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BAB VII
KOMPUTER SEDERHANA SAP-3

(SIMPLE AS POSSIBLE-3)

7.1. Model Pemrograman
Komputer SAP-3 adalah komputer 8-bit yang memiliki keselarasan (compatibel) dengan

mikroprosesor 8085. Perangkat instruksi SAP-3 lebih lengkap daripada komputer SAP-2
sebelumnya.

Perbedaannya terletak pada jumlah register dan banyaknya instruksi. Register baru yang
terdapat pada SAP-3 adalah register SP (Stack Pointer) yang lebarnya 16 bit selain itu masih
terdapat register yang lebarnya 8 bit.

Tumpukan (Stack)
Konsep baru yang ada pada SAP-3 adalah tumpukan (stack). Tumpukan adalah bagian

dari memori yang disediakan untuk menangani penyimpanan data sementara. Data disimpan dan
diambil dengan disiplin LIFO (Last In First Out), data yang terakhir masuk adalah yang pertama
keluar.

7.2. Instruksi Pemindahan Data
Instruksi pemindahan data berguna untuk proses penyimpanan sementara suatu nilai.

Pada SAP-3 lebih banyak register yang bisa digunakan untuk menyimpan nilai sementara.
Register yang bisa digunakan sebagai operand adalah register A, B, C, D, E, H dan L.

MOV (Move)
 Instruksi untuk memindahkan data antar-register.
 Format instruksi : MOV register, register

Contoh : MOV A, B
Instruksi ini menyalin isi register B ke dalam register A. Setelah instruksi dijalankan maka isi
A = B.

MVI (Move Immediate)
 Instruksi untuk memindahkan 8 bit data ke dalam register.
 Format instruksi : MVI register, byte

Contoh : MVI A, 4E H
Setelah instruksi ini dilaksanakan maka regsiter A = 4E H

7.3. Instruksi Aritmatika
 Instruksi aritmatika adalah instruksi yang penting. Salah satu penyebab adanya komputer

adalah untuk menyelesaikan masalah aritmatika.
 Perlu diperhatikan bahwa register Akumulator memiliki kapasitas 8 bit. Pada saat operasi

aritmatika, dimungkinkan terjadi carry yaitu hasil operasi ALU melebihi kapasitas
penyimpanan.

 Perhatikan contoh berikut :

Misal A = 10001101
Pada saat register A ditambahkan dengan isi suatu register, misal B = 11000100. Kita akan
memperoleh hasil akhirnya :

A 10001101
B 11000100 +
A 101010001

Terdapat carry yang tidak dapat ditampung oleh register A.
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Untuk menangani masalah ini maka pada register bendera (flag) ditambahkan satu bit untuk
menunjukkan terjadinya carry atau tidak, bit tersebut dinamakan carry flag. Pada kasus di
atas carry flag diset = 1, karena ada carry.

STC (Set Carry) dan CMC (Complement Carry)
 Carry flag dapat diakses langsung oleh pemrogram dengan menggunakan instruksi STC dan

CMC.
 Instruksi STC akan mengubah nilai carry flag menjadi 1, apa pun kondisi sebelumnya dan

instruksi CMC akan mengkomplemen-kan nilai carry flag.
 Jika sebelumnya carry flag bernilai 1 setelah instruksi CMC nilainya menjadi 0, sebaliknya

jika carry flag bernilai 0 setelah instruksi CMC nilainya menjadi 1.
 Format instruksi : STC

CMC
Kedua instruksi tanpa operand.

