I. Pendahuluan
Mikrokontroler, jika diterjemahkan secara harfiah, berarti pengendali
yang berukuran mikro. Sekilas mikrokontroler hampir sama dengan
mikroprosesor. Namun mikrokontroler memiliki banyak komponen yang
terintegrasi didalamnya, misalnya timer/counter. Sedangkan pada
mikroprosesor, komponen tersebut tidak terintegrasi. Mikroprosesor
umumnya terdapat pada komputer dimana tugas dari mikroprosesor adalah
untuk memproses berbagai macam data input maupun output dari berbagai
sumber. Mikrokontroler lebih sesuai untuk tugas-tugas yang lebih spesifik.

Mikrokontroler
Mikroprosesor

CPU

CPU

Memory

I/O
Gambar 1. Perbedaan Mikrokontroler dengan Mikroprosesor

MCS-51 pertama kali dikembangkan oleh Intel Corporation pada
tahun 70-an sehingga dapat dibilang usia MCS-51 sudah lebih dari 23-tahun.
MCS-51 merupakan salah satu keluarga mikrokontroler yang sampai
sekarang masih banyak dikembangkan oleh berbagai produsen semacam
Atmel Corp., Philips Semiconductors, Cygnal Integrated Products, Inc., dan
Winbond Electronics Corp. Beberapa contoh mikrokontroler yang merupakan
keluarga MCS-51, yaitu AT89C51, AT89C52, dll.

Gambar 2. Arsitektur MCS-51

Laboratorium Lanjut
Mikon Team ‘2004

1

II. Clock & CPU Timing
Peran clock bagi mikrokontroler MCS-51 ibarat jantung bagi manusia.
Manusia tanpa detak jantung tidak akan hidup. Mikrokontroler tanpa ‘detak’
clock juga tidak akan berfungsi. Pulsa clock mengambil peran penting dalam
menentukan kecepatan dan sikronisasi kerja Central Processing Unit (CPU)
mikrokontroler.
IC mikrokontroler MCS-51 memiliki dua pin (XTAL1 dan XTAL2)
yang merupakan input dan output dari on-chip inverting amplifier satu
tahap. Kaki-kaki ini dapat dihubungkan dengan rangkaian pembangkit
pulsa clock.
Dengan memanfaatkan on-chip oscillator, rangkaian pembangkit
pulsa hanya membutuhkan dua kapasitor dan sebuah quartz crystal atau
sebuah ceramic resonator. Jika menggunakan quartz crsytal, nilai kapasitor
yang umum digunakan adalah 47 pF.

VCC

PD

clock
generator
output

Rf

VSS

XTAL1

MCS-51

XTAL2
Quartz Crystal

+

+

Gambar 3. Rangkaian XTAL dengan On-Chip Oscillator

Frekuensi Quartz Crystal atau Ceramic Resonator (kedua istilah ini
disebut Osilator) yang dapat digunakan berkisar antara 0 Hz hingga 24
MHz, bahkan ada beberapa varian MCS-51 yang mampu menggunakan
osilator 40 MHz. Namun frekuensi yang sering digunakan, terutama jika
menggunakan komunikasi Universal Asynchronous Receiver Transmitter
(UART) adalah 11,0592 MHz.
Selain dengan on-chip oscilator, IC mikrokontroler MCS-51 juga dapat
menggunakan external clock generator. Sumber clock luar ini dihubungkan
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dengan XTAL1 sedangkan XTAL2 tidak terhubung kemanapun juga. Pin
XTAL2 merupakan inverted output dari XTAL1.
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XTAL1
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VSS

XTAL1
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Gambar 4. MCS-51 dengan External Clock Signal

Machine Cycle atau siklus mesin merupakan satuan waktu terkecil
dalam menjalankan satu instruksi MCS-51. Satu machine cycle terdiri atas
enam state atau tahap. Masing-masing tahap terdiri dari 2 phase atau fase.
Jadi satu machine cycle terdiri dari 12 periode osilator (6 state x 2 phase)
atau 12 pulsa clock. Jika frekuensi kristal yang digunakan adalah 12 MHz,
maka kristal tersebut akan mengeluarkan 12.000.000 pulsa per detik. Hal ini
berarti dalam satu detik akan ada 1.000.000 (12.000.000/12) machine cycle.
Atau dengan kata lain, satu machine cycle akan memakan waktu satu mikro
detik. Jika frekuensi kristal yang digunakan lebih tinggi, maka akan ada
lebih banyak machine cycle dalam satu detik sehingga lebih banyak
instruksi/opcode yang dapat dijalankan.
Program Counter (PC) merupakan register 16 bit yang menyimpan
alamat instruksi yang akan dijalankan selanjutnya. Pada saat reset atau
power-up, PC selalu bernilai 0000h dan nilai tersebut akan bertambah setiap
sebuah instruksi diproses. Penambahan ini bergantung pada jumlah byte
dari instruksi. Jika sebuah instruksi selebar 2 byte diproses, maka nilai PC
akan bertambah 2 byte.
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III. Memori
Memori pada intinya berfungsi untuk ‘mengingat’ atau menyimpan
suatu informasi. Memori penting bagi sistem MCS-51 karena semua program
dan data tersimpan dalam memori. Makin besar kapasitas memori yang
dimiliki, sistem dapat mengakomodasi program yang lebih kompleks dan
data yang lebih banyak. Pada dasarnya, dalam dunia mikrokontroler ada
dua tipe memori. Kedua memori tersebut adalah data memory dan program
memory. Pembagian dua memori ini bertujuan agar proses kerja
mikrokontroler bekerja lebih cepat.
1. Data Memory
Data Memory seperti namanya, berfungsi untuk menyimpan data.
Berdasarkan lokasinya, data memory dibagi menjadi dua, yaitu
internal data memory yang terdapat dalam IC MCS-51 dan external
data memory yang berada diluar IC MCS-51. Kapasitas internal data
memory yang dimiliki MCS-51 sebesar 128 bytes ditambah dengan
SFR (Special Function Register) sehingga jumlahnya mencapai 256
bytes.
FFh

SFR
800h
7Fh

00h
Gambar 5. Pembagian Ruang Internal Data Memory

External Data Memory berupa IC RAM atau ROM dapat ditambahkan
dan digunakan untuk menyimpan variabel yang ditentukan oleh user.
Penambahan ini dapat dilakukan hingga kapasitas total external data
memory mencapai 64 KB

256 byte Internal
Data Memory

AND

64 Kbyte
External Data
Memory

Gambar 6. Konfigurasi Internal dan External Data Memory
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2. Program Memory
Program Memory berfungsi untuk menyimpan kode program user
yang akan dijalankan. User dapat menggunakan internal program
memory yang tertanam dalam IC MCS-51 dan external program
memory. Internal Program Memory selain berisi instruksi user, juga
memiliki beberapa alamat khusus yang ditujukan untuk reset address
(alamat yang dituju saat pertama kali mikrokontroler bekerja) dan
interrupt vector address.

0023h

Serial Interrupt

001Bh

Timer 1 Interrupt

0013h

External Interrupt 1

000Bh

Timer 0 Interrupt

0003h

External Interrupt 0

0000h

Reset

Gambar 7. Alamat Reset dan Interrupt Vector Address

External Program Memory berupa IC RAM atau ROM dapat
ditambahkan dan digunakan untuk menyimpan variabel yang
ditentukan oleh user. Penambahan ini dapat dilakukan hingga
kapasitas total external program memory mencapai 64 KB

256 byte External
Program Memory

OR
4 Kbyte Internal
Program Memory

64 Kbyte
External Program
Memory

Gambar 8. Konfigurasi Internal dan External Program Memory

Untuk internal data memory meliputi :
- Register Banks
- Bit-addressable RAM
- General Purpose RAM (Stratch Pad Area)
- Special Function Registers (SFR)
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FFh
Special Function Registers
80h
7Fh
General Purpose RAM
30h
2Fh
Bit-addressable RAM
20h
1Fh
Register Banks
00h
Gambar 9. Organisasi Internal Data Memory

•

General Purpose RAM
General Purpose RAM atau sering disebut juga sebagai Stratch Pad
Area adalah ruang data memory yang bebas digunakan user sebagai
tempat penyimpanan variabel atau sebagai alamat inisialisasi Stack
Pointer. General Purpose RAM hanya dapat diakses per byte.

•

Bit-addressable RAM
Bit-addressable RAM memiliki fungsi yang sama dengan General
Purpose RAM. User juga dapat menggunakan ruang ini untuk
menyimpan variabel atau alamat inisialisasi Stack Pointer. Berbeda
dengan General Purpose RAM, Bit-addressable RAM tidak hanya
dapat diakses per byte namun juga dapat diakses per bit.

•

Register Banks
Internal data memory memuat 4 register banks, yaitu: Register Bank
0, Register Bank 1, Register Bank 2, Register Bank 3. Register Banks
ini digunakan sebagai alamat untuk menampung delapan register
selebar 1 byte yang diberi nama R0, R1, dan seterusnya hingga R7.
Secara default, kedelapan register ini akan menempati Register Bank
0.

1Fh
18h
17h
10h
0Fh
08h
07h
00h

Register Bank 3
Register Bank 2
Register Bank 1
Register Bank 0
Gambar 10. Pembagian Register Banks
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•

Special Function Registers
SFR merupakan sejumlah register khusus yang mencakup alamat
port, Accumulator, register B, timer, dan sejumlah register kontrol.
Beberapa dari SFR juga dapat diakses per bit (bit-addressable)

Gambar 11. Peta SFR

A. Program Status Word
Program Status Word (PSW) selebar 1 byte mencakup status bit dengan
konfigurasi dari Most Significant Bit (MSB) hingga Least Significant Bit
(LSB)

Gambar 12. Alokasi Bit PSW
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Bit
PSW.7
PSW.6
PSW.5
PSW.4
PSW.3
PSW.2
PSW.1
PSW.0

Tabel 1. Program Status Word
Alamat Bit
Simbol
Deskripsi
0D7H
CY
Carry Flag
0D6H
AC
Auxiliary Carry Flag
0D5H
F0
Flag 0
0D4H
RS1
Register Bank Select 1
0D3H
RS0
Register Bank Select 0
0D2H
OV
Overflow Flag
0D1H
Reserved
0D0H
P
Parity Flag Genap

•

CY
Carry Flag bernilai ‘1’ jika sebuah penjumlahan menghasilkan nilai
lebih dari 255 atau FFh. Carry flag juga akan bernilai ‘1’ jika sebuah
pengurangan menghasilkan nilai kurang dari 0. Selain itu, carry flag
juga dapat diakses oleh user secara langsung.

•

AC
Auxiliary carry flag bernilai ‘1’ jika penjumlahan Binary Coded
Decimal (BCD) menghasilkan nilai lebih dari 9.

•

F0
Flag 0 merupakan general purpose flag yang dapat digunakan untuk
aplikasi user.

•

RS1 dan RS0
Register bank select digunakan untuk menemukan register bank yang
aktif untuk R0 hingga R7.
RS1
0
0
1
1

•

Tabel 2. Pemilihan Register Bank
RS0
Register Bank
0
0
1
1
0
2
1
3

Alamat
00h – 07h
08h – 0Fh
10h – 17h
18h – 1Fh

OV
Overflow flag bernilai ‘1’ jika ada penambahan atau pengurangan
signed number yang menghasilkan nilai lebih dari +127 atau kurang
dari -128. Jika proses penambahan atau pengurangan tidak
menggunakan signed number, maka perubahan OV dapat diabaikan.
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•

P
Parity Flag digunakan untuk menggenapi jumlah bit yang bernilai ‘1’
pada accumulator. Parity flag bernilai ‘1’ jika jumlah bit yang bernilai
1 pada accumulator berjumlah ganjil dan bernilai ‘0’ jika jumlah bit
yang bernilai 1 pada accumulator berjumlah genap.

B. Accumulator
Register Accumulator (ACC) banyak digunakan dalam berbagai instruksi.
ACC bersama dengan register B dalam proses perkalian dan pembagian.
ACC akan menyimpan hasil perkalian 8 bit terbawah (low byte) dan hasil
bagi. Selain itu register ACC juga merupakan general purpose register
selebar 8 bit yang dapat digunakan untuk aplikasi user.
C. Register B
Register B digunakan bersama dengan Accumulator dalam proses perkalian
dan pembagian. Register B akan menyimpan hasil perkalian 8 bit teratas
(high byte) dan sisa pembagian. Selain itu register B juga merupakan
general purpose register selebar 8 bit yang dapat digunakan untuk aplikasi
user.
D. Stack Pointer
Stack Pointer (SP) merupakan register 8 bit yang berisi lokasi dimana data
alamat stack teratas disimpan. Instruksi PUSH, LCALL, proses interrupt,
dan sejenisnya akan menambah nilai pada SP. Sedangkan instruksi POP,
RET, RETI, dan sejenisnya akan mengurangi nilai pada SP.
E. Data Pointer
Data Pointer (DPTR) merupakan register 16 bit yang terdiri dari 8 bit Data
Pointer High (DPH) dan 8 bit Data Pointer Low (DPL). DPTR umumnya
digunakan untuk mengakses alamat pada memori eksternal.
F. Port Registers
Port register merupakan register yang mewakili alamat port. Register
input/output ini meliputi Port 0 (P0), Port 1 (P1), Port 2 (P2), dan Port 3 (P3).
G. Timer Registers
Timer Register merupakan register yang digunakan untuk mengatur operasi
timer. Register ini meliputi Timer 1 High Byte (TH1), Timer 0 High Byte
(TH0), Timer 1 Low Byte (TL1), Timer 0 Low Byte (TL0), Timer Mode
(TMOD), dan Timer Control (TCON).
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H. Serial Port Registers
Serial Port register merupakan register yang digunakan dalam proses
komunikasi serial. Register ini meliputi Serial Data Buffer (SBUFF) dan
Serial Port Control (SCON).
I. Interrupt Registers
Interrupt register merupakan register yang digunakan untuk mengatur
proses interrupt. Register ini meliputi Interrupt Enable (IE) dan Interrupt
Priority (IP).
J. Power Control Register

Gambar 13. Alokasi Bit PCON

Simbol
SMOD
GF1
GF0
PD
IDL

Tabel 3. Power Control Register
Deskripsi
Double Baud rate
Reserved
Reserved
Reserved
General Purpose Flag
General Purpose Flag
Power Down
Idle Mode

•

SMOD
SMOD bernilai ‘1’ untuk melipatgandakan baud rate saat serial port
dijalankan dalam mode 1,2, atau 3.

•

GF1 dan GF0
General Purpose Flag yang dapat digunakan untuk aplikasi user.

•

PD
Power Down bernilai ‘1’ untuk mengaktifkan mode power down. Satusatunya cara untuk keluar dari mode ini adalah dengan melakukan
reset pada sistem.

•

IDL
Idle Mode bernilai ‘1’ untuk mengaktifkan mode idle. Cara untuk
keluar dari mode ini adalah dengan melakukan reset pada sistem.
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Beberapa varian MCS-51 dilengkapi dengan kemampuan untuk
dihubungkan dengan external memory. Untuk mengakses external memory,
MCS-51 menyediakan tiga pin yaitu Write ( WR ), Read ( RD ), dan Program
Store Enable ( PSEN ). Sedangkan address bus dan data bus dihubungkan
melalui port 0 dan port 2. Pin Address Latch Enable (ALE) dihubungkan
dengan IC latch (74HC373, 74HC573, atau IC sejenis).
Port 2 berfungsi sebagai high byte address bus. Port 0 berfungsi ganda
sebagai data bus dan low byte address bus. Hal ini dimungkinkan karena
port 0 menggunakan teknik multiplex sehingga dapat menghemat jumlah
pin yang digunakan.
Tanpa multiplex, jumlah pin yang digunakan untuk 16 bit address dan 8 bit
data adalah 24 jalur. Dengan multiplex, jumlah pin yang dibutuhkan hanya
16 jalur, 8 bit address dan 8 bit address/data.

