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KEGIATAN BELAJAR 1 

BAHASA DAN PENGEMBANGAN  
PROGRAM MIKROPROSESOR 

 
Lembar Informasi 

Kebanyakan orang berpikir bahwa komputer adalah sebuah 

peralatan yang sangat komplek , sulit dipelajari, dan dapat berfikir melebihi 

manusia. Pernyataan ini terlalu berlebihan, karena komputer hanya dapat 

bekerja jika ada perintah yang diberikan yang disebut program. 

Program adalah susunan atau urutan perintah-perintah sederhana 

yang diberikan kepada komputer untuk memecahkan beberapa 

permasalahan. Jika sebuah program telah ditulis dan dilakukan 

debugging, komputer akan dapat mengeksekusi program tersebut dengan 

sangat cepat dan dengan cara yang sama setiap saat tanpa kesalahan. 

Disinilah kehebatan komputer, meskipun program tersusun dari 

perintah-perintah yang sangat sederhana, hasil akhir sangat menakjubkan 

sebab komputer dapat bekerja dengan kecepatan tinggi. Kebanyakan 

mikroprosesor memiliki kesamaan dalam perintah atau instruksi. Intsruksi 

transfer data dapat menggunakan perintah LOAD atau MOVE, Instruksi 

matematika sederhana menggunakan perintah ADD, SUBTRACT, 

MULTIPLY, DEVIDE. 

 

Langkah-Langkah Pengembangan Program 
Menurut Douglas ada empat langkah yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan program komputer yaitu : 

1. Pendefinisian permasalahan, 

2. Representasi kerja program, 

3. Penemuan instruksi-instruksi yang benar, dan 

4. Penulisan program. 
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Pendefinisian Permasalahan 
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menulis program 

adalah memikirkan secara cermat permasalahan yang ingin diselesaikan 

menggunakan program komputer. Dengan kata lain apa yang ingin 

dikerjakan oleh sebuah program. Jika anda telah berpikir tentang 

permasalahan, ini merupakan ide yang yang sangat baik dalam menulis 

apa yang dinginkan dalam membuat program. Sebagai contoh ilustrasi 

masalah menyeberang di jalan yang sangat ramai. 

 

Representasi Kerja Program 
Sekuen atau formula kerja yang digunakan untuk memecahkan 

masalah pemrograman disebut Algoritma program. Programmer harus 

menggunakan daftar urutan pekerjaan. Dalam kasus permasalahan 

menyeberang jalan step perintah-perintah sederhana dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

Step 1 : Berjalanlah ke sudut jalan dan berhenti 

Step 2 : Lihat dan cermati lampu pengatur lalu lintas 

Step 3 : Apakah pada arah anda lampu menyala hijau 

Step 4 : Jika lampu pada arah anda menyala merah, kembali ke 

Step 2 (Untuk keadaan lain teruskan ke Step 5) 

Step 5 : Lihat ke arah kiri 

Step 6 : Apakah masih ada kendaraan yang lewat 

Step 7 : Jika ia, kembali ke Step 5 

Step 8 : Lihat ke arah kanan 

Step 9 : Apakah masih ada kendaraan yang lewat 

Step 10 : Jika ia, kembali ke Step 8 

Step 11 : Menyeberanglah dengan hati-hati 

Kesebelas langkah ini adalah bahasa bayi atau bahasa aras 

rendah, yang pada kenyataannya dilakukan pada setiap menyeberang 

jalan yang sibuk dan ada lampu mengatur lalu lintas. Kesebelas sekuen 

perintah ini disebut juga dengan  Algoritma Program. 
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Flow Chart 
Flow chart atau diagram alir adalah cara yang sangat sederhana 

untuk menunjukkan aliran proses sebuah program. Untuk menyajikan jenis 

operasi sebuah program digunakan bentuk-bentuk grafis. Ada delapan 

jenis bentuk grafis yang digunakan untuk menyusun flow chart ditunjukkan 

oleh Gambar 1 berikut ini: 

 
Gambar 1. Bentuk Grafis untuk Menyusun Flow Chart 

 
Dari sebelas step algoritma program di atas dapat disusun flow 

chart kasus menyeberang jalan sangat ramai seperti Gambar 2 berikut :  
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Gambar 2. Flow Chart untuk Kasus Menyeberang Jalan Ramai 

 

Lembar Latihan 
Buatlah algoritma program dan flow chart dari permasalahan 

mengisi gelas dengan air dari keran. 
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KEGIATAN BELAJAR 2 

SISTEM BILANGAN 
 
Lembar Informasi 
Sistem Bilangan 

Secara umum dalam sistem mikroprosesor sistem bilangan yang 

digunakan ada empat jenis yaitu: 

• Sistem Bilangan Desimal 

• Sistem Bilangan Biner 

• Sistem Bilangan Heksadesimal , dan 

• Sistem Bilangan Oktal 

Ke empat sistem bilangan ini satu sama lain dibedakan oleh sebuah 

nilai yang disebut dengan BASIS. Sistem bilangan desimal menggunakan 

basis 10, Biner menggunakan basis 2, Heksa-desimal menggunakan basis 

16, dan Oktal menggunakan basis 8. 