ADD
 Instruksi untuk menambahkan nilai suatu register dengan akumulator dan hasilnya disimpan

dalam akumulator.
 Format instruksi : ADD register

Contoh : Nilai register A = 00001101 dan B = 10010101
ADD B : A = A + B

A = 00001101 + 10010101
Carry = 0 dan A = 10100010

ADC (Add With Carry)
 Instruksi untuk menambahkan nilai suatu register dengan akumulator termasuk carry hasil

penambahan tersebut. Hasil akhirnya disimpan dalam akumulator.
 Format instruksi : ADC register

Contoh : Nilai register A = 10001101 dan B = 10010101
ADC B : A = A + B

A = 10001101 + 10010101
Carry = 1 dan A = 00100010
A = A + Carry = 00100011

SUB (Subtract)
 Instruksi untuk mengurangkan nilai suatu register terhadap akumulator dan hasilnya

disimpan dalam akumulator. Ketika terjadi peminjaman bilangan (borrow) karena nilai
akumulator lebih kecil dari nilai register, maka carry flag akan diset = 1. Pengertian carry dan
borrow dalam hal ini berefek sama terhadap flag.

 Format instruksi : SUB register
Contoh : SUB B

Instruksi ini akan mengurangkan nilai akumulator dengan isi register B. Jika hasilnya negatif
maka carry flag akan diset = 1.

SBB (Subtract with Borrow)
 Instruksi untuk mengurangkan nilai suatu register terhadap akumulator dengan menyertakan

nilai pi8njaman (borrow) yang terdapat pada carry flag. Hasil akhirnya disimpan dalam
akumulator.

 Format instruksi : SBB register
Contoh : SBB B
Instruksi ini akan mengurangkan nilai akumulator dengan isi register B yang telah
ditambah carry flag.

Misal register A = 00111000 dan B = 00010001 dan carry flag = 1.
Pertama kali menjumlahkan register B dengan carry flag.
B = 00010001 + 1 = 00010010
Kemudian hasilnya dikurangkan terhadap register A.
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A = A - B = 00111000 – 00010010
A = 00100110
Hasil akhir dari operasi ini Carry flag = 0 dan A = 00100110

7.4. Increment, Decrement and Rotates
 Pada SAP-3, instruksi increment, decrement dan rotates banyak digunakan, karena dalam

beberapa kasus lebih efisien
 Misal untuk penambahan dengan 1 bisa dilakukan dengan penjumlahan antar register atau

penjumlahan langsung (ADDI) dengan bilangan 1. Masing-masing setidaknya memerlukan 2
operand, sementara instruksi increment hanya memerlukan satu operand.

Penambahan 1 (Increment)
 Instruksi ini berfungsi menambahkan nilai 1 terhadap register operand. Register operand

pada instruksi ini adalah A, B, C, D, E, H atau L.
 Format instruksi : INR register

Contoh :
Misal register B = 00100011

INR B
Instruksi ini akan menambahkan nilai 1 terhadap register B. Setelah instruksi tersebut
nilai B = 00100100

 Instruksi INR tidak berpengaruh terhadap carry flag, tapi berpengaruh terhadap sign flag dan
zero flag.

 Misal register L = 11111111
Dengan flag awal

S = 1, Z = 0 dan C = 0
Setelah instruksi INR L, hasil akhirnya :

L = 00000000
S = 0, Z = 1 dan C = 0

Pengurangan 1 (Decrement)
 Instruksi ini berfungsi mengurangkan nilai 1 terhadap register operand.
 Format instruksi : DCR register

Contoh :
Misal register B = 00100011

DCR B
Instruksi ini akan mengurangkan nilai 1 terhadap register B. Setelah instruksi tersebut
nilai B = 00100010

 Instruksi DCR tidak berpengaruh terhadap carry flag, tapi berpengaruh terhadap sign flag dan
zero flag.

 Misal register L = 00000000
Dengan flag awal

S = 0, Z = 1 dan C = 0
Setelah instruksi DCR L, hasil akhirnya :

L = 11111111
S = 1, Z = 0 dan C = 0

RAL (Rotate All Left)
 Instruksi RAL berfungsi untuk memutar semua bit termasuk bit carry, ke kiri 1 bit.
 Contoh :

Carry = 1 A =00110110
Setelah instruksi RAL, maka kondisi hasilnya :

Carry = 0 A = 01101101
Posisi bit yang paling kiri register A akan pindah ke carry. Isi carry akan pindah bit yang
paling kanan register a. Isi register a bergeser ke kiri 1 bit.
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RAR (Rotate All Right)
 Instruksi RAR berfungsi untuk memutar semua bit termasuk bit carry, ke kanan 1 bit.