Memory Cycle

Address

Port 2 (A8 - A15)

Port 0 (AD0 - AD7)

Address

Data

Gambar 14. Penggunaan Port Pada Teknik Multiplex

Pada teknik multiplex, port 0 akan berfungsi sebagai address bus pada
paruh pertama memory cycle atau siklus memori. Nilai address pada port 0
akan ditahan oleh IC latch. Pada paruh kedua memory cycle, port 0 akan
berfungsi sebagai data bus.
Data 0-7

Port 0
IC latch
ALE
Port 2

Address 0-7

G
Address 8-15

WR

W

PSEN

OE

MCS-51

Memory

Gambar 15. Koneksi MCS-51 dengan External Data Memory
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Pin yang digunakan untuk mengakses external data memory adalah
pin WR dihubungkan dengan pin pada external memory yang berfungsi
sebagai write enable ( W ). Pin RD dihubungkan dengan pin pada external
memory yang berfungsi sebagai output enable ( OE ).
Port 0

Data 0-7
IC latch

ALE

Address 0-7

G

Port 2

Address 8-15

PSEN

OE

MCS-51

Memory

Gambar 16. Koneksi MCS-51 dengan External Program Memory

Pin yang digunakan untuk mengakses external program memory
adalah pin PSEN . Pin PSEN dihubungkan dengan pin pada external memory
yang berfungsi sebagai output enable.
Address decoding bertujuan untuk membagi dan menentukan alamat
dari external memory/peripheral. Hal ini dilakukan agar external address
dapat digunakan secara efisien. Tanpa address decoding, penambahan
sebuah memori dengan kapasitas berapapun akan menempati keseluruhan
64 KB external address. Dengan address decoding, external address 64 KB
dapat dibagi menjadi beberapa ruang dengan kapasitas tertentu untuk
meminimalkan ruang alamat yang tidak digunakan.
Jika external address dibagi menjadi 8, maka akan terbentuk 8 ruang
yang masing-masing berkapasitas 8 KB menempati alamat 0000h-1FFFh,
2000h-3FFFh, dan seterusnya. Jika external address dibagi menjadi 16,
maka akan terbentuk 16 ruang yang masing-masing berkapasitas 4 KB dan
menempati alamat 0000h-0FFFh, 1000h-1FFFh, dan seterusnya. Semakin
banyak pembagian ruang, maka penggunaan external address akan semakin
efisien.
Address decoding dilakukan dengan bantuan IC dekoder untuk
memilih external memory/peripheral. Output dari IC dekoder dihubungkan
dengan pin pada external memory/peripheral yang berfungsi sebagai chip
select ( CS ).
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Dengan adanya jalur enable terpisah antara program memory ( PSEN )
dan data memory ( WR dan RD ) maka MCS-51 mendukung penggunaan 64
KB external program memory dan 64 KB external data memory.
Addres Bus
Data Bus

PSEN

OE

RD

OE

D0-D7
A0-A12

WR

W
D0-D7
A0-A12

CS

CS

A15
C
A14
B
A13
A

0
1
2
3
4
5
6
7

Gambar 17. Address Decoding 8 KB

Pengertian dari ‘data memory dan program memory yang saling
overlapping’ adalah adanya ruang memori yang pada suatu saat diakses
sebagai data memory dan pada saat lain sebagai program memory. Misalkan
ada serangkaian instruksi yang akan dimasukkan ke external memory,
maka instruksi tersebut akan dituliskan dahulu sebagai data dengan
menggunakan pin WR . Setelah tersimpan, maka dapat dibaca sebagai
program memory menggunakan pin PSEN .
Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan RD dan PSEN
melalui sebuah gerbang logika sebelum dihubungkan ke OE . Penambahan
gerbang logika ini bertujuan agar pin OE menjadi aktif jika memori diakses
dengan RD maupun PSEN . Gerbang logika yang umum digunakan adalah
gerbang AND.
RD
MCS-51

OE

Memori

PSEN

Gambar 18. Rangkaian Overlapping
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IV. PIN
Pin adalah kaki fisik dari sebuah IC MCS-51. Masing-masing pin
memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri yang harus diperhatikan oleh
user. MCS-51 memiliki beberapa pin, ada yang berfungsi sebagai jalur
input/output (I/O), ada yang berfungsi sebagai jalur kontrol, dan ada juga
yang berfungsi sebagai address bus atau data bus.
1. PORT 0
Port 0 merupakan salah satu port yang berfungsi sebagai general
purpose I/O dengan lebar 8 bit. Port 0 terdiri dari P0.0, P0.1,
hingga P0.7. Selain sebagai jalur I/O, port 0 juga berfungsi sebagai
multiplexed address/data bus.
2. PORT 1
Port 1 merupakan salah satu port yang berfungsi sebagai general
purpose I/O dengan lebar 8 bit. Port 0 terdiri dari P1.0, P1.1,
hingga P1.7. Port 1 tidak memiliki fungsi lain.
3. PORT 2
Port 2 merupakan salah satu port yang berfungsi sebagai general
purpose I/O dengan lebar 8 bit. Port 2 terdiri dari P2.0, P2.1,
hingga P2.7. Selain sebagai jalur I/O, port 2 juga berfungsi sebagai
high byte address bus..
4. PORT 3
Port 3 merupakan salah satu port yang berfungsi sebagai general
purpose I/O dengan lebar 8 bit. Port 3 terdiri dari P3.0, P3.1,
hingga P3.7. Selain sebagai jalur I/O, port 0 juga berfungsi sebagai
jalur penerimaan/pengiriman data pada komunikasi serial,
external interrupt, timer/counter, dan external data memory
write/read strobe.
Bit
P3.0
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7

Tabel 4. Fungsi Lain dari Port 3
Alamat Bit
Nama
Fungsi Lain
0B0H
RXD
Jalur penerimaan data pada komunikasi
serial
0B1H
TXD
Jalur pengiriman data pada komunikasi
serial
0B2H
External Interrupt 0
INT 0
0B3H
External Interrupt 1
INT1
0B4H
T0
Timer/Counter 0 external input
0B5H
T1
Timer/Counter 1 external input
External data memory write strobe
0B6H
WR
0B7H
External data memory read strobe
RD
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5. PSEN
Program Store Enable ( PSEN ) merupakan jalur kontrol untuk
mengakses external program memory.
umumnya
PSEN
dihubungkan dengan output enable pada external memory. PSEN
akan bernilai low pada saat pembacaan program dari external
memory. PSEN akan bernilai high pada saat pembacaan program
dari internal memory.
6. ALE
Address Latch Enable (ALE) berfungsi sebagai demultiplexer pada
saat port 0 bekerja sebagai multiplexed address/data bus.
7. EA
External Access ( EA ) merupakan pin yang berfungsi sebagai input
kontrol. Jika EA bernilai low, maka program hanya akan
dijalankan dari external program memory. Jika EA bernilai high,
maka program akan dijalankan dari internal program memory.
8. RST
Pin ini berfungsi sebagai input untuk melakukan reset terhadap
MCS-51. Jika RST bernilai high selama minimal 2 machine cycle,
MCS-51 akan di-reset dan nilai internal register akan
dikembalikan seperti keadaan awal pada saat MCS-51 baru mulai
bekerja.
9. ON-CHIP OSCILLATOR INPUT
Koneksi dengan on-chip oscillator terdiri dari dua pin yaitu XTAL1
dan XTAL2. Pin XTAL1 merupakan input bagi inverting oscillator
amplifier yang terdapat dalam IC MCS-51. Pin XTAL2 merupakan
output dari inverting oscillator amplifier tersebut.
Masing-masing Port 0, Port 1, Port 2 dan Port 3 memiliki rangkaian
internal tersendiri yang berbeda satu sama lain. Namun semua port
memiliki latch yang diwakili oleh flip-flop tipe D. Clock flip-flop ini akan
memasukkan nilai dari internal bus ke dalam port latch saat ada sinyal dari
CPU untuk menuliskan data ke latch.
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ADDRESS

VCC

CONTROL

READ LATCH
Pin P0.X

D

INTERNAL BUS

Q

P0.X LATCH
WRITE TO LATCH

CLK

MUX

Q

VSS

READ PIN

Gambar 19. Rangkaian Internal Port 0

Port 0 memiliki fungsi sebagai jalur input/output dan multiplexed
address/data bus. Perpindahan fungsi tersebut dikendalikan oleh sinyal
control internal. Selama mengakses external memory, masing-masing bit
SFR P0 akan diberi nilai ‘1’.
Pada saat digunakan sebagai output, port 0 bersifat open drain dan
tidak memiliki internal pull-up. Pada saat digunakan sebagai input, port 0
latch harus bernilai ‘1’ yang akan mematikan semua FET. Pada saat FET
tidak aktif, kondisi pin port 0 akan mengambang (tidak menentu). Pada
kondisi seperti ini, port 0 akan dapat digunakan sebagai high impedance
input. Adanya kondisi mengambang pada saat digunakan sebagai input ini
membuat port 0 disebut sebagai true bidirectional.
VCC

READ LATCH

Pin P1.X
D

INTERNAL BUS

Q

P1.X LATCH
WRITE TO LATCH

CLK

Q

VSS
READ PIN

Gambar 20. Rangkaian Internal Port 1
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Port 1 memiliki internall pull-up. Pada saat digunakan sebagai input,
port 1 latch harus bernilai ‘1’ yang akan mematikan FET. Pada saat FET
tidak aktif, pin akan ‘tertarik’ dan bernilai ‘1’ karena adanya internal pullup.
Port 1 disebut sebagai quasi bidirectional karena pada saat digunakan
sebagai input, port 1 bernilai ‘1’ dan akan mengeluarkan arus (IIL) jika
dihubungkan dengan input yang bertegangan lebih rendah.
ADDRESS
READ LATCH

VCC

CONTROL
INTERNAL PULL-UP

D

INTERNAL BUS

Q

P2.X LATCH
WRITE TO LATCH

Pin P2.X
Q

CLK

MUX

VSS

READ PIN

Gambar 21. Rangkaian Internal Port 2

Port 2 memiliki fungsi sebagai jalur input/output dan address bus.
Perpindahan fungsi tersebut dikendalikan oleh sinyal control internal.
Selama mengakses external memory, nilai SFR P2 tidak akan berubah. Port
2 memiliki internall pull-up dan disebut juga sebagai quasi bidirectional.
Cara kerja internal pull-up pada port 2 sama dengan internal pull-up pada
port 1. Internal pull-up pada port 2 juga akan digunakan pada saat port 2
mengeluarkan address bits yang bernilai ‘1’.
VCC
ALTERNATE INPUT FUNCTION
INTERNA PULL-UP

READ LATCH

Pin P3.X
INTERNAL BUS

D

Q

P3.X LATCH
WRITE TO LATCH

CLK

Q
VSS

READ PIN

ALTERNATE INPUT FUNCTION

Gambar 22. Rangkaian Internal Port 3
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Selain sebagai jalur input/output, port 3 juga memiliki fungsi
alternatif. Pada saat Port 3 latch bernilai ‘1’, output port 3 akan
dikendalikan oleh sinyal Alternate Output Function. Sinyal Alternate Input
Function akan selalu tersedia pada port 3 dan akan digunakan jika fungsi
alternatif port 3 diaktifkan.
Port 3 memiliki internal pull-up dan disebut juga sebagai quadsi
bidirectional. Cara kerja internal pull-up pada port 3 sama dengan internal
pull-up pada port 1.
Untuk semua port, pada saat pin bernilai ‘1’, jika terdapat input
bernilai ‘1’, jika terdapat input bernilai low, pin akan mengeluarkan (source)
arus IIL. Pada saat pin bernilai ‘0’, jika terdapat input bernilai high, pin akan
menerima (sink) arus IOL. Pada datasheet masing-masing tipe MCS-51
tercantum nilai maksimum IIL dan IOL yang diijinkan. Dalam penggunaan
port sebagai input ataupun output, sangat penting bagi user untuk
mempelajari nilai IIL dan IOL agar hasil yang diinginkan dapat dicapai tanpa
ada resiko merusak IC.
Sebagian instruksi assembly yang membaca port akan membaca nilai
pin, sementara beberapa instruksi lain akan membaca nilai latch. Instruksi
yang membaca nilai latch adalah instruksi yang disebut sebagai “readmodify-write”. Instruksi-instruksi ini akan membaca nilai latch, mungkin
mengubahnya dan menuliskan ulang nilai tersebut ke latch. Semua instruksi
ini menggunakan port sebagai bit atau byte tujuan (destination).
Instruksi-instruksi tersebut adalah :
1.
ANL
: gerbang logika AND, misalkan “ANL P1, A”
2.
ORL
: gerbang logika OR, misalkan “ORL P2, A”
3.
XRL
: gerbang logika XOR, misalkan “XRL P3, A”
4.
JBC
: lompat jika bit = ‘1’ lalu isi bit dengan nilai ‘0’,
misalkan “JBC P1.5, LABEL1”
5.
CPL
: komplemen, misalkan “CPL P3.7”
6.
INC
: penambahan dengan 1, misalkan “INC P2”
7.
DEC
: pengurangan dengan 1, misalkan “DEC P2”
8.
DJNZ
: pengurangan dengan 1 dan lompat jika hasilnya
bukan nol, misalkan “DJNZ P3, LABEL2”
9.
MOV PX. Y, C : mengisikan nilai carry bit ke port X bit Y,
misalkan “MOV P1.3, C”
10.
CLR PX.Y
: memberi nilai ‘0’ pada port X bit Y, misalkan
“CLR P3.3”
11.
SETB PX. Y
: memberi nilai ‘1’ pada saat port X bit Y, misalkan
“SETB P1.2”
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Pembacaan latch ini bertujuan untuk menghindari kesalahan
Misalkan sebuah bit port dihubungkan dengan basis transistor NPN.
saat bit tersebut diberi nilai ‘1’, transistor akan diaktifkan. Jika
membaca pin dari bit tersebut, maka CPU akan membaca tegangan
transistor dan mengartikannya sebagai nilai ‘0’. Jika CPU membaca
dari bit tersebut, nilai yang didapat akan tetap ‘1’.
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V. INTERRUPT
Interrupt bila diterjemahkan secara harfiah berarti menyela. Pada
prakteknya interrupt pada mikrokontroler memang akan menyela program
yang sedang diproses. Interrupt ini berguna jika terdapat suatu rutin yang
dijalankan hanya pada waktu tertentu yang bersifat asinkron terhadap
program utama. Program utama tidak pernah mengetahui kapan rutin
interrupt akan dijalankan. Proses interrupt dapat dianalogikan sebagai
seorang atasan memanggil pegawainya yang sedang bekerja. Seorang
pegawai tidak tahu kapan atasan akan memanggilnya. Namun jika dia
dipanggil pegawai tersebut harus menghentikan pekerjaannya untuk
sementara waktu dan memenuhi perintah atasannya. Setelah pegawai
tersebut menyelesaikan perintah atasannya, dia dapat kembali ke
pekerjaannya
MCS-51 mengenal lima sumber interrupt, yaitu :
-

External Interrupt 0
Timer/Counter 0
External Interrupt 1
Timer/Counter 1
Serial Port

User dapat mengaktifkan interrupt melalui SFR Interrupt Enable (IE)

MSB
EA

LSB

-

-

ES ET1 EX1 ET0 EX0

Gambar 23. Alokasi Bit IE

Bit
IE.7
IE.4
IE.3
IE.2
IE.1
IE.0

Tabel 5. Interrupt Enable
Alamat Bit
Simbol
Deskripsi
0AFH
EA
Enable All
Reserved
Reserved
0ACH
ES
Serial Interrupt Enable Bit
0ABH
ET1
Timer/Counter 1 Enable Bit
0AAH
EX1
External Interrupt 1 Enable Bit
0A9H
ET0
Timer/Counter 0 Enable Bit
0A8H
EX0
External Interrupt 0 Enable Bit
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Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bit IE:
- EA
bernilai ‘0’ untuk mematikan semua interrupt. Jika EA bernilai ‘1’,
aktivasi interrupt akan diatur oleh bit masing-masing
- ES
bernilai ‘1’ untuk mengaktifkan interrupt dari komunikasi serial.
- ET1
bernilai ‘1’ untuk mengaktifkan interrupt dari Timer/counter 1.
- EX1
bernilai ‘1’ untuk mengaktifkan interrupt dari External Interrupt 1.
- ET0
bernilai ‘1’ untuk mengaktifkan interrupt dari Timer/Counter 0
- EX0
bernilai ‘1’ untuk mengaktifkan interrupt dari External Interrupt 0.
Interrupt juga memiliki prioritas yang diatur dengan SFR Interrupt Priority
(IP)

MSB

-

LSB

-

-

PS

PT1 PX1 PT0 PX0

Gambar 24. Alokasi Bit IP

Bit
IP.4
IP.3
IP.2
IP.1
IP.0

Tabel 6. Interrupt Priority
Alamat Bit
Simbol
Deskripsi
Reserved
Reserved
Reserved
0BCH
PS
Serial Interrupt Priority Bit
0BBH
PT1
Timer/Counter 1 Priority Bit
0BAH
PX1
External Interrupt 1 Priority Bit
0B9H
PT0
Timer/Counter 0 Priority Bit
0B8H
PX0
External Interrupt 0 Priority Bit

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bit IP:
- PS
bernilai ‘1’ untuk memberi prioritas tinggi pada interrupt dari
komunikasi serial.
- PT1
bernilai ‘1’ untuk memberi prioritas tinggi pada interrupt dari
Timer/Counter 1.
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-

-

-

PX1
bernilai ‘1’ untuk memberi prioritas tinggi pada interrupt dari
External Interrupt 1.
PT0
bernilai ‘1’ untuk memberi prioritas tinggi pada interrupt dari
Timer/Counter 0.
PX0
bernilai ‘1’ untuk memberi prioritas tinggi pada interrupt dari
External Interrupt 0.