 
Bilangan Desimal 

Bilangan desimal adalah bilangan berbasis sepuluh. Dalam desimal 

dikenal sepuluh simbol bilangan yaitu ; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai 

sebuah angka ditentukan oleh posisi angka tersebut. Dalam sistem 

desimal dikenal nilai posisi : 

• 10 0 = 1 = satuan 

• 10 1 = 10 = puluhan 

• 10 2 = 100 = ratusan 

• 10 3 = 1000 = ribuan 

• 10 4 = 10000 = puluhan ribu 

• 10 5 = 100000 = ratusan ribu 

• dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat 

contoh : 

1011 = 1 x 10 3 + 0 x 10 2 + 1 x 10 1 + 1 x 10 0 

= 1000 + 0 + 10 + 1  → dibaca seribu sebelas. 
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Bilangan Biner 
Bilangan biner adalah bilangan berbasis dua. Dalam biner dikenal 

dua simbol bilangan yaitu ; 0, 1. Nilai sebuah angka ditentukan oleh posisi 

angka tersebut. Dalam sistem biner dikenal nilai posisi : 

• 2 0 = 1 = satuan 

• 2 1 = 2 = duaan 

• 2 2 = 4 = empatan 

• 2 3 = 8 = delapanan 

• 2 4 = 16 = enam-belasan 

• 2 5 = 32 = tiga-puluh-duaan 

• 2 6 = 64 = enam-puluh-empatan 

• 2 7 = 128 = seratus-dua-puluh-delapanan 

• dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat 

Contoh  : 

1011 2 = 1 x 2 3 + 0 x 2 2 + 1 x 2 1 + 1 x 2 0 

  = 8 + 0 + 2 + 1 

  = 11 

jadi nilai bilangan 10112 = 1110 

 
Bilangan Heksa Desimal 

Bilangan heksa-desimal adalah bilangan berbasis enambelas. 

Dalam heksa-desimal dikenal enambelas simbol bilangan yaitu ; 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Dimana A = 10; B = 11; C = 12; D = 13; E 

= 14; dan F = 15. Nilai sebuah angka ditentukan oleh posisi angka 

tersebut. Dalam sistem Heksa-desimal dikenal nilai posisi : 

• 16 0 = 1 = satuan 

• 16 1 = 16 = enam-belasan 

• 16 2 = 256 = dua-ratus-lima-puluh-enaman 

• 16 3 = 4096 = empat-ribu-sembilan-puluh-enaman 

• dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat 
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Contoh: 

1011 16 = 1 x 16 3 + 0 x 16 2 + 1 x 16 1 + 1 x 16 0 

    = 4096 + 0 + 16 + 1 

    = 4113 

Jadi nilai bilangan 101116 = 4113 10. 

 

Bilangan Oktal 
Bilangan oktal adalah bilangan berbasis delapan. Dalam oktal 

dikenal delapan simbol bilangan yaitu ; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai sebuah 

angka ditentukan oleh posisi angka tersebut. Dalam sistem Oktal dikenal 

nilai posisi : 

• 8 0 = 1 = satuan 

• 8 1 = 8 = delapanan 

• 8 2 = 64 = enam-puluh-empatan 

• 8 3 = 512 = lima-ratus-dua-belasan 

• dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat 

Contoh: 

10118 = 1 x 8 3 + 0 x 8 2 + 1 x 8 1 + 1 x 8 0 

= 512 + 0 + 8 + 1 

= 521 

Jadi nilai bilangan 10118 = 521 10 

 

KONVERSI BILANGAN 
Sebuah bilangan dapat dinyatakan dalam empat penyajian angka 

atau simbol berbeda. Untuk mendapatkan nilai suatu bilangan atau 

padanan suatu bilangan dalam satu basis ke basis lainnya digunakan 

cara konversi bilangan. Ada dua teknik konversi yaitu : 

• Teknik bagi  

• Teknik kurang 
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Konversi Bilangan Desimal ke Biner 
Contoh  :   4410 = ……………..2 

Dengan teknik bagi dua 

44 : 2 = 22 sisa : 0 LSB 

22 : 2 = 11 sisa : 0 

11 : 2 = 5 sisa : 1 

5 : 2 = 2 sisa : 1 

2 : 2 = 1 sisa : 0 

1 : 2 = 0 sisa : 1 MSB 

Jadi : 4410 = 101100 2. 

 
Dengan teknik pengurangan : 

44 - 128 = K bit : 0 MSB 

44 - 64 = K bit : 0 

44 - 32 = 12 bit : 1 

12 - 16 = K bit : 0 

12 - 8 = 4 bit : 1 

4 - 4 = 0 bit : 1 

0 - 2 = K bit : 0 

0 - 1 = K bit : 0 LSB 

Jadi : 4410 = 001011002 

Catatan : Jika bilangan yang dikurangkan nilainya lebih kecil dari bilangan 

pengurang maka nilai bit sama dengan 0. Jika bilangan yang dikurangkan   

nilainya  lebih besar dari bilangan  pengurang  maka  nilai bit sama 

dengan 1. 

 
Konversi Bilangan Desimal ke Heksa-Desimal 
Contoh  :  4410 = ……………..16 

Dengan teknik bagi 16 

44 : 16 = 2 sisa : 12 

1210 = C16 

Jadi : 4410 = 2C 16 
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Konversi Bilangan Desimal ke Oktal 
Contoh   :  4410 = ……………..8 

Dengan teknik bagi 8 

44 : 8 = 5 sisa : 4 LSB 

Jadi : 4410 = 54 8 

 
Konversi Bilangan Biner ke Heksa-Desimal dan Oktal 
Konversi bilangan biner ke Heksa-Desimal menggunakan satuan 4 bit 

sedangkan konversi bilangan biner ke oktal menggunakan satuan 3 bit. 

Tabel berikut menunjukkan tabel konversi biner ke Heksa-Desimal dan 

Oktal. 

Tabel 1.  Dasar Konversi Bilangan 

 
 

BILANGAN BINER TAK BERTANDA 8 BIT 
Bilangan biner tak bertanda 8 bit dapat menyajikan bilangan 

sebanyak 256 nilai dari 0 sampai dengan 255. Berdasarkan satuan dan 

proses konversi maka dapat disusun tabel konversi desimal ke biner dan 

Heksa-Desimal sebagai berikut: 
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Tabel 2. Konversi Bilangan Tidak Bertanda 8 Bit 

 
Dari tabel dapat dibuat garis bilangan dengan bilangan terkecil 

00000000  = 010 = 0016 dan bilangan terbesar 11111111 = 25510 = FF16. 