Contoh :
Carry = 1 A =00110110

Setelah instruksi RAR, maka kondisi hasilnya :
Carry = 0 A = 10011011

Posisi bit yang paling kanan register A akan pindah ke carry. Isi carry akan pindah bit
yang paling kiri register a. Isi register a bergeser ke kana 1 bit.

RLC (Rotate Left with Carry)
 Instruksi RLC berfungsi untuk memutar semua bit akumulator ke kiri tanpa melibatkan bit

carry, dan bit paling kiri akumulator akan mengisi carry.
Contoh :

Carry = 1 A =00110110
Setelah instruksi RLC, maka kondisi hasilnya :

Carry = 0 A = 01101100
Posisi bit yang paling kiri register A akan pindah ke paling kanan dan bergeser ke carry 1
bit.

RRC (Rotate Right with Carry)
 Instruksi RRC berfungsi untuk memutar semua bit akumulator ke kanan tanpa melibatkan bit

carry, dan bit paling kanan akumulator akan mengisi carry.
Contoh :

Carry = 1 A =00110110
Setelah instruksi RRC, maka kondisi hasilnya :

Carry = 0 A = 00011011
Posisi bit yang paling kanan register A akan pindah ke paling kiri dan bergeser ke carry 1
bit.

Perkalian dan Pembagian dengan 2
 RAL dan RAR dapat digunakan dalam proses perkalian dan pembagian terbatas.
 Dengan menggeser posisi 1 bit ke kiri sama dengan mengalikan bilangan tersebut dengan 2.

Contoh :
Carry = 0 A = 00000100 = 4

Setelah instruksi RAL :
Carry = 0 A = 00001000 = 8

 Dengan penggeseran 1 bit ke kanan menyebabkan pembagian bilangan dengan 2.
Contoh :

Carry = 0 A = 00000100 = 4
Setelah instruksi RAL :

Carry = 0 A = 00000010 = 2

7.5 Instruksi Logika
 Instruksi logika pada SAP-3 terdiri dari instruksi: ANA, ORA, XRA dan CMP.
 Register yang berfungsi sebagai operand adalah register A, B, C, D, E, H dan L.
 Format instruksi :

ANA register ; logika proses AND A, register
ORA register ; logika proses OR A, register
XRA register ; logika proses XOR A, register

Contoh :
Misal register A = 01101000 dab register H = 00111000
Setelah instruksi berikut :

ANA H ; A = 00101000
ORA H ; A = 01111000
XRA H ; A = 01010000
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 Instruksi logika CMP berfungsi untuk membandingkan isi register dengan isi akumulator.
Perbandingan ini mempengaruhi zero flag. Jika isi register sama dengan isi akumulator maka
zero flag akan bernilai 1, jika isinya berbeda maka zero flag akan bernilai 0.

 Proses CMP adalah proses pengurangan isi akumulator oleh isi register Temp. Jika hasil
pengurangan ini nol artinya isi akumulator dengan isi register sama. Karena hasilnya nol
maka berefek pada zero flag.

7.6 Instruksi Logika dan Aritmetika Langsung
 Instruksi langsung (Immediate) dari instruksi logika dan aritmetika ditulis dengan

menambahkan huruf I pada akhir setiap instruksi.
 Instruksi immediate dalam SAP-3 adalah : ANI, ORI, XRI, ADI, ACI, SUI, SBI, dan CPI.
 Format instruksi :

ANI byte; logika proses AND A,byte
ORI byte; logika proses OR A,byte
XRI byte; logika proses XOR A,byte
ADI byte; logika proses ADD A,byte
ACI byte; logika proses ADC A,byte
SUI byte; logika proses SUB A,byte
SBI byte; logika proses SBB A,byte
CPI byte; logika proses CMP A,byte

 Instruksi ANI, ORI dan XRI melakukan operasi logika AND, OR dan XOR terhadap register
A dengan bilangan (byte) dan hasilnya disimpan dalam akumulator.