Dengan adanya SFR ini, maka interrupt memiliki dua tingkat
prioritas, yaitu prioritas tinggi (high priority) dan prioritas rendah (low
priority). Secara default semua interrupt akan menempati prioritas rendah.
Namun interrupt dapat diberi prioritas tinggi dengan cara memberi nilai ‘1’
pada bit yang bersangkutan pada SFR IP.
Dalam hal Interrupt Priority berlaku ketentuan sebagai berikut:
1.
Jika interrupt masuk bersamaan dan keduanya memiliki prioritas
yang sama, maka interrupt yang lebih dahulu diproses sesuai urutan
polling.
2.
Jika interrupt masuk bersamaan dan salah satu memiliki prioritas
tinggi, maka interrupt yang memiliki prioritas tinggi akan dilayani
terlebih dahulu.
3.
Jika interrupt masuk tidak bersamaan dan keduanya memiliki
prioritas yang sama, maka interrupt akan dilayani satu per satu
sesuai urutan masuknya.
4.
Jika interrupt dengan prioritas tinggi masuk terlebih dahulu, maka
interrupt tersebut akan dilayani. Interrupt lain, apapun prioritasnya,
harus menunggu selesainya Interrupt dengan prioritas tinggi tersebut.
5.
Jika interrupt dengan prioritas rendah masuk terlebih dahulu, maka
interrupt tersebut akan dilayani. Jika ada interrupt dengan prioritas
tinggi masuk, maka interrupt dengan prioritas rendah akan ‘ditinggal’
dan interrupt dengan prioritas tinggi akan diselesaikan terlebih
dahulu sebelum kembali ke interrupt dengan prioritas rendah.
Apabila terjadi interrupt, maka akan terdapat interrupt/overflow flag
yang bernilai ‘1’. Nilai ini merupakan tanda bagi user dan CPU tentang
adanya interrupt. Interrupt flag terdapat pada SFR Timer Control (TCON)
dan Serial Port Control (SCON).
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MSB

LSB

TF1 TR1 TF0 TR0

IE1

IT1

IE0

IT0

Gambar 25. Alokasi Bit TCON

Bit
TCON.7
TCON.6
TCON.5
TCON.4
TCON.3
TCON.2
TCON.1
TCON.0

Tabel 7. Interrupt Priority
Alamat Bit
Simbol
Deskripsi
8FH
TF1
Timer/Counter 1 Overflow Flag
8EH
TR1
Timer 1 Run Control Bit
8DH
TF0
Timer/Counter 0 Overflow Flag
8CH
TR0
Timer 0 Run Control Bit
8BH
IE1
External Interrupt 1 Edge Flag
8AH
IT1
External Interrupt 1 Type Control
89H
IE0
External Interrupt 0 Edge Flag
88H
IT0
External Interrupt 0 Type Control

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bit TCON yang berkaitan
dengan interrupt:
- TF1
diberi nilai ‘1’ secara hardware saat nilai Timer/Counter 1 (TH1 dan
TL1) mengalami overflow. TF1 akan diberi nilai ‘0’ secara hardware
saat mikrokontroler melompat ke Interrupt Service Routine.
- TF0
diberi nilai ‘1’ secara hardware saat nilai Timer/Counter 0 (TH0 dan
TL0) mengalami overflow. TF0 akan diberi nilai ‘0’ secara hardware
saat mikrokontroler melompat ke Interrupt Service Routine.
- IE1
diberi nilai ‘1’ secara hardware saat terdapat External Interrupt 1.
IE1 akan diberi nilai ‘0’ secara hardware saat interrupt diproses.
- IT1
bernilai ‘1’ untuk menentukan falling edge sebagai trigger atau
pemicu pada External Interrupt 1. IT1 bernilai ‘0’ untuk
menentukan low level sebagai trigger atau pemicu pada External
Interrupt 1.
- IE0
diberi nilai ‘1’ secara hardware saat terdapat External Interrupt 0.
IE0 akan diberi nilai ‘0’ secara hardware saat interrupt diproses.
- IT0
bernilai ‘1’ untuk menentukan falling edge sebagai trigger atau
pemicu pada External Interrupt 0. IT0 bernilai ‘0’ untuk
menentukan low level sebagai trigger atau pemicu pada External
Interrupt 0.
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MSB

LSB

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 T1

R1

Gambar 26. Alokasi Bit SCON

Bit
SCON.7
SCON.6
SCON.5
SCON.4
SCON.3
SCON.2
SCON.1
SCON.0

Tabel 8. Serial Port Control
Alamat Bit
Simbol
Deskripsi
9FH
SM0
Pemilih Mode Komunikasi Serial
9EH
SM1
Pemilih Mode Komunikasi Serial
9DH
SM2
Pemilih Mode Komunikasi
Multiprosesor
9CH
REN
Reception Enable
9BH
TB8
Bit ke-9 yang Dikirim
9AH
RB8
Bit ke-9 yang Diterima
99H
TI
Transmit Interrupt Flag
98H
RI
Receive Interrupt Flag

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bit SCON yang berkaitan
dengan interrupt:
- T1
bernilai ‘1’ jika terdapat pengiriman secara serial. T1 harus diberi
nilai ‘0’ oleh program user untuk membersihkan interrupt.
- R1
bernilai ‘1’ jika terdapat penerimaan secara serial. R1 harus diberi
nilai ‘0’ oleh program user untuk membersihkan interrupt.
IE

IP

High Priority

INT0
IE0

IT0

EX0

PX0

TF0
ET0
PT0
INT1

IE1

IT1

Urutan
Polling

EX1
PX1

TF1
ET1

PT1

RI
TI

ES
EA

PS
Low Priority

Gambar 27. Ringkasan Struktur Interrupt
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Dalam mempelajari interrupt terdapat istilah Interrupt Vector
Address dan Interrupt Service Routine. Interrupt Vector Address adalah
alamat yang akan dituju oleh MCS-51 jika terjadi interrupt.
Tabel 9. Interrupt Vector Address
Sumber Interrupt
Vector Address
External Interrupt 0
0003h
Timer/Counter 0
000Bh
External Interrupt 1
0013h
Timer/Counter 1
001Bh
Serial Interrupt
0023h
Interrupt Service Routine adalah rutin yang akan dijalankan pada
saat terjadi interrupt. Jika rutin yang akan dijalankan sangat singkat, rutin
tersebut dapat ditempatkan pada alamat yang sama dengan Interrupt Vector
Address. Namun penempatan Interrupt Service Routine pada Interrupt
Vector Address tidak disarankan karena dapat ‘menerjang’ Interrupt Vector
Address milik interrupt lain terutama jika rutin yang diproses cukup
panjang. Langkah lebih aman adalah dengan cara memindah Interrupt
Service Routine pada alamat lain dan memberikan instruksi untuk lompatan
ke alamat tersebut tepat pada Interrupt Vector Address yang bersangkutan.
Intruksi untuk keluar dari sebuah Interrupt Service Routine hanya
dapat diberikan dengan instruksi RETI (Return From Interrupt). Hal ini
disebabkan adanya Interrupt Control System pada mikrokontroler. Interrupt
Control System memiliki semacam Internal Interrupt Flag yang digunakan
oleh CPU sebagai tanda apakah sebuah rutin interrupt masih diproses atau
sudah selesai. Internal Interrupt Flag ini hanya dapat dibersihkan secara
software dengan instruksi RETI dan bukan RET.
Jika terjadi interrupt, maka interrupt flag akan bernilai ‘1’ pada bit
yang menunjukkan sumber interrupt. Jika CPU menemukan adanya
interrupt pada saat sampling, proses selanjutnya adalah sebagai berikut :
1. CPU akan menjalankan instruksi LCALL yang akan menyimpan
Program Counter (PC) ke stack dengan urutan 8 bit terendah terlebih
dahulu.
2. Interrupt dengan prioritas sama atau lebih rendah akan dihalangi.
3. Jika sumber interrupt berasal dari Timer/Counter atau External
Interrupt, interrupt flag yang bersangkutan akan dibersihkan.
4. PC akan diisi dengan alamat Interrupt Vector Address (IVA) dari
interrupt yang bersangkutan.
5. Interrupt Service Routine (ISR) akan diproses.
6. Setelah ISR selesai diproses dan diakhiri dengan RETI, alamat PC
akan diambil dari stack untuk melanjutkan proses program utama.
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Instruksi LCALL tersebut dikeluarkan secara hardware dan bukan
dari program user. Instruksi ini hanya akan dihalangi oleh tiga hal, yaitu :
a. CPU sedang memproses interrupt lain yang prioritasnya sama atau
lebih tinggi. Interrupt tidak akan dapat menginterupsi interrupt lain
dengan prioritas sama atau lebih tinggi.
b. Cycle saat itu bukan cycle terakhir dari eksekusi instruksi yang
sedang diproses. Semua instruksi yang sedang diproses akan
diselesaikan sebelum melompat ke IVA.
c. Instruksi yang sedang diproses adalah RETI atau mengakses register
IE atau IP. Setelah menjalankan instruksi RETI atau mengakses
register IE atau IP, CPU akan menjalankan minimal satu instruksi
lagi.
Dalam menggunakan interrupt, user sering melakukan beberapa
kesalahan yang akan mengakibatkan kekacauan program. Beberapa hal
yang harus diperhatikan antara lain:
- Pengamanan Nilai Register
Munculnya sebuah interrupt tidak dapat diprediksi sehingga
register dapat berubah kapan saja dan menjadi apa saja. Misalkan
user memiliki register bernilai 4h dan proses selanjutnya adalah
menambahkannya dengan 6h sehinggga didapat hasil Ah. Jika
terjadi interrupt sebelum proses penambahan terjadi dan register
tersebut berubah menjadi 8h, maka hasil yang didapat akan
menjadi Eh. Pengamanan nilai register dapat dilakukan dengan
menggunakan instruksi PUSH. Register yang sering diamankan
(karena sering digunakan) antara lain : PSW, ACC, B, R0-R7, dan
DPTR.
- Pengembalian Register
Register yang di-PUSH pertama harus di-POP terakhir. Register
yang di-PUSH terakhir harus di-POP pertama. Jika hal ini
dilanggar, maka nilai yang dikembalikan bukan nilai semula
melainkan nilai milik register lain.
- Penggunaan RETI
Penggunaan RET memang akan mengembalikan alamat semula.
Namun CPU akan tetap berpikir bahwa CPU masih menjalankan
sebuah interrupt dan belum menyelesaikannya. Interrupt harus
diakhiri dengan RETI.
External Interrupt bersumber dari luar 1C MCS-51. MCS-51
menyediakan dua External Interrupt yang menggunakan pin INT 0 (P3.2)
dan INT 1 (P3.3). Adanya trigger pada pin INT 0 akan mengakibatkan IE0
bernilai ‘1’. Sedangkan adanya trigger pada pin INT 1 akan mengakibatkan
IE1 bernilai ‘1’. Trigger atau pemicu interrupt ini ada dua tipe, yaitu falling
edge trigger dan low level trigger.
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Pada falling edge trigger, interrupt akan dianggap valid jika pin yang
bersangkutan bernilai high selama minimal 1 machine cycle dan bernilai low
selama minimal 1 machine cycle berikutnya. Interrupt flag akan dibersihkan
secara hardware saat CPU melompat ke vector address.
Pada low level trigger, external interrupt harus bernilai low hingga
interrupt flag bernilai ‘1’. Kemudian external interrupt harus dikembalikan
ke nilai high sebelum CPU menganggapnya sebagai sebuah interrupt lagi.
CPU akan melakukan sampling terhadap kondisi interrupt flag pada
S5P2 pada tiap machine cycle. Namun nilai ini baru akan di-polling pada
cycle selanjutnya. Jika interrupt tersebut valid maka instruksi yang diproses
selanjutnya adalah LCALL ke vector address. Instruksi LCALL
membutuhkan waktu 2 machine cycle, sehingga proses sejak adanya
interrupt hingga instruksi pertama pada service routine membutuhkan
waktu minimal 3 machine cycle.
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

S5P2

Polling
Interupt

LCALL

Service
routine

Interupt Interupt
aktif
di - latch

Gambar 28. Timing Diagram Respon Interrupt

Timing diagram pada gambar 28 menunjukkan pemrosesan tercepat dari
sebuah interrupt dimana tidak ada hal yang menghalangi instruksi LCALL.
Penambahan waktu pemrosesan dapat dihitung sebagai berikut:
1.
Jika CPU masih memproses interrupt lain yang prioritasnya sama
atau lebih tinggi, maka penambahan waktu bergantung pada lamanya
proses interrupt yang sedang diproses.
2.
Jika cycle saat itu bukan cycle terakhir dari instruksi yang sedang
diproses, maka penambahan waktu tidak akan lebih dari 3 machine
cycle, karena instruksi terpanjang membutuhkan waktu 4 machine
cycle.
3.
Jika instruksi yang sedang diproses adalah RETI atau mengakses ke
register IE atau IP, maka penambahan waktu tidak akan lebih dari 5
machine cycle (penambahan 1 machine cycle untuk menyelesaikan
instruksi yang sedang diproses dan 4 machine cycle jika instruksi
selanjutnya merupakan instruksi terpanjang).
Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika hanya ada
satu interrupt yang aktif, maka waktu untuk merespon interrupt akan lebih
dari 3 machine cycle dan kurang dari 9 machine cycle.
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VI. TIMER/COUNTER
Pada dasarnya timer dan counter merupakan sistem yang sama-sama
menambahkan diri hingga overflow. Timer dapat digunakan untuk
menghitung suatu periode waktu antara kejadian, sebagai jarak waktu
antara kejadian, dan menghasilkan baud rate untuk komunikasi serial.
Counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah munculnya suatu
kejadian.
Misalkan terdapat sebuah ban berjalan yang memasukkan sejumlah
permen ke dalam masing-masing kantung plastik. Jika diinginkan sebuah
kantung diisi dengan permen sebanyak 100 buah, maka sistem tersebut
dapat menggunakan counter untuk menghitung banyaknya permen. Jika
diinginkan sebuah kantung diisi dengan permen selama dua detik tanpa
mempedulikan jumlah permen yang diisikan ke dalam kantung, maka sistem
tersebut dapat menggunakan timer untuk menghitung waktu pengisian
kantung.
Register yang digunakan untuk mengatur timer/counter terdapat pada
Timer Mode (TMOD) dan Timer Control (TCON).