 
 
Penjumlahan dan Pengurangan Biner 

Dalam penjumlahan bilangan biner berlaku kaidah sebagai berikut : 

Tabel 3. Penjumlahan Biner 
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Penjumlahan bilangan biner dimulai dari bit LSB menuju bit MSB 

Contoh  : 

 
Dalam pengurangan bilangan biner berlaku kaidah sebagai berikut : 

Tabel 4. Pengurangan Biner 

 
Pengurangan bilangan biner dimulai dari bit LSB menuju bit MSB 

Contoh  : 
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Pengurangan dengan Metoda Komplemen 
Pengurangan suatu bilangan dapat dilakukan dengan penjumlahan 

bilangan tersebut dengan komplemen bilangan pengurangnya (A-B = A+(-

B). Dalam desimal dikenal istilah komplemen 9 dan komplemen 10 

sedangkan dalam biner dikenal komplemen 1 dan komplemen 2. 

 
Tabel 5. Pengurangan dengan Metode Komplemen 

 
 
Disamping komplemen 9 dalam desimal dikenal komplemen 10 

yaitu komplemen 9 + 1. Sedangkan dalam biner dikenal komplemen 2 

yaitu komplemen 1 + 1. 

 
BILANGAN BINER BERTANDA 8 BIT 

Dalam operasi aritmetika sering diperlukan juga penyajian bilangan  

dengan tanda positif dan negatif. Bilangan semacam ini disebut bilangan 

bertanda. Untuk menyajikan tanda suatu bilangan biner apakah positif 

atau negatif digunakan satu bit data yaitu bit MSB atau b7 untuk data 8 bit. 

Jika b7 = 1 menandakan bilangan tersebut negatif (-) sedabgkan jika b7 = 

0 menunjukkan bilangan tersebut positif (+). 
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Tabel 6. Bilangan Biner Bertanda 

 
Penyajian bilangan biner bertanda dengan menggunakan tanda bilangan 

pada bit B7 belum memenuhi kebutuhan pengolahan data dalam operasi 

aritmetika. Dua contoh berikut sebagai bukti. 

Dari dua contoh diatas terbukti hasil penjumlahannya salah. Untuk 

itu perlu dicari jalan keluarnya. Karena komputer tidak hanya untuk 

menyajikan informasi tetapi juga untuk melakukan pengolahan data. 

seperti operasi aritmetika. Jalan keluar yang dapat digunakan adalah 

dengan menggunakan operasi bilangan bertanda komplemen dua. 

 
Bilangan Bertanda Komplemen Dua 

Dalam penyajian komplemen dua bilangan-bilangan positif disajikan 

tetap seperti biasa sebagaimana bilangan biner bertanda. Perbedaannya 

terletak pada penyajian bilangan negatrif. Penyajian bilangan negatif 

dilakukan dengan merubahnya menjadi bilangan komplemen dua. Tentu 

saja harus didahului dengan merubahnya ke bilangan komplemen satu. 

Tabel berikut menunjukan cara pengubahan bilangan biner bertanda 

negatif. 
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Tabel 7. Pengubahan Bilangan Biner Bertanda Negatif 

 
Dengan melengkapi nilai-nilai bilangan komplemen dua untuk 

bilangan negatif dan menggabungkannya dengan bilangan bertanda 

positif maka dihasilkan tabel dan garis bilangan berrtanda sebagai 

berikut:. 

Tabel 8.  Gabungan Bilangan Komplemen Negatif dengan Positif 
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Dengan menggunakan penyajian bilangan biner komplemen 2 

didapat hasil operasi aritmetika yang benar. Untuk kode 8 bit 

sebagaimana terlihat pada garis bilangan kemampuan operasinya dibatasi 

diantara -128 sampai dengan +127. Operasi aritmetika diatas atau lebih 

besar dari +127 dan di bawah atau lebih kecil dari –128 akan mengakibat  

kesalahan yang disebut dengan Kesalahan Overflow. 

 

Penyajian Desimal Terkode Biner (Dtb) 
Untuk mengkodekan bilangan desimal dari 0 sampai dengan 9 

dalam format biner diperlukan empat angka biner (I nible). Empat angka 

biner membentuk 2 4 = 16 kemungkinan. Karena angka desimal hanya 

membutuhkan 10 kode angka maka ada 6 kode yang tidak digunakan 

dalam penyajian DTB. Hal ini akan memungkinkan timbulnya 

permasalahan dalam operasi aritmetika. 

Tabel 9. Desimal Terkode Biner 
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Penyajian DTB hanya memerlukan 1 nible, maka untuk data 1 byte dapat 

memuat 2 angka desimal. 

Contoh . 

DTB    Desimal 

0000 0000     =  00 

0010 0000     =  20 

1001 1001     =  99 

 

Penjumlahan DTB 
Penjumlahan DTB menggunakan kaidah yang sama dengan kaidah 

penjumlahan biner. Hasil penjumlahan DTB dalam tiap kode lebih kecil  

dari 10 adalah benar, sedangkan hasil penjumlahan lebih besar dari 9 

masih perlu dikoreksi. 

   

 

Lembar Latihan  
1. Kerjakan dan lengkapi tabel konversi bilangan biner tak bertanda 

berikut : 

 
2. Kerjakan dan lengkapi tabel konversi bilangan biner bertanda 

berikut : 
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3. Kerjakan dan lengkapi tabel Operasi Aritmetika berikut : 
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KEGIATAN BELAJAR 3 

PENGOPERASIAN TRAINER MPF-1 
 

Lembar informasi 
Komputer mikro MPF-1 merupakan suatu trainer khusus sebagai 

alat bantu mempelajari mikroprosesor Zilog Z-80 CPU. Peta memori MPF-

1 ditunjukkan seperti Gambar 3 berikut : 

 
Gambar 3. Peta Memori MPF-1 

 
Program monitor menempati daerah EPROM/ROM yang hanya 

dapat dibaca (Read Only) dan tidak dapat ditulisi. Program monitor 

menempati daerah Address 0000h – 0FFFh. Untuk program aplikasi dan 

data terolah dapat ditempatkan pada daerah RAM (Random Access 

Memory) pada Address 1800h – 1FFFh. Dalam daerah tersebut dapat 
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saja dimasukkan lebih dari satu program asal saja penempatannya tidak 

tumpang tindih. Jadi jika akan memasukkan program, dapat dipilih 

Address awal 1800h sampai dengan Address akhir 1FFFh. Daerah 

perluasan memori pada Address 2000h sampai dengan 2FFFh dapat diisi 

EPROM atau RAM yang sesuai. 