 Instruksi ADI menjumlahkan akumulator dengan byte operand dan hasilnya disimpan dalam
akumulator.
Contoh : ADI 5EH

 Instruksi ACI menjumlahkan akumulator dengan byte operand dan hasilnya disimpan dalam
akumulator. Jika hasil penjumlahan menghasilkan carry maka carry tersebut dijumlahkan lagi
dengan akumulator.

Contoh :
Misal isi register akumulator = 01101000, kemudian diberikan perintah ACI DEH, maka
A = 01101000 + 11011110 = 1 01000110. Terdapat carry = 1.
Proses selanjutnya A = 01000110 + 1 = 01000111

 Instruksi SUI mengurangi akumulator dengan byte operand dan hasilnya disimpan dalam
akumulator.

 Instruksi SBI mengurangi akumulator dengan byte operand yang telah dijumlahkan dengan
carry dan hasilnya disimpan dalam akumulator.

Contoh :
Misal isi register akumulator = 00111000 dan carry flag = 1. Kemudian diberi instruksi
SBI 1A H

Byte 00011010
C 1 +

00011011
Kemudian hasilnya dikurangkan terhadap register A :
A 00111000

00011011 –
A 00011101
Hasil akhir dari operasi ini adalah Carry Flag = 0 dan A = 0011101

 Instruksi CPI isi akumulator dengan byte operand. Jika isinya sama maka Zero flag = 1 jika
tidak maka Zero flag = 0.
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7.7 Instruksi Lompatan (Jump Instruction)
 Instruksi lompatan pada SAP-3 mengakomodasi semua instruksi lompatan pada SAP-2,

seperti :
–JMP alamat ; logika proses lompat tanpa syarat
–JM alamat ; logika proses lompat jika Minus
–JZ alamat; logika proses lompat jika Nol
–JNZ alamat ; logika proses lompat jika tidak Nol

 Instruksi-instruksi lompatan lain yang terdapat dalam SAP-3 adalah: JP (jump if positif), JC
(jump if carry), JNC (jump if no carry), JPE (jump if parity even), JPO (jump if parity odd).

JP (jump if positif)
 Instruksi lompat bersyarat ini akan dijalankan jika Sign flag = 0, artinya hasil operasi ALU

positif.
 Pada saat syarat terpenuhi, prosesor akan mengeksekusi instruksi yang ditunjukan oleh

operand alamat.
 Format instruksi : JP alamat

Contoh : JP 08E5 H

JC (jump if carry)
 Instruksi lompat bersyarat ini akan dijalankan jika Carry flag = 1, artinya hasil operasi ALU

menghasilkan carry.
 Pada saat syarat terpenuhi, prosesor akan mengeksekusi instruksi yang ditunjukan oleh

operand alamat.
 Format instruksi : JC alamat

Contoh: JC 08E5 H

JNC (jump if no carry)
 Instruksi lompat bersyarat ini akan dijalankan jika Carry flag = 0, artinya hasil operasi ALU

tidak menghasilkan carry.
 Pada saat syarat terpenuhi, prosesor akan mengeksekusi instruksi yang ditunjukan oleh

operand alamat.
 Format instruksi : JNC alamat

Contoh: JNC 08E5 H

JPE (jump if parity even), JPO (jump if parity odd)
 Selain Sign, Zero, Carry flag, pada SAP-3 terdapat satu flag lagi yaitu Parity flag. Jika hasil

operasi ALU mempunyai banyak bit 1 (paritas) genap maka Parity Flag = 1.

Misal akumulator = 00100111 dan register B = 1001010.
Setelah instruksi ADD B : A = A + B, maka A= 10110001.
Pada hasil akhir akumulator terdapat 4 buah bit 1, maka Parity flag = 1.