MSB

LSB

GATE C/T

M1

M0

Timer/Counter 1

GATE C/T

M1

M0

Timer/Counter 0

Gambar 29. Alokasi Bit TMOD

Tabel 10. Timer Mode
Simbol
Deskripsi
GATE
Pemilih external atau internal
control
Pemilih Timer atau Counter
C/ T
M1
Pemilih Mode Timer/Counter
M0
Pemilih Mode Timer/Counter
Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bit TMOD:
- GATE
Jika GATE dan TRx (TR0 atau TR1 pada TCON) diberi nilai ‘1’ oleh
user, maka Timer/Counter hanya beroperasi jika pin INTx bernilai
high. Jika GATE bernilai ‘0’, maka Timer/Counter hanya beroperasi
jika TRx bernilai ‘1’
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-

-

C/T
C/T harus diberi nilai ‘1’ oleh program user untuk menjalankan mode
counter dan diberi nilai ‘0’ untuk menjalankan mode timer.
M1 & M0
Ml dan MO merupakan dua bit pemilih mode operasi timer/counter,
Tabel 11. Mode Operasi Timer/Counter
M0
Mode Operasi
0
0
Timer/Counter, 13 bit
1
1
Timer/Counter, 16 bit
0
2
Timer/Counter, 8 bit Auto Reload
1
3
Split Timer Mode untuk Timer/Counter 0
1
3
Timer/Counter 1 berhenti

M1
0
0
1
1
1

MSB

LSB

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0
Gambar 30. Alokasi Bit TCON

Bit
TCON.7
TCON.6
TCON.5
TCON.4
TCON.3
TCON.2
TCON.1
TCON.0

Alamat Bit
8FH
8EH
8DH
9CH
8BH
8AH
89H
88H

Tabel 12. Timer Control
Simbol
Deskripsi
TF1
Timer/Counter 1 Overflow Flag
TR1
Timer 1 Run Control Bit
TF0
Timer/Counter 0 Overflow Flag
TR0
Timer 0 Run Control Bit
IE1
External Interrupt 1 Edge Flag
IT1
External Interrupt 1 Type Control Bit
IE0
External Interrupt 0 Edge Flag
IT0
External Interrupt 0 Type Control Bit

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bit TCON yang berkaitan
dengan timer/counter:
- TF1
diberi nilai ‘1’ secara hardware saat nilai Timer/Counter 1 (TH1 dan
TLI) mengalami overflow. TF1 akan diberi nilai ‘0’ secara hardware
saat mikrokontroler melompat ke Interrupt Service Routine.
- TR1
harus diberi nilai ‘1’ oleh program user untuk menjalankan Timer 1.
- TF0
diberi nilai ‘1’ secara hardware saat nilai Timer/Counter 0 (TH0 dan
TL0) mengalami overflow. TF0 akan diberi nilai ‘0’ secara hardware
saat mikrokontroler melompat ke Interrupt Service Routine.
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TR0
harus diberi nilai ‘1’ oleh program user untuk menjalankan Timer 0.

-

Timer/Counter memiliki 4 mode operasi. Setiap mode memiliki
karakteristik tersendiri. User harus benar-benar memahami masing-masing
mode agar dapat memilih mode yang tepat dalam program yang dibuat.
1.

MODE 0.
Mode 0 adalah timer/counter 13 bit. Mode ini disediakan terutama
untuk menjaga kompatibilitas dengan prosesor 8048. Pada mode 0,
register TLx (TL0 atau TL1) hanya digunakan 5 bit terendah saja
sedangkan register THx (TH0 atau TH1) tetap selebar 8 bit.
TLx akan bertambah hingga bernilai 1Fh. Saat ada perubahan
nilai TLx dari 1Fh ke 00h, THx akan bertambah 1. Nilai maksimal
THx dan TLx adalah FF1Fh (THx = FFh dan TLx = 1Fh). Overflow
akan terjadi jika ada perubahan dari FF1Fh ke 0000h. Nilai THx
dan TLx dapat diubah oleh user setiap saat dalam program.

Osc.

:12

Tx Pin

C/T = 0
C/T = 1

TLx 5 Bit THx 8 Bit
Control

TFx

Interrupt

TRx

GATE
INTx Pin

.Gambar 31. Timer/Counter Mode 0
2.

MODE 1
Mode 1 pada dasarnya serupa dengan mode 0. Namun pada mode 1
semua bit TLx digunakan, sehingga mode 1 merupakan
timer/counter 16 bit.
TLx akan bertambah hingga bernilai FFh. Saat ada perubahan
nilai TLx dari FFh ke 00h, THx akan bertambah 1. Nilai maksimal
THx dan TLx adalah FFFFh (THx = FFh dan TLx = FFh). Overflow
akan terjadi jika ada perubahan dari FFFFh ke 0000h. Nilai THx
dan TLx dapat diubah oleh user setiap saat dalam program.
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Osc.

:12

Tx Pin

C/T = 0
C/T = 1

TLx 8 Bit THx 8 Bit
Control

TFx

Interrupt

TRx

GATE
INTx Pin

Gambar 32. Timer/Counter Mode 1

3.

MODE 2
Mode 2 adalah timer/counter 8 bit dengan fasilitas auto reload. TLx
bertindak sebagai timer/counter 8 bit. Sedangkan THx berisi suatu
nilai tertentu. Auto reload adalah fasilitas dimana nilai TLx
setelah overflow tidak kembali ke 00h namun nilai TLx akan
diambil dari nilai THx.
Misalkan THx berisi 47h dan TLx berisi FFh. Jika ada overflow
pada TLx, nilai TLx akan berubah dari FFh ke 47h, sesuai dengan
nilai THx. Proses tersebut dikerjakan secara otomatis secara
hardware sehingga user tidak perlu memeriksa apakah nilai TLx
sudah overflow dan tidak perlu mengisi ulang dengan nilai yang
baru. Mode 2 ini juga digunakan untuk menghasilkan baud rate.

Osc.

:12

Tx Pin

C/T = 1
TRx

GATE

C/T = 0
TFx

TLx 8 Bit
Control

Interrupt

Reload
THx 8 Bit

INTx Pin
Gambar 33. Timer/Counter Mode 2

4.

MODE 3
Pada mode 3, Timer/Counter 0 akan menjadi dua timer/counter 8
bit, sedangkan Timer/Counter 1 akan berhenti. TL0 akan menjadi
timer/counter 8 bit yang dikendalikan oleh bit kontrol
Timer/Counter 0 (meliputi GATE, C/ T , TR0, INT 0 , dan TF0). TH0
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akan menjadi timer 8 bit (bukan counter) yang dikendalikan oleh
bit kontrol Timer/Counter 1 (meliputi TR1 dan TF1). Jadi TR1
mengendalikan TH0 dan Timer/Counter 1 secara bersamaan.

Osc.

:12

T0 Pin

C/T = 0
C/T = 1

TL0 8 Bit
Control

TF0

Interrupt

TH0 8 Bit
Control

TF1

Interrupt

TR0

GATE
INT0 Pin

:12

Osc.

TR1
Gambar 34. Timer/Counter Mode 3

Timer/Counter 1 masih dapat dioperasikan dalam mode selain
mode 3. Umumnya Timer/counter 1 dioperasikan dalam mode 2
dan berfungsi sebagai penghasil baud rate. Jika user ingin
menghentikan Timer/Counter 1 tanpa menghentikan TH0, user
dapat memindahkan Timer/Counter 1 ke dalam mode 3.
Proses inisialisasi adalah proses menentukan nilai semua register
yang berkaitan dengan Timer/Counter yang akan digunakan agar
Timer/Counter dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. Register
yang harus diatur terlebih dahulu meliputi :
1. TMOD dan TCON
Langkah pertama adalah menentukan mode yang akan digunakan
(mode 0, 1, 2, atau 3) fungsi yang dipilih (sebagai timer atau counter),
dan jenis kontrol (external control melalui pin INTx atau internal
control melalui TRx). Pengaturan TCON dilakukan untuk
menjalankan timer. Misalnya Timer/Counter 0 digunakan sebagai
timer dalam mode 2 dengan external control dan Timer/Counter 1
digunakan sebagai counter dalam mode 1 dengan internal control,
maka instruksinya adalah sebagai berikut :
MOV
atau
MOV
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TMOD, #01011010b
TMOD, #5Ah
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Sedangkan untuk menjalankan kedua timer, instruksinya adalah
sebagai beikut :
MOV
atau
MOV
atau
SETB
SETB

TCON, #01010000b
TCON, #50h
TR0
TR1

2. THx dan/atau TLx
Jika diperlukan, inisialisasi atau perubahan terhadap nilai THx dan/
atau TLx dapat dilakukan dengan cara mengisikan nilai tertentu ke
dalam register tersebut. Misalnya register Timer/Counter 0 diisi
dengan nilai 814Ah dan register Timer/Counter 1 diisi dengan nilai
0CF32h, maka instruksinya adalah sebagai berikut :
MOV
MOV
MOV
MOV

TH0, #81h
TL0, #4Ah
TH1, #0CFh
TL1, #32h

3. IE dan/atau IP
Jika Timer/Counter yang diprogram akan digunakan sebagai sumber
interrupt, maka IE dan/atau IP juga harus diatur. Misalnya kedua
Timer/Counter digunakan sebagai sumber interrupt dengan prioritas
Timer/Counter 1, maka instruksinya adalah sebagai berikut :
MOV
MOV
atau
MOV
MOV
atau
SETB
SETB
SETB
SETB

IP, #00001000b
IE, #10002020b
IP, #08h
IE, #8Ah
PT1
ET1
ET0
EA

Pembacaan nilai Timer/Counter dapat dilakukan dengan dua cara,
pembacaan register Timer/Counter (THx dan/atau TLx) secara langsung dan
mendeteksi overflow.
Cara ini dilakukan dengan membaca register THx dan/atau TLx
secara langsung. Jika Timer/Counter dioperasikan dalam mode 2 atau mode
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3, cara ini cukup mudah karena register yang dibaca hanya TLx dan/atau
THx yang masing-masing selebar 8 bit. Karena register MCS-51 secara
umum juga selebar 8 bit, maka proses pembacaan satu nilai dapat dilakukan
dalam satu instruksi.
Masalah mulai muncul jika Timer/Counter dioperasikan dalam mode 0
atau mode 1. Dalam kedua mode tersebut THx dan TLx bersama-sama
membentuk satu nilai selebar 13 bit atau 16 bit dan keduanya tidak dapat
dibaca sekaligus.
Jika TLx dibaca pada saat TLx bernilai 255 atau FFh lalu THx yang
dibaca pada instruksi selanjutnya bernilai 8, maka user akan mendapat nilai
THx dan TLx sebesar 08FFh. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah
pada pembacaan pertama (pembacaan TLx), nilai THx dan TLx adalah
07FFh dan pada pembacaan kedua (pembacaan THx), nilai THx dan TLx
adalah 0800h (jika diasumsikan jarak antara kedua instruksi adalah 1
machine cycle dan Timer/Counter difungsikan sebagai timer). Pada kasus
yang sama, jika dilakukan pembacaan terhadap THx terlebih dahulu
sebelum pembacaan TLx, maka user akan mendapat nilai akhir 0700h
(sebelum TLx overflow, THx bernilai 07h dan setelah TLx overflow, TLx
bernilai 00h).
Hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan pembacaan THx
sebanyak dua kali, yaitu sebelum dan sesudah pembacaan TLx. Dengan cara
ini user dapat mengetahui apakah pembacaan register THx dan TLx
dilakukan pada saat TLx overflow atau tidak. Jika pembacaan pertama THx
bernilai 07h, pembacaan TLx bernilai 00h, dan pembacaan kedua THx
bernilai 08h, maka user akan mengetahui bahwa kondisi yang dibaca adalah
pada saat THx dan TLx bernilai 07FFh, 0800h, dan 0801h (jika diasumsikan
jarak antara instruksi pembacaan adalah 1 machine cycle dan
Timer/Counter difungsikan sebagai timer)
Cara yang lebih sering digunakan adalah dengan mendeteksi overflow.
Cara ini digunakan jika user tidak perlu mengetahui nilai sebenarnya dari
THx dan TLx namun lebih membutuhkan saat terjadinya overflow. Adanya
overflow ditandai oleh nilai ‘1’ pada TFx (TCON.7 dan/atau TCON.5).
Cara ini digunakan jika user ingin menggunakan timer sebagai sebuah delay
yang berdurasi tetap. Misalnya delay yang dibutuhkan adalah 0,05 detik
atau 50 milidetik dan diasumsikan 1 machine cycle membutuhkan waktu 1
mikrodetik (dengan menggunakan frekuensi kristal 12 MHz). Hal ini berarti
timer harus bertambah dari 0 hingga 50000 untuk satu durasi delay. Karena
overflow tidak terjadi pada nilai 50000 melainkan pada saat nilai THx dan
TLx kembali ke 0000h atau 65536 machine cycle dari nilai 0000h
sebelumnya (dalam mode 1,16 bit), maka nilai awal THx dan TLx yang harus
dimasukkan adalah 65536 - 50000 - 15536 atau 3CB0h.
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Timer/Counter yang dioperasikan sebagai timer dapat digunakan
untuk menghitung waktu dari sebuah kejadian. Nilai timer bertambah tiap
machine cycle (12 pulsa clock) sehingga kecepatan bertambahnya adalah 1/12
dari frekuensi osilator.
Untuk mengukur durasi sebuah kejadian, user hanya pcrlu
mengaktifkan timer pada saat kejadian tersebut dimulai. Jika kejadian
tersebut berakhir, user dapat menghentikan timer. Dengan cara ini user
mendapatkan sebuah nilai timer yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
menghitung lama waktu yang sesungguhnya.
Timer/Counter yang dioperasikan sebagai counter dapat digunakan
untuk menghitung jumlah kejadian yang muncul. Karena counter
membutuhkan transisi dari ‘1’ ke ‘0’ sebagai trigger, maka counter
membutuhkan waktu 2 machine cycle (24 pulsa clock) sebelum nilainya
bertambah. Jadi counter mampu membaca trigger dengan frekuensi 1/24
dari frekuensi osilator.
Counter sebenarnya dapat diaplikasikan dengan menggunakan
general purpose I/O seperti port 1, namun program harus terus-menerus
memeriksa kondisi port 1. Jika kondisi port 1 tidak diperiksa terus-menerus,
pasti ada kejadian yang terlewat.
Dengan menggunakan Timer/Counter sebagai counter, maka MCS-51
akan selalu menghitung munculnya kejadian yang ditandai dengan adanya
trigger. User hanya perlu memeriksa nilai counter pada saat yang
ditentukan.
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VII. SERIAL INTERFACE
MCS-51 memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara serial
melalui pin RXD dan TXD. Satu hal yang perlu diingat adalah tingkat
tegangan komunikasi kedua pin serial menggunakan tingkat tegangan TTL.
Pada prinsipnya, komunikasi serial adalah komunikasi dimana
transmisi data dilakukan per bit. Interface serial hanya membutuhkan jalur
yang sedikit (umumnya hanya 2 jalur), sehingga lebih menghemat pin jika
dibandingkan dengan interface paralel.
Komunikasi serial ada dua macam, asynchronous serial dan synchronous
serial.
1. Synchronous serial adalah komunikasi dimana hanya ada satu pihak
pengirim atau penerima) yang menghasilkan clock dan mengirimkan
clock tersebut bersama-sama dengan data. Contoh pengunaan
synchronous serial terdapat pada transmisi data keyboard.
2. Asynchronous serial adalah komunikasi dimana kedua pihak
(pengirim dan penerima) masing-masing menghasilkan clock namun
hanya data yang ditransmisikan, tanpa clock. Agar data yang dikirim
sama dengan data yang diterima, maka kedua frekuensi clock harus
sama dan harus terdapat sinkronisasi. Setelah adanya sinkronisasi,
pengirim akan mengirimkan datanya sesuai dengan frekuensi clock
pengirim dan penerima akan membaca data sesuai dengan frekuensi
clock penerima. Contoh penggunaan asynchronous serial adalah pada
Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) yang
digunakan pada serial port (COM) komputer. MCS-51 mendukung
komunikasi secara asinkron, bahkan tiga dari empat serial mode yang
dimiliki MCS-51 kompatibel dengan UART.
Register yang digunakan untuk mengatur komunikasi serial terdapat pada
Serial Control (SCON)

MSB

LSB

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 T1

R1

Gambar 35. Alokasi Bit SCON
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Bit
SCON.7
SCON.6
SCON.5
SCON.4
SCON.3
SCON.2
SCON.1
SCON.0

Tabel 13. Serial Port Control
Alamat Bit
Simbol
Deskripsi
9FH
SM0
Pemilih Mode Komunikasi Serial
9EH
SM1
Pemilih Mode Komunikasi Serial
9DH
SM2
Pemilih Mode Komunikasi
Multiprosesor
9CH
REN
Reception Enable
9BH
TB8
Bit ke-9 yang Dikirim
9AH
RB8
Bit ke-9 yang Diterima
99H
TI
Transmit Interrupt Flag
98H
RI
Receive Interrupt Flag

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bit SCON yang berkaitan
dengan serial port:
- SM0 & SM1
Pemilih mode komunikasi serial.
SM0
0
0
1
1

SM1
0
1
0
1

Tabel 14.
Mode
0
1
2
3

Mode Komunikasi Serial
Deskripsi
Baud Rate
8-bit Shift Register Frek. Osilator/12
8-bit UART
Variabel
9-bit UART
Frek. Osilator/64
9-bit UART
Variabel

Baud rate pada mode 1, 2, dan 3 dapat dilipatgandakan dengan memberi
nilai ‘1’ pada SMOD (dalam SFR PCON). Baud rate variabel adalah baud
rate yang dihasilkan oleh Timer 1.
- SM2
Jika SM2 bernilai ‘1’ maka komunikasi multiprosesor diaktifkan
dengan kondisi terdapat pada tabel 15.
Mode
2 atau 3
1

-

Tabel 15. Mode Komunikasi Multiprosesor
Jika SM2 = 1
R1 tidak akan diaktifkan jika bit ke-9 yang diterima
bernilai ‘0’
R1 tidak akan diaktifkan jika stop bit yang valid
(bernilai ‘1’) tidak diterima

Pada mode 0, nilai SM2 harus ‘0’
.
REN
REN harus diberi nilai ‘1’ untuk mengaktifkan penerimaan data.
Jika REN diberi nilai ‘0’, maka tidak akan ada penerimaan data.
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-

-

TB8
TB8 adalah bit ke-9 yang dikirimkan dalam mode 2 atau 3. Nilai bit
ini diatur oleh program user.
RB8
RB8 adalah bit ke-9 yang diterima dalam mode 2 atau 3. Pada mode
1, RB8 adalah stop bit. yang diterima. Pada mode 0, RB8 tidak
digunakan.