 
Lembar Kerja 
Alat dan Bahan 

1. Trainer MPF-1............................................................. 1 buah 

2. Catu Daya  DC............................................................ 1 buah 

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
1. Janganlah menghubungkan Trainer MPF-1 dengan sumber AC. 

2. Ikuti semua petunjuk yang ada dalam modul kerja. 

3. Gunakanlah sumber DC 9 VDC  

 

Langkah Kerja 
Cara menghidupkan Trainer MPF-1 

1. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Periksalah apakah catu daya (adaptor ) bekerja baik dengan 

keluaran DC 9 Volt.  

3. Hubungkan soket DC ke konektor daya di sebelah kanan atas. Bila 

sumber daya telah masuk dengan benar pada MPF-1 maka pada 

monitor akan muncul pola sebagai berikut : 

Pola awal 
u  

        u P 
        u P 

F 
u P F – 
u P F _ _ 

    Pola akhir              u P F _ _ I 
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Setiap kali tombol RESET (RS) yaitu tombol yang terletak di pojok 

kiri atas ditekan maka unit peraga akan menunjukkan pola yang  

sama. Pola tersebut akan selalu ditampilkan setiap kali prosesor 

memasuki program monitor. “catatan : Pola tersebut dapat dirubah” 

 
Melihat dan Merubah Isi Suatu Register 

1. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan 

2. Hubungkanlah MPF-1 dengan sumber DC 9 V 

3. Tekanlah tombol REG. Setelah tombol itu ditekan , peraga tujuh 

segment akan menampilkan tulisan “REG” yang menyatakan MPF-

1 siap untuk menyajikan Register.  

4. Tekanlah tombol sesuai dengan nama register yang akan dilihat 

isinya. Setiap tombol mewakili register 16 bit.. 

Contoh : 

 
Maka unit peraga akan menampilkan : 

 
Untuk mengganti isi register BC cukup menekan tombol “+” 

kemudian masukkan data heksadesimal seperti yang dikehendaki. 

 
Menjalankan (Execute/Run/Go) Program 

1. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan 

2. Hubungkanlah MPF-1 dengan sumber DC 9 V 

3. Masukkan Address awal program yang akan dieksekusi 

4. Tekan tombol “GO” sebagai perintah mulainya pelaksanaan 

eksekusi. 

Contoh : 

 
Akan menjalankan program monitor pada Address 0000h di ROM 
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5. Masukkan program sederhana berikut mulai dari Address 1800h 

dengan memasukkan Op-Code (Operation Code = Sandi Operasi) 

ke dalam unit memori. 

 
6. Jalankan program tersebut dengan menekan tombol ADDR 1800 

kemudian tekanlah tombol GO. 

7. lihatlah tampilan di layar dan analisis hasil dari percobaan. 

8. Kembalikan semua alat dan bahan ketempat semula. 

 
Menggandakan Suatu Blok Memori 

1. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

2. Hubungkanlah MPF-1 dengan sumber DC 

3. Untuk menggandakan atau memindahkan suatu blok memori yang 

berisikan sejumlah data dapat dilakukan dengan menggunakan 

instruksi tombol “MOVE”. Misalnya untuk menggandakan program 

sederhana di atas yang mulai dari Address 1800h sampai dangan 

1806h ke Address baru 1900h sampai dengan 1906h dapat 

dilakukan dengan menekan tombol sebagai berikut : 
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3. Bandingkan isi blok memori Address 1800h sampai dengan 1806h 

dengan blok memori Address 1900h sampai dengan 1906h dan 

catat hasilnya pada Tabel 10 berikut : 

Tabel 10.  

 

4. Eksekusi program yang ada pada Address 1900h sampai dengan 

1906h dengan eksekusi “STEP” dan catat isi register untuk setiap 

instruksi. 

 
Lembar Latihan 
 Pelajari dan cobalah fungsi tombol : SBR, CBR, RELA, TAPEWR, 

MONI, INTR dan USER KEY !  
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KEGIATAN BELAJAR 4 

TRANSFER DATA 
 
Lembar Informasi 

Operasi transfer data atau lebih tepat disebut sebagai operasi copy 

data pada mikroprosesor Z-80 CPU sebagian besar dijalankan 

menggunakan perintah LD singkatan dari LOAD. Z-80 CPU memiliki 134 

perintah LOAD. 

Disamping juga ada perintah 6 jenis perintah EX , EXX singkatan 

dari EXCHANGE. Z-80 CPU juga memilki 12 jenis perintah PUSH, dan 

POP, dapat digunakan untuk transfer data dalam operasi stack. Data 

dapat ditransfer dalam 8 bit atau 16 bit. Perintah transfer data memuat 

dua operand yaitu oprand pertama menunjukkan Lokasi dimana data akan 

disimpan, apakah dalam register atau di memori. 

Operand pertama Ini disebut Destinasi. Operand yang kedua 

menunjukkan lokasi asli atau asal sebuah data. Operand kedua ini disebut 

Source. 

Sebagai contoh : LD A, B menunjukkan perintah untuk meng-copy data 

yang ada di Register B ke Register A. Jadi Register A disebut destinasi 

atau tujuan dan Register B disebut Source atau asal/sumber. 

 
Transfer Data 8 Bit 
Transfer data 8 bit dapat terjadi diantara : 

• Register dengan register 

• Memori dengan register 

• Register dengan data immediate 

• Register dengan memori. 

• Memori dengan memori 

• Memori dengan data immediate 
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Tabel 11. Tabel Operasi Transfer Data 8 Bit 

 
 
Transfer Data 16 Bit 
Transfer data 16 bit dapat terjadi diantara : 

• Register dengan Register, 

• Register dengan Memori, 

• Register dengan Data Immediate 

• Memori dengan Register, 

• Memori dengan Memori 

Tabel 12. Operasi Transfer Data 16 Bit 
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Pertukaran Data 
Pertukaran data dapat dilakukan diantara dua register, kelompok 

pasangan register dan antara register dengan memori. Instruksi yang 

digunakan adalah EX dan EXX. 

