MHz. 

Nvidia GeForce GTX 560 Sebuah bus 256 bit sehingga dapat berkomunikasi dengan sel 

cukup cepat, kecepatan inti 820MHz jam, 1Gb VRAM clock  1GHz (kecepatan efektif 

4GHz). Semua yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa melakukan 1080p  120 FPS dan 

yang paling penting shader core terpadu berarti poligon lebih, tekstur resolusi yang lebih 

tinggi dan efek yang lebih baik. 

PS4 RAM sistem. Sebagai perbandingan PS3 memiliki RAM 256Mb XDR clock 

pada 3.2GHz mengagumkan. Langkah yang jelas berikutnya akan mencakup 1Gb Namun 

XDR XDR2 telah dirilis sejak saat itu dengan banyak perbaikan seperti meningkatkan 

bandwidth dan latency berkurang. XDR2 beroperasi pada dua kali kecepatan CPU, sehingga 

6.4GHz untuk 7.6GHz yang diharapkan meskipun dapat beroperasi sampai dengan 8GHz. 

Lebih dari 1Gb tidak diperlukan karena ada lebih banyak waktu VRAM, sehingga akan ada 

penggunaan yang lebih efisien dari RAM utama saat ini untuk tugas-tugas lain misalnya 

menonton video, melihat foto-foto, pergi ke toko playstation semua sementara di permainan. 

Blu-ray atau HVD Sony PS4 Blu Ray. Banyak langkah logis berikutnya untuk Sony 

adalah parit blu-ray dan pergi dengan HVD. HVD drive yang terlalu dan terlalu besar. Sony 

menghabiskan banyak uang pada pengembangan blu-ray. tidak satu pengembang tunggal 

telah menciptakan sebuah permainan yang menggunakan layer disc 50GB penuh blu-ray 

ganda belum membuat ruang ekstra berguna. Dan dengan layer disc quad 100GB dalam 

pembangunan yang membutuhkan HVD. Untuk menggunakan disk 100GB akan memerlukan 

drive blu-ray lebih baik dengan kecepatan membaca lebih cepat. PS3 memiliki disk blu-ray 

2x, 4x adalah minimum untuk membaca disk 100GB. kecepatan baca rata-rata saat ini adalah 



8x dan relatif murah, PS4 memiliki setidaknya drive 8x yang berbunyi di 36MB / s, sehingga 

permainan harus memuat lebih cepat. 

Hard drive atau SSD Hard Padat SSD tetap berputar drive dengan ukuran sama PS3 saat ini. 

Sony akan mengubah port SATA ke SATA 2 atau 3 mempertimbangkan hard drive masih 

tidak mencapai batas 1 SATA 150 Mb / s. 

PS4 koneksi USB, 2 sampai 4 USB 3.0 koneksi yang melakukan back-up penuh dari 

PS3, USB 3 koneksi sebagai back up data 100Gbs menginstal, aplikasi dan menyimpan data 

bisa memakan waktu sekitar 8 jam, dengan USB 3 ini harus dibagi dua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developer 

 

 

Manufacturer 

 

 

Product family 

 

Type 

 
Generation 

 

Retail availability 

 

Media 

 

Operating system 

 

 

 

CPU 

 

 

 

 
Storage capacity 

 

Graphics 

 

 

 

Controller input 

 

Connectivity 

 

 

 

 

Online services 

 

Backward 

compatibility 

 

Predecessor 

Sony Computer 

Entertainment 

 

Sony, Foxconn, 

ASUSTeK and IBM for 

SCEI 

 

PlayStation 

 

Video game console 

 

Eighth generation 

 

2011 - 2016 

 

Download, HVD 

 

XrossMediaBar, 
PlayStation 4 system 

software 

 

8.04 GHz POWER7 Cell 

Broadband Engine or 

CBE 2 with 4 PPE & 8 

SPEs 

 

SSD, Cloud Computing 

 

600 MHz NVIDIA/SCEI 

RSX 'Reality 

Synthesizer' RSX 2 

 

DualShock 4, PS Move 

IEEE 802.11b/g/n Wi-

Fi 

Bluetooth 4.0., Wired 

gigabit Ethernet 

PlayStation Network 

 

PS1, PS2, PS3 

 

 

PlayStation 3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Electronics_companies
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Backward_compatibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Backward_compatibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Computer_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Computer_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony
http://en.wikipedia.org/wiki/Foxconn
http://en.wikipedia.org/wiki/Asus
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Computer_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_%28series%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_console
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_game_consoles_%28eighth_generation%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Download
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_Versatile_Disc
http://en.wikipedia.org/wiki/XrossMediaBar
http://en.wikipedia.org/wiki/POWER7
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28microprocessor%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28microprocessor%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28microprocessor%29#Power_Processor_not_confirmed_Element
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28microprocessor%29#Synergistic_Processing_Elements_.28SPE.29
http://en.wikipedia.org/wiki/SSD
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/NVIDIA
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Computer_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/RSX_%27Reality_Synthesizer%27
http://en.wikipedia.org/wiki/RSX_%27Reality_Synthesizer%27
http://en.wikipedia.org/wiki/PS_Move
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11b
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11g
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11n
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Network
http://en.wikipedia.org/wiki/PS1
http://en.wikipedia.org/wiki/PS2
http://en.wikipedia.org/wiki/PS3
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3


Kata Pengantar 

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan 

karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas karya ilmiah 

Pengantar Tekonlogi Informasi. Tidak lupa juga Saya capkan terima kasih kepada guru 

Pengantar Tekonlogi Informasi bapak Undang Syaripudin yang telah membimbing Saya agar 

dapat mengerti tentang bagaimana cara menyusun karya tulis ilmiah Ini. 

Karya Ilmiah Ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang 

Perkembangan Teknologi dalam Dunia Game, yang Saya sajikan berdasarkan pengamatan 

dari berbagai sumber. Tugas ini di susun oleh Saya dengan berbagai rintangan. Baik itu yang 

datang dari diri Saya maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan 

terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya Karya Ilmiah  ini dapat terselesaikan. 

semoga Karya Ilmiah Saya Dapat bermanfaat bagi Para Mahasiswa, Pelajar, Umum 

Khususnya pada diri saya sendiri dan semua yang membaca Karya Tulis Saya ini, dan  

Mudah mudahan Juga  dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. 

Walaupun Karya Ilmiah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya mohon untuk saran 

dan kritiknya. Terima kasih. 
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