MCS-51 memiliki 4 mode komunikasi serial. Mode 0 berupa
synchronous serial (shift register), sedangkan tiga mode yang lain berupa
asynchronous serial (UART). Pada semua mode, pengiriman dilakukan jika
ada instruksi yang mengisi nilai register SBUF. Sedangkan pada saat
penerimaan, data yang diterima akan disimpan pada register SBUF.
1. MODE 0
Mode 0 adalah 8 bit shift register dimana data dikirimkan dan
diterima melalui pin RXD sedangkan clock dikirimkan dan diterima
melalui pin TXD. Pengiriman data 8 bit dilakukan dengan
mengirimkan Least Significant Bit (LSB) terlebih dahulu.
Pada mode 0, baud rate yang gunakan adalah sebesar 1/12 dari
frekuensi osilator.
2. MODE 1
Pada mode 1, jumlah data yang dikirimkan sebanyak 10 bit yang
terdiri dari start bit, 8 bit data (LSB terlebih dahulu), dan stop bit. ada
proses penerimaan, nilai stop bit akan dimasukkan ke RB8 secara
otomatis. Pada proses pengiriman, stop bit akan diberi nilai ‘1’ secara
otomatis.
Pada mode 1, baud rate yang digunakan dapat diatur melalui Timer 1.
3. MODE 2
Pada mode 2, jumlah data yang dikirimkan sebanyak 11 bit yang
terdiri dari start bit, 8 bit data (LSB terlebih dahulu), bit ke-9, dan
stop bit. Pada proses pengiriman, nilai bit ke 9 dapat diatur dengan
mengisi nilai TB8. Pada proses penerimaan, bit ke 9 akan dimasukkan
ke RB8 secara otomatis.
Pada mode 2, baud rate yang dapat digunakan adalah sebesar 1/64
frekuensi osilator atau 1/32 frekuensi osilator jika SMOD bernilai ‘1’.
4. MODE 3
Mode 3 hampir sama dengan mode 2. Perbedaannya terdapat pada
baud rate yang digunakan. Jika mode 2 menggunakan baud rate yang
pasti, mode 3 menggunakan baud rate yang dihasilkan oleh Timer 1.
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Baud rate adalah frekuensi clock yang digunakan dalam pengiriman
dan penerimaan data. Satuan baud rate pada umumnya adalah bps (bit per
second), yaitu jumlah bit yang dapat ditransmisikan per detik.
Baud rate untuk mode 0 bernilai tetap dengan rumus yang terdapat pada
persamaan 1.
Baud rate = Frekuensi Osilator
12

(1)

Sedangkan baud rate untuk mode 2 memiliki 2 variasi tergantung dari
kondisi SMOD. Rumus baud rate untuk mode 2 terdapat pada persamaan 2.
Baud rate = 2SMOD x Frekuensi Osilator
64

(2)

Baud rate untuk mode 1 dan 3 dihasilkan oleh Timer 1. Pengaturan
baud rate untuk mode 1 dan 3 dapat dilakukan dengan cara mengubah nilai
SMOD, TMOD, dan TH1. Nilai baud rate dapat diperoleh dengan
menggunakan persamaan 3.
Baud rate = 2SMOD x Timer 1 Overflow Rate
32

(3)

Umumnya Timer 1 dioperasikan pada mode 2 (8-bit Auto Reload)
sehingga didapat persamaan 4.
Baud rate = 2SMOD x Frekuensi Osilator
32
12 x (256 – TH1)

(4)

Berdasarkan persamaan 4 user dapat menghitung berapa nilai TH1
yang dibutuhkan jika diketahui baud rate yang diinginkan dengan
persamaan 5.
TH1 = 256 – 2SMOD x Frekuensi Osilator
384 x Baud rate

(5)

Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan baud rate adalah
nilai baud rate dan nilai TH1 diusahakan harus tepat dan bukan merupakan
pembulatan. Untuk komunikasi serial kecepatan tinggi, pembulatan
terhadap nilai-nilai tersebut dapat mengakibatkan kekacauan dalam proses
pengiriman atau penerimaan. Jika terdapat nilai pecahan, user disarankan
untuk mengganti osilator dengan frekuensi yang sesuai. Untuk komunikasi
dengan kecepatan rendah, toleransi terhadap kesalahan cukup besar
sehingga pembulatan masih boleh dilakukan.
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Misalkan baud rate yang diinginkan adalah 19200 bps dengan
frekuensi osilator 11,0592 MHz. Dengan memasukkan data ini ke dalam
persamaan 5 maka akan didapat persamaan 6.
TH1 = 256 – (2SMOD x 1,5)

(6)

Jika 2SMOD bernilai ‘1’, maka akan didapat TH1 sebesar 254,5. Untuk
menghindari TH1 berupa pecahan, 2SMOD harus bernilai ‘2’ (SMOD bernilai
‘1’) sehingga didapat TH1 sebesar 253 atau FDh.
Untuk mendapatkan baud rate yang lambat, user dapat
mengoperasikan Timer 1 pada mode 1 dengan rumus pada persamaan 7.
Baud rate = 2SMOD x Frekuensi Osilator
32
12 x (65536 – Timer 1)

(7)

Tabel 16. Nilai dan Konfigurasi Baud Rate

Proses inisialisasi bertujuan untuk menentukan mode komunikasi
serial dan baud rate yang digunakan. Register yang harus diatur terlebih
dahulu meliputi:
1. SCON
Langkah pertama adalah menentukan mode yang akan digunakan
(mode 0, 1, 2, atau 3), kemampuan menerima data, dan nilai bit ke-9.
Misalnya mode yang digunakan adalah mode 1 dengan kemampuan
menerima data namun tanpa komunikasi multiprosesor, maka
instruksinya adalah sebagai berikut:
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MOV
atau
MOV
Atau
SETB
SETB

SCON, #01010000b
SCON, #50h
SM1
REN

2. TMOD, TH1 dan/atau TL1, PCON, dan TCON
Jika komunikasi serial digunakan dalam mode 1 atau 3, maka
langkah berikutnya adalah menentukan baud rate.
Misalnya Timer/Counter 1 digunakan sebagai timer dalam mode 2
untuk membangkitkan baud rate 19200 bps, maka instruksinya
adalah sebagai berikut :
MOV
TMOD, #00100000b
MOV
TH1, #0FDh
MOV
PCON, #10000000b
MOV
TCON, #01000000b
atau
MOV
TMOD, #20h
MOV
TH1, #0FDh
MOV
PCON, #80h
MOV
TCON, #40h
atau
MOV
TMOD, #20h
MOV
TH1, #0FDh
MOV
PCON, #80h
SETB
TR1
3. IE dan/atau IP
Jika komunikasi serial yang diprogram akan digunakan sebagai
sumber interrupt, maka IE dan/atau IP juga harus diatur. Misalnya
komunikasi serial digunakan sebagai sumber interrupt dengan
prioritas tinggi, maka instruksinya adalah sebagai berikut :
MOV
MOV
atau
MOV
MOV
atau
SETB
SETB
SETB
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IE, #10010000b
IP, #10h
IE, #90h
PS
ES
EA
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VIII. RESET
Proses Reset merupakan proses untuk mengembalikan sistem ke
kondisi semula. Reset tidak mempengaruhi internal program memory. Reset
terjadi jika pin RST bernilai high selama minimal 2 machine cycle lalu
kembali bernilai low.
Power-on reset merupakan proses reset yang berlangsung secara
otomatis pada saat sistem pertama kali diberi daya. Proses ini
mempengaruhi semua register dan internal data memory.
VCC

+
RST

Gambar 36. Rangkaian Power-On Reset

Dengan asumsi bahwa frekuensi kristal yang digunakan adalah
sebesar 12 MHz, maka pin RST harus bernilai high selama 2 mikrodetik.
Dengan rumus :
Vcap = VCC x (1 – e –t/ )
Didapat persamaan :
VRST = VCC x e –t/
Dimana :
VRST = 0,7 VCC
= RC
t=2 s
maka didapat nilai RC = 5,61 s. Meskipun nilai ini secara teori mencukupi,
namun pada kenyataannya, nilai RC yang umum dipakai adalah 82 ms. Jika
nilai C ditentukan dengan mengambil nilai C yang umum yaitu 10 F, maka
akan didapat nilai sebesar 8K2 Ohm.
Mengapa perbedaan nilai RC antara teori dan kenyataan berbeda
sangat jauh ? Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
- Waktu steady state catu daya
Catu daya membutuhkan waktu beberapa milidetik untuk
mencapai tegangan 5 volt. Hal ini juga akan mempengaruhi
pengisian tegangan pada kapasitor rangkaian reset.
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Oscillator membutuhkan waktu untuk mulai bekerja.
Oscillator membutuhkan beberapa milidetik untuk mulai bekerja.
Jika oscillator belum bekerja pada saat siklus rangkaian reset
selesai, maka mikrokontroler tidak akan mendapatkan reset.

-

Jika diinginkan, pin RST juga dapat diberi rangkaian manual reset.
Pemberian rangkaian ini membuat sistem dapat di-reset oleh user setiap
saat dengan menekan tombol reset.
VCC

VCC

100 Ohm

+

VCC

10 uF

VCC

Reset Switch + 10 uF

RST

RST
Reset Switch
8K2 Ohm

8K2 Ohm

Gambar 37. Rangkaian Manual Reset

Penambahan resistor 100 ohm bertujuan untuk membatasi arus dari
VCC yang masuk ke pin RST pada saat tombol reset ditekan. Sedangkan
penambahan dioda bertujuan untuk mempercepat proses pembuangan arus
pada saat terjadi reset tidak sempurna.
Ilustrasi pada gambar 38 menunjukkan terjadinya beberapa macam
reset yang dapat terjadi pada rangkaian tanpa dioda. Reset tidak sempurna
dapat dianggap oleh MCS-51 sebagai reset yang valid. Namun karena
prosesnya berlangsung terlalu cepat (kurang dari 2 machine cycle), maka
proses reset yang terjadi tidak sempuna dan dapat mengakibatkan
mikrokontroler bekerja tidak sempurna. Dengan adanya dioda yang memiliki
resistensi kecil, maka pada saat tegangan kapasitor menurun, arus dapat
terbuang dengan cepat. Hal ini akan memberi cukup waktu untuk
melakukan reset yang sempurna.
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VCAP

t
VRST

0.7Vcc

t
< 2 Cycle

> 2 Cycle

> 2 Cycle
< 2 Cycle

Gambar 38. Beberapa Macam Kondisi Reset

Untuk aplikasi dimana konsumsi daya harus dibatasi, MCS-51
menyediakan dua mode untuk menghemat daya. Kedua mode tersebut
adalah idle mode dan power mode. Rangkaian internal pada MCS-51 untuk
keduanya terdapat pada gambar 39.

XTAL 2

XTAL 1
OCS

INTERUPT
SERIAL PORT
TIMER

CLOCK
GENERATOR

PD
CPU

IDL

Gambar 39. Rangkaian Penghemat Daya
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1. IDLE MODE
Pada gambar 39 dapat dilihat bahwa adanya nilai ‘0’ pada bit IDL
(dengan memberikan nilai ‘1’ pada bit IDL dalam PCON untuk
mengaktifkan idle mode), hanya akan menghentikan pulsa clock pada
CPU. Akibatnya proses kerja CPU akan terhenti. Pada mode ini
berlaku kondisi :
- Sinyal clock hanya akan dihubungkan ke fungsi interrupt, timer,
dan serial port. Hubungan dengan fungsi lain akan diputus.
- Data pada register akan disimpan
- Semua port akan mempertahankan nilai terakhir
- ALE dan PSEN bernilai high
Cara untuk keluar dari mode ini adalah dengan adanya interrupt atau
reset. Adanya interrupt akan memberi nilai ‘0’ pada bit IDL dalam
PCON sehingga idle mode akan dimatikan. Setelah adanya RETI
diakhir interrupt service routine, program akan menuju ke baris
instruksi setelah instruksi yang mengaktifkkan idle mode. Adanya
reset akan mengembalikan register PCON ke nilai default dimana bit
IDL bernilai ‘0’ sehingga idle mode tidak aktif
2. POWER DOWN MODE
Pada gambar 39 dapat dilihat bahwa adanya nilai ‘0’ pada bit PD
(dengan memberikan nilai ‘1’ pada bit PD dalam PCON untuk
mengaktifkan power down). Akibatnya proses kerja CPU dan interrupt
akan terhenti. Pada mode ini berlaku kondisi :
- Semua aktivitas (on-chip oscillator dan fungsi IC) akan dihentikan
- Data pada internal memory (termasuk SFR) akan disimpan
- Semua port akan mempertahankan nilai terakhir
- ALE dan PSEN berlogika low
Satu-satunya cara untuk keluar dari mode ini adalah dengan
melakukan reset. Adanya reset akan mengembalikan register PCON
ke nilai default dimana bit PD bernilai ‘0’ sehingga power down tidak
aktif. Reset tidak akan mempengaruhi data dalam internal memory
(kecuali SFR).
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IX. PROGRAM FLOW
Secara default, MCS-51 akan selalu memulai dari alamat 0000h dan
kemudian Pogram Counter (PC) akan bertambah sesuai dengan instruksi
yang diproses. Program-program sederhana umumnya hanya memiliki satu
alur dimana program akan dimulai dari alamat terendah ke alamat
berikutnya yang lebih besar secara berurutan, hingga program diakhiri pada
alamat tertentu. Program yang lebih secara kompleks akan memiliki alur
dimana PC tidak selalu berurutan. Di dalam program akan terdapat
instruksi untuk melompat ke alamat-alamat tertentu.
1. DIRECT JUMP
Merupakan proses dimana program akan melompat ke alamat
tertentu. Alamat ini dapat berlokasi sebelum ataupun sesudah alamat
saat ini. Direct Jump ini umumnya digunakan untuk melompat
daerah Interrupt Vector Address atau melompat ke awal rutin loop.
Contoh :
AJMP Start
Start:

MOV …,#.....
MOV …,#......h
MOV …,#.....h

2. CONDITIONAL BRANCHING
Merupakan proses dimana sebuah program memiliki dua pilihan alur
dimana alur yang melewati tergantung dari persyaratan yang
diperiksa. Jika persyaratan terpenuhi, program akan melompat ke
suatu alamat tertentu. Jika persyaratan tidak terpenuhi, program
akan berlanjut ke baris berikutnya atau melompat ke suatu alamat
lain.
Contoh:
;
NOT_EQ:
;
REG_LOW:
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CJNE R7, #60H, NOT_EQ
……
JC REG_LOW
……
……