Tabel 13. Operasi Pertukaran Data 16 Bit 

 
 

Lembar Kerja 
Alat dan Bahan 

1. Trainer MPF-1............................................................. 1 buah 

2. Catu Daya  DC............................................................ 1 buah 

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
1. Janganlah menghubungkan Trainer MPF-1 dengan sumber AC. 

2. Ikuti semua petunjuk yang ada dalam modul kerja. 

3. Gunakanlah sumber DC 9 VDC  

 
Langkah Kerja 
Transfer Data 8 Bit 

1. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan 

2. Hubungkanlah MPF-1 dengan sumber DC 9 Volt 

3. Masukkan program berikut mulai alamat 1800H dengan 

memasukkan kode operasi ke memori. 
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4. Eksekusi program tersebut di atas dan periksa isi data register dan 

memori dengan mencatatkannya pada tabel berikut : 

Register A F B C D E H L 1990 1992

Data           

5. Uraikan proses program tersebut langkah demi langkah sehingga 

diperoleh hasil seperti tabel. (Gunakan eksekusi STEP untuk 

mengujinya. 

 

Transfer Data 16 Bit 
1. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan 

2. Hubungkanlah MPF-1 dengan sumber DC 9 Volt 

3. Masukkan program berikut mulai alamat 1820H dengan 

memasukkan kode operasi ke memori. 
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6. Eksekusi program tersebut di atas dan periksa isi data register dan 

memori dengan mencatatkannya pada tabel berikut : 

Register BC DE HL SP IX IY 198D 198E 198F 1990

Data           

7. Uraikan proses program tersebut langkah demi langkah sehingga 

diperoleh hasil seperti tabel. (Gunakan eksekusi STEP untuk 

mengujinya. 

 
Pertukaran Data 

4. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan 

5. Hubungkanlah MPF-1 dengan sumber DC 9 Volt 
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6. Masukkan program berikut mulai alamat 1800H dengan 

memasukkan kode operasi ke memori. 

 
 

4. Kemudian isi register-register dan memori berikut dengan data 

eperti tabel di b awah ini . 

Register AFl BCl DEl HLl 1990 1991 1992 1993 

Data 1010 2020 3030 4040 50 60 70 80 

 

5.  Eksekusi program di atas dan periksa isi data register dan memori 

dengan mencatatkannya pada tabel berikut : 

Reg. AF BC DE HL AFl BCl DEl HLl 1990 1991 1992 1993

Data             

 

6. Uraikan proses program langkah demi langkah sehingga diperoleh 

hasil seperti tabel pada (Gunakan eksekusi STEP untuk 

mengujinya) 
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Lembar Latihan 
Buatlah Kesimpulan dari hasil percobaan yang terdapat dalam 

lembar kerja kemudian bandingkan hasil dari masing-masing percobaan. 

Buatlah Kesimpulannya ! 
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KEGIATAN BELAJAR 5 

INSTRUKSI ARITMETIKA DAN LOGIKA 
 
Lembar Informasi 

Dalam mikroprosesor Zilog Z-80 CPU instruksi-instruksi aritmatika 

yang disediakan jumlahnya terbatas pada instruksi penjumlahan (ADD 
dan ADC) dan pengurangan (SUB dan SBC) saja. Dengan demikian 

bukan berarti bahwa persoalan aritmetika lainnya seperti perkalian dan 

pembagian tidak dapat diselesaikan. Dengan menggabungkan beberapa 

instruksi yang tersedia dapat dibuat program subroutin untuk perkalian 

dan pembagian, mencari nilai kuadrat suatu bilangan, sortir data, 

pengurutan, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa mikroprosesor 

melalukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam sistem 

komplemen berbasis dua sedangkan kita menggunakan sistem bilangan 

desimal hampir di segala bidang. Instruksi Decimal Addjust Accumulator 

(DAA) disediakan untuk memberikan factor koreksi pada saat kita bekerja 

dalam sistem bilangan desimal dalam kode BCD. 

Instruksi CP,s disediakan untuk membandingkan isi akumulator 

dengan sebuah data tanpa merubah isi akumulator. Instruksi ini 

memberikan akibat pada perubahan register flag sebagai status 

pembandingannya. Status tersebut diantaranya adalah (S=Sign, Z=Zerro , 

H=Half Carry, dan C=Carry). Dalam melaksanakan instruksi 

pembandingan, mikroprosesor menggunakkan sistem bilangan 

komplemen dua.  

Pada sistem komplemen dua bilaangan terkecil adalah 8FH = 1000 

0000B = -128 dan bilangan terbesar adalah 7F = 0111 1111 =+127. 
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Instruksi ADD dan SUB. 
Instruksi ADD digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan 8 

bit dan 16 bit. Ada 38 jenis perintah penjumlahan pada mikroprosesor Z-

80 CPU. 

Pada operasi 8 bit register A (akumulator) ditambahkan dengan isi 

sebuah register 8 bit atau data immediate 8 bit, atau data pada satu lokasi 

memori yang alamatnya dicatat oleh register HL, IX, atau IY. Pada operasi 

aritmetika 16 bit register HL, iX, dan IY berfungsi sebagai akumulator yang 

dapat ditambahkan dengan isi register BC, DE, HL, SP. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan Tabel 14 berikut: 

Tabel 14. Instruksi ADD  

 
Instruksi SUB digunakan hanya untuk melakukan operasi 

pengurangan 8 bit. Pada operasi SUB isi register A dikurangkan dengan 
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salah satu isi register A, B, C, D, E, H, L, atau data immediate 8 bit. 

Disamping juga isi register A dapat dikurangi dengan data pada suatu 

lokasi memori yang alamatnya dicatat oleh register HL, IX, dan IY. 