 Instruksi JPE adalah instruksi lompatan bersyarat jika paritas genap, nilai parity flag = 1.
 Format instruksi : JPE alamat

Contoh: JPE 5E32 H

 Instruksi JPO adalah instruksi lompatan bersyarat jika paritas ganjil, nilai parity flag = 0.
 Format instruksi : JPO alamat

Contoh: JPO 4A56 H

7.8 Extended Register Instruction
 Register ALU lebarnya 8 bit. Lebar register ini menjadi batasan jumlah bit yang dapat

dioperasikan pada satu waktu. Untuk mengatasi masalah ini dibuatlah rancangan register
berpasangan yang dapat diakses secara bersamaan. Pasangan register ini lebarnya 16 bit.

 Register-register yang telah digabungkan panjangnya 16 bit atau double byte sering disingkat
double. Register B-C B, D-ED, dan H-L H.
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LXI (Load Xtended Immediate)
 Instruksi LXI berfungsi mengisikan data langsung ke dalam register berpasangan. Data yang

dimasukan lebarnya 16 bit atau double.
 Format instruksi :

LXI B,double
LXI D,double
LXI H,double

Contoh : LXI B,5AB3 H
Setelah instruksi ini nilai register B = 5A H dan register C = B3 H
DAD (Double Add)

 Instruksi DAD berfungsi menjumlahkan isi register HL dengan register pasangan lain dan
hasilnya disimpan dalam register HL.

 Format instruksi :
DAD B
DAD D
DAD H

Contoh :
Misal nilai register B = 43H, C=5AH, H=10H dan L = 21H. Kemudian diberi instruksi
DAD B.
Pada saat eksekusi :
HL = 1021 H 0001 0000 0010 0001
BC = 435A H 0100 0011 0101 1010 +
HL = 537B H 0101 0011 0111 1011
Setelah instruksi ini dijalankan maka isi register H = 53H dan register L = 7BH

INX (Increment the Extended Register) dan DCX (Decrement the Extended Register)
 Instruksi INX berfungsi penambahan nilai satu pada register pasangan dan instruksi DCX

berfungsi mengurangkan nilai satu register pasangan. Instruksi ini tidak mempengaruhi
bendera (flag).

 Format instruksi :
INX B
INX D
INX H
DCX B
DCX D
DCX H

Contoh :
Misal register B = 2A H dan C = 4B H
INX B
Hasil akhirnya nilai register B = 2AH dan C = 4C H

7.9 Instruksi Tidak Langsung (Indirect Instruction)
 Pada SAP-3 pasangan register HL memiliki fungsi khusus yaitu sebagai penunjuk data yang

ada dalam memori.
Misal terdapat data pada alamat memori 2A46 H. Nilai datanya adalah 5A H. Kita dapat
memproses data tersebut dengan menggunakan instruksi tidak langsung.

 Pada pengalamat tidak langsung, alamat data disimpan dalam register HL. Datanya sendiri
terdapat dalam memori.

Pengalamatan Tidak Langsung (Indirect Addressing)
 Pada pengalamatan langsung seperti LDA 2A46 H, pemrogram mengetahui letak data yang

akan dieksekusi. Pada pengalamatan tidak langsung, pemrogram tidak mengetahui persis
letak data tersebut. Alamat data yang akan diakses disimpan dalam register HL.

H L Memori

2A 46 2A46 H 5A H
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Pembacaan Tidak Langsung (Indirect Read)
 Instruksi untuk membaca data secara tidak langsung adalah instruksi MOV. Instruksi ini

berfungsi membaca data dalam memori dan ditulis ke dalam register. Register-register yang
terlibat sebagai operand adalah A, B, C, D, E, H dan L.