;R7=60H
;R7>60H
;R7<60H
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3. DIRECT CALL
Adalah proses memanggil sebuah subrutin pada alamat tertentu. Saat
MCS-51 mengeksekusi Direct Call, PC akan disimpan ke dalam stack
dan program melompat ke subrutin yang di panggil untuk di proses
subrutin tersebut.
Contoh:
ACALL

Delay

Delay:

………….h
PUSH 06h
PUSH 05h
MOV ….,#........h

4. RETURN FROM SUBROUTINE
Merupakan pasangan dari Direct Call. Proses ini merupakan proses
dimana program akan keluar dari subrutin untuk melanjutkan proses
selanjutnya yang tertunda oleh Direct Call. Instruksi untuk proses ini
adalah RET. Saat MCS-51 mengeksekusi RET, PC akan diambil dari
stack dan program kembali ke baris setelah baris yang mengeksekusi
Direct Call.
Contoh:
ACALL
ACALL
Delay:

Delay
…………
………… h
PUSH 06h
PUSH 05h

RET
5. INTERRUPT
Adanya Interrupt membuat program utama terhenti sebentar untuk
menjalankan Interrupt Service Rountine. Pada dasarnya proses
mengeksekusi interrupt sama dengan melakukan Direct Call ke
Interrupt Vector Addres dan Return From Subroutine pada akhirnya
Interrupt Service Routine. Perbedaannya adalah pada penggunaan
RETI dan bukan RET.
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Contoh:
INTER0:

MOV P1,#0H
SETB P1.0
LCALL
LDELAY
CLR P1.0
RETI
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X. ADDRESSING MODES
Addressing adalah proses mengakses sebuah lokasi memori, baik
untuk pembacaan ataupun penulisan. Cara untuk mengakses lokasi memori
dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, antara lain : direct,
indirect, dan immediate.
1. Register Addressing
Register Addressing adalah proses mengakses memori dengan label
antara R0 hingga R7
Contoh :
MOV
A, R1
Jika register bank yang digunakan adalah register bank 0, maka nilai
pada alamat 01h (R1) akan diisikan ke Accumulator.
2. Direct Addressing
Sesuai dengan namanya, Direct Addressing adalah mengakses sebuah
lokasi memori secara langsung dengan menggunakan alamatnya.
Contoh :
MOV
A, 47h
Isi dari alamat 47h akan langsung dipindah ke Accumulator.
3. Indirect Addressing
Indirect Addressing adalah proses mengakses alamat secara tak
langsung.
Contoh:
MOV
A, @R0
Misalkan R0 berisi 35h dan alamat 35h berisi 60h. Pada saat instruksi
tersebut diproses. CPU akan memeriksa isi R0. Karena R0 berisi 35h,
maka CPU akan mengambil isi dari alamat 35h tersebut kemudian
diisikan ke Accumulator. Di akhir proses Accumulator akan
menyimpan nilai 60h.
4. Immediate Addressing
Immediate Addressing adalah proses mengisi suatu alamat memori
dengan suatu nilai tertentu.
Contoh :
MOV
A, #30h
Nilai 30h akan langsung diisikan ke dalam Accumulator.
5. Relative Addressing
Relative Addressing digunakan pada instruksi untuk melompat ke
alamat tertentu. Pada Relative Addressing. sebuah Relative Address
atau Offset selebar 8 bit akan dijumlahkan dengan Program Counter
sehingga menjadi alamat yang dituju. Karena Relative Address hanya
selebar 8 bit, maka Relative-Addressing hanya dapat dipakai untuk
melompat dalam jangkauan 128 byte ke belakang hingga 127 byte ke
depan (-l28 s/d+ 127).
Contoh :
SJMP
SINI
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Misalkan alamat instruksi tersebut berada pada 1100h dan 1101h
sedangkan alamat label SINI adalah 1120h. Setelah instruksi tersebut
diproses, PC meniadi bernilai 1102h. Berarti Relative Address-nya
bernilai Fh (1102h + 000Fh = 1120h).
Jika alamat label SINI 10F2h, maka Relative Address-nya bernilai -16
atau F0h. Dalam perhitungannya F0h akan diubah dalam 16 bit
hingga menjadi FFF0h (1102h + FFF0h = 10F2h).
Relative Addressing lebih fleksibel dipakai karena tidak terpengaruh
oleh lokasi memori, namun jangkauannya terbatas.
6. Absolute Addressing
Absolute Addressing adalah melompat atau memanggil alamat yang
dituju dengan menyatakan lokasi alamatnya secara langsung (tidak
menggunakan offset). Absolute Addresing hanya digunakan dalam
AJMP dan ACALL. Kapasitas internal program memory sebesar 64
KB dibagi menjadi 32 pages dengan kapasitas masing-masing page
sebesar 2 KB (0000h - 07FFh, 0800h - 0FFFh, dst.). Alamat yang
dituju langsung dinyatakan dalam 16 bit dimana 5bit teratas
menunjukkan 2 KB page dan 11 bit terbawah menunjukkan alamat
dalam 2 KB page tersebut. Saat Absolute Addressing digunakan,
bagian yang berubah hanyalah 11 bit terbawah, sedangkan 5 bit
teratas tetap.
Contoh :
AJMP
SINI
Misalkan alamat
instruksi tersebut berada
pada
1810h
(0001100000010000b) dan 1811h (0001100000010001b) sedangkan
alamat label SINI adalah 1F1Fh (0001111100011111b). Semua alamat
memiliki 5 bit teratas yang sama (00011) sedangkan l1 bit sisanya
bernilai sesuai alamat yang dituju, yaitu 11100011111.
Jangkauan Absolute Addressing lebih jauh dari pada Relative
Addressing, namun jangkauannya hanya dalam 2 KB page yang sama.
Oleh karena itu Absolute Addressing tidak dapat digunakan untuk
melompat dari alamat 07F0h (0000011111110000b) ke alamat 0810h
(0000100000010000b) meskipun jarak keduanya hanya sebesar 20h.
7. Long Addressing
Long Addressing adalah melompat atau memanggil alamat yang
dituju dengan menyatakan lokasi alamatnya secara langsung (tidak
menggunakan offset). Long Addressing hanya digunakan dalam LJMP
dan LCALL. Alamat yang dituju dinyatakan dalam 16 bit yang dapat
dipakai semuanya sehingga dapat melompat sejauh mungkin dalam
jangkauan 64 KB.
Contoh :
LJMP
SINI
Jangkauan Long Addressing paling jauh daripada Relative atau
Absolute Addressing, namun instruksi Long Addressing memiliki lebar
3 byte sedangkan Relative dan Absolute Addressing masing-masing
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hanya selebar 2 byte.Untuk program-program yang memiliki ruang
program memori terbatas, akan lebih baik jika Long Addressing hanya
digunakan untuk melompat ke lokasi yang berada di luar jangkauan
Relative dan Absolute Addressing.
8. Indexed Addressing
Indexed Addressing adalah proses mengakses suatu alamat dengan
menggunakan indeks dan register basis (berupa DPTR atau PC).
Instruksi yang menggunakan Indexed Addressing adalah :
MOVC
A, @A+<register basis> dan JMP @A+DPTR.
Contoh :
MOVC
A, @A+DPTR
Misalkan DPTR berniat 1000h, Accumulator bemilai 2h, dan alamat
1002h menyimpan nilai FFh. Saat instruksi tersebut diproses, CPU
akan mengambil data pada alamat 1002h (1000h + 2h) dan
mengisikannya ke Accumulator. Diakhir proses, Accumulator akan
menyimpan nilai FFh.
Indexed Addressing ini umumnya digunakan untuk mengakses lookup table. Dengan menetapkan nilai register basis terlebih dahulu, user
hanya perlu mengubah nilai Accumulator untuk mendapatkan nilainilai dalam tabel.
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XI. PROSES DISAIN MINIMUM SYSTEM
Proses perancangan minimum system merupakan tahap yang harus
dikuasai agar sistem yang dirancang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Langkah pertama dalam merancang sistem adalah menentukan
mikrokontroler yang akan digunakan. Varian yang sering digunakan dalam
minimum system adalah 89C51. IC 89C51 memiliki kemampuan dan
fasilitas yang cukup lengkap untuk aplikasi sederhana dan umum. Namun
tidak menutup kemungkinan 89C51 digunakan untuk aplikasi yang jauh
lebih rumit asalkan sistem yang digunakan memiliki komponen pendukung
yang lengkap.
Setelah menentukan mikrokontroler yang akan digunakan, IC
tersebut harus dilengkapi dengan komponen dasar seperti sumber clock dan
rangkaian reset. Minimum system yang sering digunakan untuk
berkomunikasi secara serial dangan protokol UART umumnya menggunakan
crystal oscillator dengan frekunesi 11,0592 MHz. Rangkaian reset pada
pembahasan tentang reset dapat diaplikasikan. Namun rangkaian tersebut
dapat digantikan dengan sebuah IC reset. IC reset yang sering digunakan
adalah DS1812.

Gambar 40. Rangkaian Dasar Mikrokontroler
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Jumper pada.rangkaian gambar 20 digunakan untuk memilih sumber reset.
Jika jumper menghubungkan pin 1 dan 2, maka minimum system berada
pada mode download dimana sumber reset bukan dari DS 1812 melainkan
dari sumber di luar minimum system. Jika jumper menghubungkan pin 2
dan 3, maka minimum system berada dalam mode stand alone dimana
proses reset akan dilakukan oleh DS 1812 dan minimum system akan
langsung mengeksekusi program yang telah di-download
Minimum system yang baik memiliki kemampuan untuk mengakses
external memory. Untuk menghubungkan antara mikrokontroler dan
memori dibutuhkan sebuah IC latch. Komponen yang sering digunakan
sebagai latch adalah 74L5573
Selain itu, minimum system juga memiliki rangkaian overlap. Hal ini
bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan program dan
menghemat waktu karena program lebih mudah dituliskan ke external
memory daripada dituliskan ke dalam 89C51. Untuk menuliskan program ke
dalam 89C51 user masih harus melepas IC tersebut. Sedangkan untuk
menuliskan program ke external memory, user tidak perlu melepas IC
apapun. Komponen yang sering digunakan sebagai overlap adalah 74LS08

Gambar 41. Rangkaian External Access
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Address decoding menentukan berapa pembagian ruang external
memory dan berapa kapasitas masing-masing ruang. Sistem address
decoding yang sering digunakan adalah membagi 64 KB external memory
menjadi 8 ruang yang masing-masing berkapasitas 8 KB. Komponen yang
sering digunakan untuk membagi external memory menjadi 8 bagian
adalah74LS138.

Gambar 42. Address Decoding 8 bagian

Address decoding berkaitan erat dengan memory mapping. Memory
Mapping adalah pemetaan semua external memory yang digunakan dalam
minimum system. Hal ini penting karena berkaitan dengan proses
pemrograman, alokasi program memori dan data memori, serta penambahan
peripheral. Peripheral dasar yang dibutuhkan minimum system adalah
memori sebagai penyimpan program dan data, serta Programmable
Peripheral Interface. (PPI). Memori yang sering digunakan adalah EEPROM
28C64B. Sedangkan PPI 82C55 dibutuhkan sebagai jalur input/output untuk
menggantikan port 0 dan port 2 89C51 yang digunakan sebagai address dan
data bus.
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Gambar 43. Penambahan EEPROM 28C64B dan PPI 82C55

Tabel 17. Memory Mapping Gambar 23
External Peripheral
Chip
A15 A14 A13
Range
Select
82C55
CS1
0
0
1
2000h – 3FFFh
28C64B
CS2
0
1
0
4000h – 5FFFh
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XII. PERANGKAT LUNAK
Program sumber assembly merupakan program yang ditulis oleh
pembuat program berupa kumpulan baris-baris perintah dan biasanya
disimpan dengan ekstension .ASM. Program ini ditulis menggunakan text
editor seperti Notepad, Editor DOS, Edit Plus. Program yang ditulis harus
disimpan dengan nama file yang tidak melebihi 8 karakter.

Gambar 45. Bentuk Program Sumber Assembly

Setelah program ditulis dengan lengkap ,langkah berikutnya adalah
mengkompile. Proses ini akan mengubah file dengan ekstension .ASM
menjadi .LST, .HEX, .BIN. File dengan .LST berisi tentang listing program
lengkap, alamat yang digunakan, serta pesan kesalahan penulisan bahasa
assembly Sedangkan file dengan .HEX atau .BIN digunakan untuk diisikan
ke dalam mikrokontroler. Untuk proses assembling ada beberapa perangkat
lunak yang digunakan, diantaranya ASM51, BASCOM (Basic Compiler), dll.
Semua perangkat lunak untuk proses assembling mempunyai tujuan yang
sama walaupun ada kelemahan dan kelebihannya. Dalam penggunaaan
modul ini, perangkat lunak yang sering digunakan adalah ASM51.
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ASM51 membutuhkan file MOD51 agar ASM51 dapat mengenali
semua register milik 89C51. MOD51 harus terdapat pada direktori yang
sama dengan ASM51. MOD51 juga harus disertakan dalam listing program
dengan cara menuliskan $MOD51 diawal program. Tanpa MOD51, register
yang digunakan harus didefinisikan sendiri oleh user.
Setelah proses compile, maka proses selanjutnya adalah mendownload
file .HEX atau .BIN tersebut kedalam IC mikrokontroler. Proses download
menggunakan downloder. Pada modul ini downloader yang digunakan
adalah DT-51 Downloader v 2.0.

Gambar 46. Tampilan Compiler

Gambar 47. Tampilan Downloader
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Salah satu perangkat lunak bantu lain yang digunakan untuk melihat
data komunikasi yang sedang terjadi pada serial port adalah HYPER
TERMINAL yang selalu tersedia disetiap komputer berbasis Windows.
Selain itu adanya emulator yang digunakan untuk mempelajari langkahlangkah yang dilakukan untuk menjalankan suatu modul. Pada praktikum
ini digunakan emulator TS Control Emulator v 1.00 buatan TARVYDAS
SANFORD CONTROLS INC.

Gambar 48. Tampilan Awal dari Hyper Terminal

Gambar 49. Konfigurasi Port Serial
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Gambar 50. Konfigurasi HYPER TERMINAL

Gambar 51. Tampilan Emulator
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XIII. DEVELOPMENT TOOLS 51 (DT-51)
DT-51 adalah alat pengembangan mikrokontroler keluarga MCS-51™
yang sederhana, handal, dan ekonomis. DT-51 berbentuk sistem minimum
dengan komponen utamanya mikrokontroler 89C51. DT-51 langsung dapat
bekerja sendiri (stand-alone) pada sistem yang ada tanpa penggantian atau
penambahan komponen, dengan cara mengubah posisi jumper RES SLCT ke
mode Stand Alone [2-3].
Spesifikasi DT-51 sebagai berikut:
Berbasis mikrokontroler 89C51 yang berstandar industri.
Serial port interface standart RS-232 untuk komunikasi antara
komputer dengan board DT-51.
8 Kbytes non-volatile memory (EEPROM) untuk menyimpan program
dan data.
4 port input/output (I/O) dengan kapasitas 8 bit tiap portnya.
Port Liquid Crystal Display (LCD) untuk keperluan tampilan.
Konektor ekspansi untuk menghubungkan DT-51 dengan add-on board
yang kompatibel dari Innovative Electronics.

Gambar 52. DT-51 Minimum System
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Detail urutan masing-masing konektor ekspansi sebagai berikut :

Gambar 53. Konektor Ekspansi

DT-51 memiliki peta memori yang sangat harus diperhatikan oleh
user, agar tidak salah pemakaian alamat yang digunakan, sehingga program
tidak akan crash.
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0000h
4K PEROM Kernel Code
1FFFh
2000H

PPI 8255

3FFFH
4000H
8K EEROM User Code

CS3 user expansion (ada pada
konektor DATA & CS)

CS4 user expansion (ada pada
konektor DATA & CS)

5FFFH
6000H
7FFFH
8000H

9FFFH
CS5 user expansion (ada pada
konektor DATA & CS)
CS6 user expansion (ada pada
konektor DATA & CS)

A000H
BFFFH
C000H
E000H

CS7 user expansion (ada pada
konektor DATA & CS)

DFFFH
FFFFH

Gambar 54. Memory Map DT-51

-

8Kb pertama (0000H-1FFFH) digunakan untuk internal 4K PEROM
yang berisi kernel code, sedangkan 4K sisanya reserved .