Tabel 15. Instruksi SUB 

 
Instruksi ADD dan SUB dapat mempengaruhi status Sign, Zerro, 

HalfCarry, Overflow, dan Carry pada Register Flag. Pada instruksi ADD 

flag N = 0 dan pada instruksi SUB flag N = 1. Dua keadaan ini digunakan 

untuk menyatakan fungsi flag C sebagai carry atau borrow. 

 
Instruksi ADC (ADD With Carry) dan SBC (Sub With Carry) 

Instruksi ADC digunakan untuk menambahkan isi register A dengan 

data 8 bit yang berada pada suatu register atau data immediate atau data 

suatu memori dan mengikut sertakan bit Carry (C). Instruksi ADC juga 

digunakan untuk menambahkan isi register HL dengan data 16 bit yang 

berada pada register BC, DE, HL, dan SP dengan mengikut sertakan bit 

Carry Flag (C). 
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Tabel 16. Instruksi ADC 

 
Instruksi SBC digunakan untuk mengurangkan isi register A dengan 

data 8 bit yang berada pada suatu register atau data immediate atau data 

suatu memori dengan mengikutsertakan bit carry flag. Instruksi SBC juga 

digunakan untuk mengurangkan isi register HL dengan data 16 bit yang 

berada pada register BC, DE, HL, dan SP dengan mengikutsertakan bit 

Carry Flag (Cy). Hasil dari kedua bentuk pengurangan tersebut dicatat di 

Register A dan Register HL. 
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Tabel 17. Instruksi SBC 

 
 
 Instruksi INC (Increment) dan DEC (Decrement) 

Instruksi INC digunakan untuk menambah isi suatu register atau 

memori dengan satu nilai. Instruksi ini sangat potensial digunakan untuk 

membuat counter cacah naik.. 
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Tabel 18. Instruksi INC 

 
 Instruksi DEC digunakan untuk mengurangi isi register atau data 

suatu memori dengan nilai 1. 

 
Tabel 19. Instruksi DEC 
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Instruksi Aritmetika Khusus 
Dalam operasi aritmetika disediakan beberapa instruksi khusus 

yaitu : 

• DAA mnemonic dari Decimal Adjust Accumulator 

• CPL mnemonic dari Complement Accumulator ( Komplemen 1) 

• NEG mnemonic dari Negate Accumulator (Komplemen 2) 

1. Instruksi DAA 

Instruksi DAA digunakan untuk merubah isi register A ke bent uk 

BCD. Instruksi DAA digunakan untuk memberi faktor koreksi pada saat 

bekerja dengan bilangan desimal. DAA dalam melakukan koreksi 

bekerja sbb : 

Jika Bit b3, b2, b1, b0 > 9 atau ada Half Carry (H = 1) maka 

bit b3, b2, b1, b0 ditanbah dengan 0110 = 6. 

Jika Bit b7, b6, b5, b4 > 9 atau ada Carry (C = 1) maka bit 

b7, b6, b5, b4 ditanbah dengan 0110 = 6. 

2. Instruksi CPL ( Complement) 

Instruksi CPL digunakan untuk merubah isi akumulator menjadi 

bentuk komplemen 1 yaitu dengan menginverse semua bit yang ada di 

akumulator.  

3. Instruksi NEG (Negate) 

Instruksi BEG digunakan untuk merubah isi akumulator menjadi 

bentuk negatifnya yaitu dengan merubahnya menjadi nilai komplemen 

dua. 

 

Instruksi CP (Compare) 
Digunakan untuk membandingkan isi akumulator dengan data 

immediate 8 bit atau isi salah satu register 8 bit atau isi/data suatu lokasi 

memori tanpa merubah isi akumulator. Instruksi CP  membangun keadaan 

pada status Flag pada Bit Sign, Zero, Over  Flow, Half Carry dan Carry 

pada Register Flag. Instruksi CP sangat baik digunakan untuk menguji 
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sebuah data apakah data tersebut sama dengan suatu nilai tertentu atau 

lebih atau lebih kecil dari suatu nilai tertentu. 

Tabel 20. Instruksi CP 

 
 
Instruksi LOGIKA AND, OR, dan XOR 

Instruksi AND, OR, dan XOR digunakan untuk melakukan operasi 

logika isi dari akumulator terhadap data suatu register 8 bit atau data 

immediate, atau data suatu lokasi memori. 

Tabel 21. Instruksi Logika 
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Pola di atas berlaku juga pada operasi LOGIKA OR dan XOR. 

Simbol operasi Logika adalah sbb : 

^  : untuk LOGIKA AND 

V  : untuk LOGIKA OR 

+   : untuk LOGIKA XOR  

 

Lembar Kerja 
Alat dan Bahan 

1. Trainer MPF-1............................................................. 1 buah 

2. Catu Daya  DC............................................................ 1 buah 

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
1. Janganlah menghubungkan Trainer MPF-1 dengan sumber AC! 

2. Ikuti semua petunjuk yang ada dalam modul kerja! 

3. Gunakanlah sumber DC 9 VDC! 

 
Langkah Kerja 
Program Penjumlahan 

1. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan! 

2. Hubungkan  MPF-1 dengan sumber DC 9 V! 

3. Ketikkan ke dalam MPF-1 program sebagai berikut! 
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4. Eksekusi program tersebut di atas dan periksa isi data register dan 

memori dengan mencatatkannya pada tabel berikut ! 

Data 1 Data 2 Data 1+ Data 2 
[1900] [1901] [1902] [1903] [1904] [1905] [1906] 

10 00 03 02    
06 05 08 07    
8F 9F F5 AF    
 

5. Program tersebut diatas adalah penjumlahan biner. Untuk membuat 

program tersebut bekerja sebagi program penjumlahan bilangan 

desimal, tambakan satu perintah koreksi DAA seperti tabel di 

bawah ini! 

 
 
6. Eksekusi program tersebut di atas dan periksa isi data register dan 

memori dengan mencatatkannya pada tabel berikut ! 