 Format instruksi :
MOV reg, M

M adalah data pada alamat memori yang ditunjuk oleh register HL.
Contoh:
Misal register HL = 2A46 H sementara isi memori alamat 2A46 H = 5A H

MOV B,M
Hasil akhir instruksi ini adalah register B = 5A

Penulisan Tidak Langsung (Indirect Write)
 Instruksi untuk menulis data secara tidak langsung adalah instruksi MOV. Instruksi ini

berfungsi memindahkan data dari register ke dalam memori. Register-register yang terlibat
sebagai operand adalah A, B, C, D, E, H dan L.

 Format instruksi :
MOV M, reg

M adalah data pada alamat memori yang ditunjuk oleh register HL.
Contoh:
Misal register HL = 2AD8 H dan register B = 35H

MOV M, B
Hasil akhir instruksi ini adalah memori alamat 2AD8 = 35 H

Indirect-Immediate Instruction
 Instruksi MVI berfungsi memindah-kan data langsung ke alamat memori yang ditunjukan

oleh register HL.
 Format instruksi :

MVI M,byte
Contoh :

Misal register HL = 5643 H
MVI M,B3 H

Setelah instruksi ini dilaksanakan memori alamat 5643 H akan berisi data B3 H.

Instruksi Tumpukan (Stack Instruction)
 Tumpukan (Stack) adalah bagian dari memori yang disediakan untuk berbagai kepentingan

pemrograman.
 Istilah tumpukan mengacu pada pelakunya yang mirip dengan tumpukan. Sifat tumpukan

adalah LIFO (Last In First Out), terakhir masuk pertama keluar.
 Penujuk diperlukan untuk menentu-kan puncak dari tumpukan (top of the stack). Puncak

tumpukan ditunjukan oleh nilai yang disimpan dalam register penunjuk tumpukan (Stack
Pointer, SP).

 Pada saat akan memasukan data ke dalam tumpukan, harus ada inisialisasi awal pada register
SP. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan instruksi LXI (Load Extended
Immediate).

 Format instruksi :
LXI SP, double

Contoh : LXI SP,FFE0 H
Instruksi ini menunjukan batas awal tumpukan pada alamat FFE0 H. Setiap kali terjadi
proses penam-bahan atau pengurangan data pada tumpukan maka nilai SP akan berubah.

 Setiap elemen dalam tumpukan lebarnya 16 bit sehingga memerlukan dua alamat memori.

PUSH
 Instruksi Push berfungsi menyimpan data 16-bit ke dalam tumpukan.
 Register-register yang terlibat sebagai operand adalah BC, DE, HL dan PSW.
 Register PSW merupakan gabungan register A dan register bendera.

Misal register A = 5A H dan Flag = 31 H, maka PSW = 5A31 H.
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 Format instruksi :
PUSH B
PUSH D
PUSH H
PUSH PSW

Contoh:
Misal register B=46 H, C=5C H, SP=20FF H
Push B

Beberapa hal yang dilakukan oleh prosesor pada saat pengeksekusian instruksi PUSH:
1. Petunjuk tumpukan (register SP) dikurangi satu, SP – 1.
2. Data dalam register B disimpan dalam memori yang ditunjukan oleh SP.
3. Penunjuk tumpan (register SP) dikurangi satu lagi, SP – 1.
4. Data dalam register C disimpan dalam memori yang ditunjukan oleh SP.

POP
 Instruksi POP berfungsi mengambil data 16-bit ke dari tumpukan. Register-register yang

terlibat operand adalah BC, DE, HL dan PSW.
 Format instruksi :

POP B
POP D
POP H
POP PSW

Contoh :
Misal register SP = 20FD H

POP
Beberapa hal yang dilakukan oleh prosesor pada saat pengeksekusian instruksi PUSH:
1. Data yang ditunjukan oleh SP pada memori disalin ke register E.
2. Petunjuk tumpukan (register SP) ditambah satu, SP + 1
3. Data yang ditunjukkan oleh SP pada memori disalin ke register D
4. Petunjuk tumpukan (register SP) ditambah satu, SP + 1