-

8Kb kedua (2000H-3FFFH) digunakan untuk PPI 8255 dan hanya
terpakai 4 alamat :
• 2000H - Port A
• 2001H - Port B
• 2002H - Port C
• 2003H - Control Word Register

-

8Kb ketiga (4000H-5FFFH)
menyimpan User Code.

-

CS3-CS7 (6000H-FFFFH) disediakan untuk ekspansi.

Laboratorium Lanjut
Mikon Team ‘2004

digunakan

oleh

EEPROM

untuk

62

Dalam pemakaian DT-51 hendaknya diperhatikan pengalamatan
yang boleh digunakan dan yang tidak diboleh digunakan. Beberapa hal
berikut yang perlu diperhatikan:
•

Pada program assembly, stack pointer register (SP) minimum
harus 20H
Contoh :
MOV SP,#20H
;Benar
MOV SP,#19H
;Salah

•

Bit addressable 20H.0 dan 20H.1 tidak boleh digunakan, karena
telah digunakan oleh DT51D kernel code.

•

Pada program assembly, jangan mengubah nilai register TH1 dan
TL1.

•

Bit-bit di bawah ini juga jangan diubah nilainya
SMOD : Register PCON bit 7
EA
: Register IE bit 7
ET1
: Register IE bit 3
PT1
: Register IP bit 3
TF1
: Register TCON bit 7
TR1
: Register TCON bit 6

•

High Nibble/Most Significant Nibble (4 bit upper) dari register di
bawah ini jangan diubah nilainya
SCON = 0101XXXX
TMOD = 0010XXXX
di mana XXXX boleh diubah nilainya.

Bila ketentuan di atas dilanggar, maka pada saat program di-debug
sistem akan hang-up, dan PC harus di-reset ulang. Ketentuan di atas hanya
berlaku saat user men-debug program, setelah selesai ketentuan tersebut
tidak berlaku lagi.
Pada DT-51 telah disediakan beberapa built-in routine yang akan
membantu dalam mengembangkan program user. Ada 2 kelompok built-in
routine yaitu EEPROM dan LCD.
• EEPROM
Hanya ada satu routine yaitu :
Write
Fungsi
: Menuliskan data pada EEPROM
Input
: ACC ß Data
DPTR ß Address
Output
:Location : 0700H
Remark
: Gunakan routine ini setiap kali menulis
pada EEPROM.
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•

LCD
Built-in routine LCD ini berkaitan dengan adanya port LCD pada
board DT-51. Dengan adanya routine ini pemakaian LCD dapat
dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang perlu diingat dalam
menggunakan LCD adalah port P1.2 telah digunakan sebagai LCD
select sehingga tidak boleh dipakai lagi oleh user. Routine ini
kompatibel dengan Modul LCD yang memakai LCD Driver HD44780
atau sejenisnya. Ada 8 routine yaitu:
CBF

InitLCD

Fungsi
Input
Output
Location
Remark

: Mengecek Busy Flag LCD
::: 0715H
: Gunakan routine ini jika ingin mengakses
LCD secara langsung. User tidak perlu
menggunakan routine CBF jika mengakses
LCD melalui built-in routine yang telah
tersedia.

Fungsi
Input
Output
Location
Remark

: Menginisialisasi LCD
::: 0740H
: Gunakan routine ini pertama kali sebelum
menggunakan routine-routine LCD yang
lain atau sebelum mengakses LCD.

CommandLCD
Fungsi
Input
Output
Location
Remark

DisplayClear
CursorHome
DecCursor

01H
02H
04H

IncCursor

06H
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: Memberikan command word pada LCD
: ACC ß Command word
:: 07B0H
:-

Tabel 18. Command Word
Command Word
Menghapus semua tampilan pada LCD
Meletakkan cursor dan display pada posisi awal
Cursor decrement setiap kali selesai menulis atau
membaca LCD
Cursor increment setiap kali selesai menulis atau
membaca LCD
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CDDSR

05H

ICDSL

07H

DisplayOff
CursorOff
CursorOn
CursorBlink
CurShLeft
CurShRight
DispShLeft
DispShRight

08H
0CH
0EH
0FH
10H
14H
18H
1CH

WriteLCD

Command Word (lanjutan)
Cursor decrement dan display bergeser kekanan
setiap kali selesai menulis atau membaca LCD
Cursor increment dan display bergeser kekiri
setiap kali selesai menulis atau membaca LCD
Mematikan LCD display
Mematikan cursor
Menghidupkan cursor
Cursor akan blinking
Cursor menggeser ke kiri
Cursor menggeser ke kanan
Display menggeser ke kiri
Display menggeser ke kanan

Fungsi
Input
Output
Location
Remark

: Menuliskan karakter ke LCD
: ACC ß karakter
:: 07D0H
:-

Fungsi
Input
Output
Location
Remark

: Membaca karakter dari LCD atau CGRAM
:: Karakter à ACC
: 07F0H
: Untuk membaca karakter dari LCD, maka
set alamat terakhir kali haruslah
SetDDRAM. Bila ingin membaca karakter
dari CGRAM maka set alamat dengan
SetCGRAM.

ReadLCD

ReadAddrLCD
Fungsi
Input
Output
Location
Remark
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: Membaca alamat LCD atau CGRAM.
:
: Alamat à ACC
: 0820H
: Untuk membaca alamat dari LCD, maka
set alamat terakhir kali haruslah
SetDDRAM, jika ingin membaca alamat
dari CGRAM maka set alamat dengan
SetCGRAM.
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SetDDRAM

SetCGRAM

Fungsi
Input
Output
Location
Remark

: Menset DDRAM pada alamat tertentu.
: ACC ß Alamat
:: 0850H
: Anda harus menset DDRAM pada alamat
tertentu sebelum memulai menulis atau
membaca LCD.

Fungsi
Input
Output
Location
Remark

: Menset CGRAM pada alamat tertentu
: ACC ß Alamat
:: 0870H
:User harus menset CGRAM pada alamat
tertentu sebelum memulai menulis atau
membaca pada CGRAM.

Konfigurasi alamat DDRAM bersesuaian dengan display LCD sebagai
berikut:
Display Line I
: 00H - 27H
Display Line II
: 40H - 67H
Contoh :
Pada Modul LCD 16X2 yang tampil pada Line 1 adalah DDRAM
alamat 00H-0FH, yang tampil pada line 2 adalah DDRAM alamat 40H-4FH,
jika display digeser ke kiri satu kali maka yang tampil pada Line 1 adalah
DDRAM alamat 01H-10H, dan yang tampil pada Line 2 adalah DDRAM
alamat 41H-50H.
Konfigurasi alamat CGRAM sebagai berikut : 00H-3FH
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Gambar 55. DT-51 Trainer Board
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XIV. Lampiran Instruksi MCS-51
ACALL

addr11
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Pemanggilan Subrutin dengan Absloute Addressing (Absolute Call)

Deskripsi

: ACALL akan memanggil subrutin yang dimulai dalam blok 2 KB
program memory yang sama. Instruksi ini akan menambah Program
Counter (PC) dengan 2 untuk mendapatkan alamat baris selanjutnya lalu
menyimpan hasilnya dalam stack (byte rendah terlebih dahulu) dan
menambah Stack Pointer (SP) dengan 2. Lalu PC akan diisi dengan
alamat yang akan dituju. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun
juga.

Contoh

: SP berisi 30h. Label Rutin berada pada 0300h. Setelah instruksi,
ACALL RUTIN
pada alamat 0150h dieksekusi, SP akan berisi 32h, internal data memory
alamat 31h dan 32h masing-masing berisi 52h dan 01h, dan PC akan
berisi 0300h.

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
(SP) ß (SP) + 1
((SP)) ß(PC7-0)
(SP) ß (SP) + 1
((SP)) ß (PC15-8)
(PC10-0) ß alamat page

ADD

A, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

:

C, OV, AC

Fungsi

: Penjumlahan (Add)

Deskripsi

: ADD akan menambahkan accumulator dengan source-byte dan
menyimpan hasilnya dalam accumulator. Carry flag akan bernilai ‘1’
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jika ada carry out dari bit 7. Auxiliary Carry Flag (AC) akan bernilai ‘1’
jika ada carry out dari bit 3 ke bit 4. Jika tidak ada carry out, flag akan
bernilai ‘0’. Saat menjumlahkan unsigned number, carry flag yang
bernilai ‘1’ menandakan adanya overflow.
OV akan bernilai ‘1’ jika ada carry out dari bit 6 ke bit 7 tetapi tidak dari
bit 7, atau carry out dari bit 7 tetapi tidak dari bit 6. Selain pada kondisi
tersebut, OV benilai ‘0’. Saat menjumlahkan signed number, OV
menunjukkan nilai negatif sebagai hasil penjumlahan 2 operand positif
atau nilai positif sebagai hasil penjumlahan 2 operand negatif.
Addressing mode yang dapat digunakan adalah: register, direct, register
indirect, atau immediate.
Contoh

: Accumulator berisi 0C3h dan register 0 berisi 0AAh. Setelah instruksi,
ADD A, R0
dieksekusi, accumulator akan berisi 06Dh dengan AC flag bernilai ‘0’.
Carry flag serta OV akan bernilai ‘1’.

ADD

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + (Rn)

ADD

A, direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + (direct)

ADD

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + ((Ri))

ADD

A, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + #data
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ADDC

A, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

:

C, OV, AC

Fungsi

: Penjumlahan (Add) dengan Carry

Deskripsi

: ADDC akan menambahkan accumulator, carry flag, dan source-byte lalu
menyimpan hasilnya dalam accumulator. Carry flag akan bernilai ‘1’
jika ada carry out dari bit 7. Auxiliary Carry Flag (AC) akan bernilai ‘1’
jika ada carry out dari bit 3 ke bit 4. Jika tidak ada carry out, flag akan
bernilai ‘0’. Saat menjumlahkan unsigned number, carry flag yang
bernilai ‘1’ menandakan adanya overflow.
OV akan bernilai ‘1’ jika ada carry out dari bit 6 ke bit 7 tetapi tidak dari
bit 7, atau carry out dari bit 7 tetapi tidak dari bit 6. Selain pada kondisi
tersebut, OV benilai ‘0’. Saat menjumlahkan signed number, OV
menunjukkan nilai negatif sebagai hasil penjumlahan 2 operand positif
atau nilai positif sebagai hasil penjumlahan 2 operand negatif.
Addressing mode yang dapat digunakan adalah: register, direct, register
indirect, atau immediate.

Contoh

: Accumulator berisi 0C3h dan register 0 berisi 0AAh dengan carry flag
bernilai ‘1’. Setelah instruksi,
ADDC A, R0
dieksekusi, accumulator akan berisi 06Eh dengan AC flag bernilai ‘0’.
Carry flag serta OV akan bernilai ‘1’.

ADDC

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + (C) + (Rn)

ADDC

A, direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + (C) + (direct)

ADDC
Byte

A, @Ri
:1
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Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + (C) + ((Ri))

ADDC

A, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + (C) + #data

AJMP

addr11
Flag yang dipengaruhi

:

C, OV, AC

Fungsi

: Lompat secara Absolute Addressing (Absolute Jump)

Deskripsi

: AJMP akan memindahkan eksekusi program ke alamat tujuan yang
dimulai dalam blok 2K program memory yang sama. Instruksi ini tidak
mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Label Rutin berada pada 0100h. Setelah instruksi,
AJMP RUTIN
pada alamat 0350h dieksekusi, PC akan berisi 0100h.

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
(PC10-0) ß alamat page

ANL

<destination-byte>, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Logika AND untuk Variabel Byte

Deskripsi

: ANL akan melakukan operasi bitwise logika AND antara kedua variabel
yang dinyatakan. Hasilnya akan disimpan pada destination byte. Instruksi
ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.
Kedua operand mampu menggunakan enam kombinasi addressing mode.
Saat destination byte adalah accumulator, source byte dapat berupa
register, direct, register indirect, atau immediate data. Saat destination
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byte berupa direct address, source byte dapat berupa accumulator atau
immediate data.
Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.

Contoh

: Accumulator berisi 0C3h (11000011b) dan register 0 berisi 0AAh
(10101010b). Setelah instruksi,
ANL A, R0
dieksekusi, accumulator akan berisi 82h (10000010b).
Jika destination byte berupa direct address, instruksi ini akan memberi
nilai ‘0’ pada lokasi data memory atau hardware register. Mask byte
yang menentukan pola bit yang akan diberi nilai ‘0’ dapat berupa
konstanta pada instruksi atau nilai dalam accumulator. Instruksi,
ANL P1, #01110011B
akan memberi nilai ‘0’ pada bit 7, 3, dan 2 pada port 1.

ANL

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) AND (Rn)

ANL

A, direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) AND (direct)

ANL

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) AND ((Ri))

ANL

A, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) AND #data

ANL

direct, A
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Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (direct) ß (direct) AND (A)

ANL

direct, #data

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß (direct) AND #data

ANL

C, <source-bit>
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Logika AND untuk Variabel Bit

Deskripsi

: Jika nilai boolean source bit adalah logika ‘0’, carry flag akan diberi
nilai ‘0’. Jika nilai boolean source bit adalah logika ‘1’, nilai carry flag
tidak akan diubah. Tanda garis miring “/” sebelum source bit
menunjukkan bahwa komplemen dari bit yang tertera akan digunakan
sebagai source. Namun source bit itu sendiri tidak akan berubah.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag lain.

Contoh

: Carry flag bernilai ‘1’ jika dan hanya jika P1.0 = 1, ACC.7 = 1, dan OV
= 0.

ANL

MOV

C, P1.0

ANL

C, ACC.7

ANL

C, /OV

C, bit

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (C) ß (C) AND (bit)

ANL

C, /bit

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (C) ß (C) AND NOT (bit)
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CJNE

<destination-byte>, <source-byte>, rel
Flag yang dipengaruhi

Fungsi

:

C

: Bandingkan (Compare) dan Lompat (Jump) jika Destination dan Source
byte Tidak Sama (Not Equal)

Deskripsi

: CJNE mengukur besar kedua operand dan melompat ke alamat lain jika
nilai kedua operand tidak sama. Carry flag akan bernilai ‘1’ jika nilai
unsigned integer pada destination byte lebih kecil dari nilai unsigned
integer pada source byte. Jika nilai unsigned integer pada destination
byte lebih besar dari nilai unsigned integer pada source byte, carry flag
akan bernilai ‘0’. Nilai operand tidak akan berubah.
Dua operand

pertama

mampu

menggunakan

empat

kombinasi

addressing mode: accumulator dengan direct address, accumulator
dengan immediate data, register dengan immediate data, dan indirect
address dengan immediate data.
Contoh

: Accumulator berisi 34h. Register 7 berisi 56h.
CJNE R7, #60H, NOT_EQ
;
NOT_EQ:

;R7=60H
JC REG_LOW

;

;R7>60H

REG_LOW:

;R7<60H

Instruksi tersebut akan membandingkan isi R7 dengan 60h. Karena isi R7
tidak sama dengan 60h, program akan melompat ke label NOT_EQ dan
carry flag akan bernilai ‘1’. Carry flag dapat digunakan untuk
memeriksa apakah R7 lebih besar atau lebih kecil dari 60h.
Jika P1 berisi 34h, maka instruksi,
WAIT:

CJNE A, P1, WAIT

akan memberi nilai ‘0’ pada carry flag dan program berlanjut ke
instruksi berikutnya. Jika isi P1 tidak sama dengan isi accumulator,
program akan berputar di baris instruksi WAIT tersebut hingga P1 berisi
34h.
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CJNE

A, direct, rel

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
IF (A) <> (direct)
THEN
(PC) ß (PC) + relative address
IF (A) < (direct)
THEN
(C) ß 1
ELSE
(C) ß 0

CJNE

A, #data, rel

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
IF (A) <> data
THEN
(PC) ß (PC) + relative address
IF (A) < data
THEN
(C) ß 1
ELSE
(C) ß 0

CJNE

Rn, #data, rel

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
IF (Rn) <> data
THEN
(PC) ß (PC) + relative address
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IF (Rn) < data
THEN
(C) ß 1
ELSE
(C) ß 0
CJNE

@Ri, #data, rel

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
IF ((Ri)) <> data
THEN
(PC) ß (PC) + relative address
IF ((Ri)) < data
THEN
(C) ß 1
ELSE
(C) ß 0

CLR

A
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Mengosongkan (Clear) Accumulator

Deskripsi

: Accumulator akan dikosongkan (semua bit bernilai ‘0’). Instruksi ini
tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Accumulator berisi 0F4h (11110100b). Instruksi,
CLR

A

akan mengubah isi accumulator menjadi 00h (00000000b).
Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß 0
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CLR

bit
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Mengosongkan (Clear) Bit

Deskripsi

: Bit yang tertera akan dikosongkan (bernilai ‘0’). Instruksi ini tidak
mempengaruhi flag lain. CLR dapat beroperasi pada carry flag atau
directly addressable bit lain.