Data 1 Data 2 Data 1+ Data 2 
[1900] [1901] [1902] [1903] [1904] [1905] [1906] 

10 20 30 40    
15 25 50 70    
40 15 25 55    
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7. Kembalikan semua alat dan bahan kemudian buatlah laporan 

lengkap dengan kesimpulan! 

 

Lembar Latihan 
Buatlah algoritma program, Flow Chart dan Program untuk 

pengurangan 1 byte bilangan biner yang masing-masing beralamat 

1900H, 1901H. Simpanlah hasilnya di alamat 1902. Program ditulis  pada 

alamat awal program 1800H. Kemudian kembangkan program tersebut 

menjadi program pengurangan desimal! 
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KEGIATAN BELAJAR 6 

INSTRUKSI JUMP 
 
Lembar Informasi 

Dalam mikroprosesor Zilog Z-80 CPU instruksi-instruksi 

pencabangan menggunakan instruksi JUMP. Instruksi JUMP membuat 

mikroprosesor menjadi perangkat yang sangat ampuh. Instruksi JUMP 

dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu : 

• JUMP bersyarat 

• JUMP tanpa syarat 

• JUMP absolut 

• JUMP relatif 

JUMP Bersyarat 
Jump bersyarat adalah jenis instruksi Jump yang bekerja melakukan 

lompatan atau kontinyu berdasarkan syarat yang diberikan. Mnemonik 

untuk lompatan bersyarat ada dua yaitu : 

• Lompatan Absolut bersyarat : JP cc, nn : PC    nn 

Jika syarat cc terpenuhi 

• Lompatan Relatif bersyarat : JR cc, n : PC       PC + e 

Jika syarat cc terpenuhi 

• Lompatan Relatif bersyarat Khusus : DJNZ : B       B - 1 

Jika B = 0 kontinyu dan jika B <> 0 PC        PC + e 

Syarat yang dimaksud untuk setiap perintah Jump terkait dengan 

kondisi bit status Flag dari satu step perintah sebelumnya. Ada 8 

kemungkinan syarat yang dapat diberikan terkait dengan bit status flag. 

Kedelapan syarat itu dalam mikroprosesor dicatat dalam sebuah register 

yang disebut dengan register Flag. Untuk mikroprosesor Z-80 CPU 

susunan status dari register flag sebagai berikut : 

S Z X H X P/V N C 

Susunan Register Flag Z-80 CPU 
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Makna masing-masing bit dari tanda status flag pada register F 

adalah sebagai berikut : 

• S (Sign) = 1 Menunjukkan hasil operasi aritmetika/logika 

sebelumnya bertanda negatif (b7 = 1) = 0 Menunjukkan hasil 

operasi aritmetika/logika sebelumnya bertanda positif (b7 = 0) 

• Z (Zerro) = 1 Menunjukkan hasil operasi aritmetika/logika 

sebelumnya bernilai nol = 0 Menunjukkan hasil operasi 

aritmetika/logika sebelumnya bernilai tidak nol 

• H (Half- = 1 Jika ada carry dari bit B3 ke bit B4 Carry) = 0 Jika tidak 

ada carry dari bit B3 ke bit B4 

• P/V(Parity = 1 Jika hasil operasi aritmetika/logika sebelumnya 

menunjukkan paritas ganjil atau terjadi Overflow Overflow) = 0 Jika 

hasil operasi aritmetika/logika sebelumnya menunjukkan paritas 

genap atau tidak terjadi Overflow 

• N (Non = 1 Operasi sebelumnya adalah operasi 

SUBTRACK/Pengurangan Carry) = 0 Operasi sebelumnya adalah 

operasi bukan SUBTRACK/Pengurangan 

• C (Carry) = 1 Jika operasi sebelumnya menghasilkan Carry atau 

borrow = 0 Jika operasi sebelumnya tidak menghasilkan Carry atau 

borrow  

• X : tidak digunakan 

Pengambilan keputusan melompat atau kontinyu sebuah proses program 

terkait langsung dengan status flag register tersebut. Untuk memudahkan 

memahami terjadinya lompatan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.   Instruksi  Jump 

JP NZ, nn mengandung makna jika hasil operasi sebelumnya tidak 

bernilai 0 atau nilai flag Z = 0 maka keputusan melompat dilaksanakan ke 
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lokasi alamat absolut nn dimana nn adalah alamat 16 bit. Sebaliknya jika 

Z=1 maka program counter akan diteruskan atau kontinyu naik satu step 

tanpa lompatan. 

JR NZ, n mengandung makna jika hasil operasi sebelumnya tidak 

bernilai 0 atau nilai flag Z = 0 maka keputusan melompat dilaksanakan ke 

lokasi alamat relatif n dimana n adalah nilai relatif alamat yang dituju. Dan 

jika Z = 1 maka step program akan kontinyu ke satu langkan berikutnya. 

 

JUMP Tanpa Syarat 
Jump tanpa syarat adalah jenis instruksi Jump yang bekerja 

melakukan lompatan atau kontinyu berdasarkan tanpa adanya syarat 

yang diberikan. Mnemonik untuk lompatan tanpa syarat ada dua yaitu : 

• Lompatan Absolut tanpa syarat : JP nn : PC nn 

Instruksi ini memasukkan alamat memori nn ke register PC 

(Program Counter), sehingga meikroprosesor akan menjalankan 

instruksi yang ada pada lokasi alamat nn. 

• Lompatan Relatif tanpa syarat : JR e : PC PC + e 

e adalah bilangan bertanda yang bernilai positif jika melompat maju 

ke alamat berikutnya dan bernilai negatif jika melompat ke belakang 

ke alamat sebelumnya. 

Nilai relatif lompatan dapat dihitung dengan rumus : 

1. Jika melompatnya maju ke alamat di atasnya : 

n = d - ( S + 02 ) 
2. Juka melompatnya mundur ke alamat sebelumnya : 

n = ( S + 02 ) – d lalu dikomplemen duakan 

Disamping Jump bersyarat masih ada tiga jenis Jump lainnya yaitu 

Jump Absolut berbasis register HL, IX, dan IY dengan mnemonic : 

JP (HL) : PC   HL 

JP (IX) : PC   IX 

JP (IY) : PC   IY 

 



 45 

Lembar Kerja 
Alat dan Bahan 

1. Trainer MPF-1........................................................1 buah 

2. Catu Daya  DC.......................................................1 buah 

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
1. Janganlah menghubungkan Trainer MPF-1 dengan sumber AC. 

2. Ikuti semua petunjuk yang ada dalam modul kerja. 

3. Gunakanlah sumber DC 9 VDC  

 
Langkah Kerja 
Program Mengosongkan 100 Lokasi Memori  

1. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

2. Hubungkan  MPF-1 dengan sumber DC 9 V 

3. Ketikkan ke dalam MPF-1 program sebagai berikut:  

 
5. Setelah program di atas dimasukkan ke dalam MPF-1, kemudian 

ekusilah (jalankan program). 

6. Bacalah alamat 1900 sampai alamat 1963 akan tercatat data 00. 

7. Ulangilah percobaan agar mendapat data yang benar. 

8. Kebalikan semua alat dan bahan dan buatlah laporan lengkap 

dengan kesimpulannya. 
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Lembar Latihan 
Buatlah Algoritma Program, Flow Chart dan Program untuk 

membangkitkan 100 data bilangan desimal mulai dari 0 di memori mulai 

alamat 1900. 
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LEMBAR EVALUASI 
 

A. Pertanyaan 
1. Buatlah Algoritma Program, Flow Chart dan Program untuk 

membangkitkan 50 data bilangan desimal ganjil mulai dari 1 di 

memori mulai alamat 1900 ! 

2. Buatlah Algoritma Program, Flow Chart dan Program untuk 

membangkitkan 50 data bilangan desimal genap mulai dari 2 di 

memori mulai alamat 1900 ! 
 
B. Kriteria kelulusan 

Kriteria 
Skor 
(1-10) 

Bobot Nilai Keterangan 

Kebenaran Algoritma dan 
Flow Chart  2  

Kebenaran Program  4  

Kerapian Program/Flow Chart  2  

Keselamatan Kerja  1  

Kecepatan Kerja  1  

Nilai Akhir  

WL 
(Wajib Lulus) 

 
> 70 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN  
 
Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 1 
Algoritma Program 

Step 1 : Letakkan gelasdi bawah keran 

Step 2 : Hidupkan air 

Step 3 : lihat gelas 

Step 4 : Apakah sudah penuh 

Step 5 : Jika tidak kembali ke step 3 (Untuk keadaan lain teruskan 

ke Step 6) 

Step 6 : Matikan air 

Step 7 : Pindahkan gelas dari bawah keran 

Flow Chart 
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Kunci Jawaban Kegiatan belajar 2 
1. 

 
2 . 

 
3. 

 
 
Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 3 
 Akan didapatkan hasil berupa data mengenai fungsi-fungsi dari 

tombol etrsebut. Untuk mendapatkan hasil ini dapat dilakukan percobaan 

dengan mengacu pada lembar kerja pada kegiatan belajar 3. 

 
Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 4 
 Akan didapatkan hasil percobaan dari 3 buah percobaan yang 

mempunyai cara yang berbeda dalam struktur programnya dari masing-

masing percobaan . Untuk mendapatkan hasil ini dapat dilakukan 

percobaan dengan mengacu pada lembar kerja pada kegiatan belajar 4. 
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Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 5 
Algoritma : 

1. Ambil data yang ada pada alamat 1900 dan simpan di Reg. A 

2. Kurangkan data yang ada pada Reg. A dengan data yang ada pada 

alamat 1901 

3. Simpan hasil pengurangan yang ada di Reg. A pada alamat 1902 

 
Flow Chart : 

 
Program : 
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Kunci Jawaban Kegiatan Belajar 6 
Algoritma : 

1. Buat cacahan jumlah data sama dengan 100 di Register C 

2. Set alamat awal tempat simpan data di 1900H di Register IX 

3. Set data awal sama dengan 0 di Register A. 

4. Simpan data di Reg. A ke memori tempat simpan data Reg IX 

5. Jumlahkan data yang ada pada Reg. A dengan 1 

6. Naikkan nilai pencatat alamat Reg. IX satu alamat 

7. Kurangi data cacahan Reg C dengan 1 

8. Lihat apakah nilai cacahan Reg C sama dengan 0, jika tidak kembali   

ke langkah 4. 

9. Berhenti 

 
Flow Chart : 
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Program : 
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Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 
1. Program untuk membangkitkan 50 data bilangan desimal genap mulai 

dari 2 di memori mulai alamat 1900. 

Algoritma : 

• Buat cacahan jumlah data sama dengan 50 di Register C 

• Set alamat awal tempat simpan data di 1900H di Register IX 

• Set data awal sama dengan 2 di Register A. 

• Simpan data di Reg. A ke memori tempat simpan data Reg IX 

• Jumlahkan data yang ada pada Reg. A dengan 2 

• Naikkan nilai pencatat alamat Reg. IX satu alamat 

• Kurangi data cacahan Reg C dengan 1 

• Lihat apakah nilai cacahan Reg C sama dengan 0, jika tidak 

kembali ke langkah 4. 

• Berhenti 

Flow Chart 
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Program : 

 
 
2. Program untuk membangkitkan 50 data bilangan desimal genap mulai 

dari 2 di memori mulai alamat 1900. 

Algoritma : 

• Buat cacahan jumlah data sama dengan 50 di Register C 

• Set alamat awal tempat simpan data di 1900H di Register IX 

• Set data awal sama dengan 2 di Register A. 

• Simpan data di Reg. A ke memori tempat simpan data Reg IX 

• Jumlahkan data yang ada pada Reg. A dengan 2 

• Naikkan nilai pencatat alamat Reg. IX satu alamat 

• Kurangi data cacahan Reg C dengan 1 

• Lihat apakah nilai cacahan Reg C sama dengan 0, jika tidak 

kembali ke langkah 4. 

• Berhenti 

 
Flow Chart : 
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Program : 
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