Contoh

: Port 1 berisi 65h (01100101b). Instruksi,
CLR

P1.2

akan mengubah isi port 1 menjadi 61h (01100001b).
CLR

C

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (C) ß 0

CLR

bit

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (bit) ß 0

CPL

A
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Komplemen (Complement) dari Accumulator

Deskripsi

: Setiap bit pada accumulator akan dikomplemen (1’s complement). Bit
yang bernilai ‘1’ akan diubah menjadi ‘0’ dan sebaliknya. Instruksi ini
tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Accumulator berisi 7Bh (01111011b). Instruksi,
CPL

A

akan mengubah isi accumulator menjadi 84h (10000100b).
Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß NOT (A)
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CPL

bit
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Komplemen (Complement) dari Bit

Deskripsi

: Bit yang tertera akan dikomplemen. Bit yang bernilai ‘1’ akan diubah
menjadi ‘0’ dan sebaliknya. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag lain.
CPL dapat beroperasi pada carry flag atau directly addressable bit lain.

Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.

Contoh

: Port 1 bernilai D3h (11010011b). Instruksi,
CPL

P1.6

CPL

P1.3

akan mengubah isi port 1 menjadi 9Bh (10011011b).
CPL

C

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (C) ß NOT (C)

CPL

bit

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (bit) ß NOT (bit)

DA

A
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Decimal-adjust pada Accumulator untuk operasi Penjumlahan

Deskripsi

: DA A akan menyesuaikan nilai 8 bit accumulator hasil dari penjumlahan
dua variabel sebelumnya (setiap variabel dalam format BCD). Instruksi
ADD atau ADDC dapat digunakan untuk operasi penjumlahan.
Jika bit 3 – 0 accumulator (lower nibble) bernilai lebih besar dari 9
(accumulator berisi xxxx1010 – xxxx1111) atau jika AC flag bernilai
‘1’, nilai 6 akan ditambahkan pada accumulator dan menghasilkan nilai
BCD yang benar pada lower nibble. Penjumlahan internal ini akan
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mengubah nilai carry flag menjadi ‘1’ jika ada carry out dari lower
nibble ke upper nibble.

Namun

penjumlahan

ini

tidak

akan

mengosongkan carry flag jika tidak ada carry out tersebut.
Jika carry flag saat ini bernilai ‘1’ atau jika nilai empat bit teratas (upper
nibble) melebihi 9 (1010xxxx – 1111xxxx), keempat bit ini akan
ditambahkan dengan 6 untuk menghasilkan nilai BCD yang benar pada
upper nibble. Penjumlahan ini tidak mengosongkan carry flag. Carry
flag menandakan hasil penjumlahan dua variabel BCD melebihi 99. OV
tidak akan dipengaruhi proses ini.
Semua proses tersebut berlangsung dalam satu cycle. Pada intinya,
instruksi ini melakukan konversi ke desimal dengan cara menjumlahkan
accumulator dengan 00h, 06h, 60h, atau 66h, tergantung dari nilai
accumulator dan PSW sebelumnya.
Catatan

: DA A tidak dapat mengubah nilai heksadesimal pada accumulator ke
BCD secara langsung. Instruksi ini juga tidak berlaku untuk
pengurangan.

Contoh

: Accumulator berisi 56h, mewakili nilai desimal 56. Register 3 berisi 67h,
mewakili nilai desimal 67. Carry flag bernilai ‘1’. Pada awalnya,
instruksi,
ADDC A, R3
DA

A

akan melakukan penjumlahan biner 2’s complement dan menghasilkan
nilai 0BEh pada accumulator. Carry flag dan AC flag akan dikosongkan.
Instruksi decimal adjust akan mengubah isi accumulator menjadi 24h,
mewakili nilai desimal 24. Carry flag akan bernilai ‘1’ yang menandakan
adanya overflow desimal. Hasil penjumlahan sebenarnya dari 56, 67, dan
1 adalah 124.
Variabel BCD dapat ditambah atau dikurangi 1 dengan cara
menambahkan 01h atau 99h. Jika accumulator berisi 30h yang mewakili
nilai desimal 30, maka instruksi,
ADD
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DA

A

akan menghasilkan nilai 29h pada accumulator dan carry flag bernilai
‘1’ karena hasil dari 30 + 99 = 129. Nilai 29 ini dapat diartikan sebagai
30 – 1 = 29.
Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: Asumsikan isi dari accumulator adalah BCD
IF [[(A3-A0) > 9] AND [(AC) = 1]]
THEN
(A3 – A0) ß (A3 – A0) + 6
AND
IF [[(A7 – A4) > 9] AND [(C) = 1]]
THEN
(A7 – A4) ß (A7 – A4) + 6

DEC

byte
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Kurangi Satu (Decrement)

Deskripsi

: Variabel yang tertera akan dikurangi dengan 1. Nilai awal 00h akan
menjadi FFh. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.
Addressing mode yang dapat digunakan adalah: accumulator, register,
direct, atau register indirect.

Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.

Contoh

: Register 0 berisi 7Fh. Internal data memory 7Eh dan 7Fh masing-masing
berisi 00h dan 40h. Instruksi,
DEC

@R0

DEC

R0

DEC

@R0

akan mengubah isi R0 menjadi 7Eh dan internal data memory 7Eh dan
7Fh masing-masing menjadi FFh dan 3Fh.
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DEC

A

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) – 1

DEC

Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (Rn) ß (Rn) – 1

DEC

direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (direct) ß (direct) – 1

DEC

@Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: ((Ri)) ß ((Ri)) – 1

DIV

AB
Flag yang dipengaruhi

:

C, OV

Fungsi

: Pembagian (Divide)

Deskripsi

: DIV AB membagi unsigned integer pada accumulator dengan unsigned
integer pada register B. Accumulator akan berisi hasil bagi dan register
B akan berisi sisa pembagian. Carry dan OV flag akan dikosongkan.

Perkecualian : Jika nilai awal register B adalah 00h, nilai yang dihasilkan pada
accumulator dan register B tidak dapat didefinisikan dan overflow flag
akan bernilai ‘1’. Carry flag akan dikosongkan pada kasus apapun juga.
Contoh

: Accumulator berisi 251 (0FBh) dan B berisi 18 (12h). Instruksi,
DIV

AB

akan menghasilkan nilai 13 (0Dh) pada accumulator dan 17 (11h) pada
register B karena 251 = 13 x 18 + 17. Carry dan OV flag dikosongkan.
Byte

:1
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Cycle

:4

Operasi

: (A) ß HASIL BAGI (A)/(B)
(B) ß SISA BAGI (A)/(B)

DJNZ

<byte>, <rel-addr>
Flag yang dipengaruhi

Fungsi

:

Tidak ada

: Kurangi Satu (Decrement) dan Lompat (Jump) jika Hasilnya Bukan Nol
(Not Zero)

Deskripsi

: DJNZ mengurangi lokasi yang ditunjukkan oleh operand pertama dengan
1 dan melompat ke alamat yang ditunjukkan oleh operand kedua jika
hasil pengurangan bukan nol. Nilai awal 00h akan menjadi FFh.
Lokasi operand pertama dapat berupa register atau directly addressed
byte.

Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.

Contoh

: Internal data memory lokasi 40h, 50h, dan 60h masing-masing berisi
01h, 70h, dan 15h. Instruksi,
DJNZ 40H, LABEL1
DJNZ 50H, LABEL2
DJNZ 60H, LABEL3
akan melompat ke LABEL2 dengan nilai 00h, 6Fh, dan 15h pada lokasi
40h, 50h, dan 60h. baris pertama tidak akan melompat ke LABEL1
karena hasil pengurangan bernilai 0.
Instruksi ini menyediakan cara mudah untuk melakukan looping pada
program atau menambahkan delay waktu (dari 2 hingga 512 cycle)
dengan satu instruksi. Instruksi,

TOGGLE:

MOV

R2, #8

CPL

P1.7

DJNZ R2, TOGGLE
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akan mengubah nilai P1.7 bergantian antara ‘0’ dan ‘1’ (toggle) dan
menghasilkan pulsa pada bit 7 dari port 1. Setiap pulsa memakan waktu
tiga cycle, dua untuk instruksi DJNZ dan satu untuk CPL.
DJNZ

Rn, rel

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
(Rn) ß (Rn) – 1
IF (Rn) <> 0
THEN
(PC) ß (PC) + rel

DJNZ

direct, rel

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
(direct) ß (direct) – 1
IF (direct) <> 0
THEN
(PC) ß (PC) + rel

INC

<byte>
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Tambahkan Satu (Increment)

Deskripsi

: INC menambahkan variabel yang tertera dengan 1. Nilai 00h akan
menjadi FFh. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.
Addressing mode yang dapat digunakan adalah: register, direct, atau
register indirect.

Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.

Contoh

: Register 0 berisi 7Eh. Internal data memory 7Eh dan 7Fh masing-masing
berisi 0FFh dan 40h. Instruksi,
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INC

@R0

INC

R0

INC

@R0

akan mengubah isi R0 menjadi 7Fh dan internal data memory 7Eh dan
7Fh masing-masing menjadi 00h dan 41h.
INC

A

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) + 1

INC

Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (Rn) ß (Rn) + 1

INC

direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (direct) ß (direct) + 1

INC

@Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: ((Ri)) ß ((Ri)) + 1

INC

DPTR
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Tambahkan (Increment) Data Pointer dengan 1

Deskripsi

: Instruksi ini menambahkan DPTR dengan 1. Overflow dari DPL dari
0FFh ke 00h akan menambahkan DPH dengan 1. Instruksi ini tidak
mempengaruhi flag apapun juga.
DPTR merupakan satu-satunya register 16 bit yang dapat diproses
dengan INC.

Contoh

: Register DPH dan DPL masing-masing berisi 12h dan FFh. Instruksi,
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INC

DPTR

INC

DPTR

INC

DPTR

akan mengubah DPH dan DPL menjadi 13h dan 01h.
Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (DPTR) ß (DPTR) + 1

JB

bit, rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) jika Bit Bernilai ‘1’

Deskripsi

: Jika bit yang tertera bernilai ‘1’, program akan melompat ke alamat pada
operand kedua. Jika bit bernilai ‘0’, program akan berlanjut ke baris
instruksi berikutnya. Bit tersebut tidak akan diubah. Instruksi ini tidak
mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Port 1 berisi 11001010b. Accumulator berisi 01010110b. Instruksi,
JB

P1.2, LABEL1

JB

ACC.2, LABEL2

akan melompat ke LABEL2.
Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
IF (bit) = 1
THEN
(PC) ß (PC) + rel

JBC

bit, rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) jika Bit Bernilai ‘1’ dan Kosongkan (Clear) Bit

Deskripsi

: Jika bit yang tertera bernilai ‘1’, program akan mengosongkan

bit

tersebut dan melompat ke alamat pada operand kedua. Jika bit bernilai
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‘0’, program akan berlanjut ke baris instruksi berikutnya. Bit tersebut
tidak akan dikosongkan jika sudah bernilai ‘0’. Instruksi ini tidak
mempengaruhi flag apapun juga.
Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.

Contoh

: Accumulator berisi 01010110b. Instruksi,
JBC

ACC.3, LABEL1

JBC

ACC.2, LABEL2

akan mengubah nilai accumulator menjadi 01010010b dan program
melompat ke LABEL2.
Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
IF (C) = 1
THEN
(PC) ß (PC) + rel

JC

rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) jika Carry Flag Bernilai ‘1’

Deskripsi

: Jika carry flag bernilai ‘1’, program akan melompat ke alamat pada
operand. Jika bit bernilai ‘0’, program akan berlanjut ke baris instruksi
berikutnya. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Carry flag bernilai ‘0’. Instruksi,
JC

LABEL1

CPL

C

JC

LABEL2

akan mengubah nilai carry flag menjadi ‘1’ dan program akan melompat
ke LABEL2.
Byte

:2

Cycle

:2
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Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
IF (bit) = 1
THEN
(PC) ß (PC) + rel

JMP

@A + DPTR
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) secara Indirect Addressing

Deskripsi

: Instruksi ini akan menambahkan isi 8 bit unsigned pada accumulator ke
dalam DPTR dan mengisikan hasilnya ke dalam PC.
Baik nilai accumulator maupun DPTR tidak akan diubah.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Bilangan genap dari 0 hingga 6 terdapat dalam accumulator. Instruksi
berikut ini akan melompatkan program ke salah satu dari empat instruksi
AJMP dalam tabel yang dimulai oleh label JMP_TBL:
MOV

DPTR, #JMP_TBL

JMP

@A+DPTR

JMP_TBL: AJMP LABEL0
AJMP LABEL1
AJMP LABEL2
AJMP LABEL3
Jika accumulator berisi 04h sebelum memulai rangkaian instruksi
tersebut, program akan melompat ke LABEL2. Ingatlah bahwa instruksi
AJMP adalah selebar 2 byte.
Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + (A) + (DPTR)
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JNB

bit, rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) jika Bit Tidak Bernilai ‘1’ (Not Set)

Deskripsi

: Jika bit yang tertera bernilai ‘0’, program akan melompat ke alamat pada
operand kedua. Jika bit bernilai ‘1’, program akan berlanjut ke baris
instruksi berikutnya. Bit tersebut tidak akan diubah. Instruksi ini tidak
mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Port 1 berisi 11001010b. Accumulator berisi 01010110b. Instruksi,
JNB

P1.3, LABEL1

JNB

ACC.3, LABEL2

akan melompat ke LABEL2.
Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
IF (bit) = 0
THEN
(PC) ß (PC) + relative address

JNC

rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) jika Carry Flag Tidak Bernilai ‘1’ (Not Set)

Deskripsi

: Jika carry flag bernilai ‘0’, program akan melompat ke alamat pada
operand. Jika carry flag bernilai ‘1’, program akan berlanjut ke baris
instruksi berikutnya. Carry flag tidak akan diubah.

Contoh

: Carry flag bernilai ‘1’. Instruksi,
JNC

LABEL1

CPL

C

JNC

LABEL2

akan mengosongkan carry flag dan program akan melompat ke
LABEL2.
Byte

:2
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Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
IF (C) = 0
THEN
(PC) ß (PC) + relative address

JNZ

rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) jika Accumulator Tidak Bernilai 00h (Not Zero)

Deskripsi

: Jika salah satu bit pada accumulator bernilai ‘1’, program akan melompat
ke alamat pada operand. Jika accumulator bernilai 00h, program akan
berlanjut ke baris instruksi berikutnya. Accumulator tidak akan diubah.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Accumulator berisi 00h. Instruksi,
JNZ

LABEL1

INC

A

JNZ

LABEL2

akan mengubah isi accumulator menjadi 01h dan program melompat ke
LABEL2.
Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
IF (A) <> 0
THEN
(PC) ß (PC) + relative address

JZ

rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat (Jump) jika Accumulator Bernilai 00h (Zero)

Deskripsi

: Jika accumulator bernilai 00h, program akan melompat ke alamat pada
operand. Jika salah satu bit pada accumulator bernilai ‘1’, program akan
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berlanjut ke baris instruksi berikutnya. Accumulator tidak akan diubah.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.
Contoh

: Accumulator berisi 01h. Instruksi,
JZ

LABEL1

DEC

A

JZ

LABEL2

akan mengubah isi accumulator menjadi 00h dan program melompat ke
LABEL2.
Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
IF (A) = 0
THEN
(PC) ß (PC) + relative address

LCALL

addr16
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Pemanggilan Subrutin secara Long Addressing (Long Call)

Deskripsi

: LCALL akan memanggil subrutin yang terletak pada lokasi yang terdapat
pada operand. Instruksi ini akan menambah Program Counter (PC)
dengan 3 untuk mendapatkan alamat baris selanjutnya lalu menyimpan
hasilnya dalam stack (byte rendah terlebih dahulu) dan menambah Stack
Pointer (SP) dengan 2. Lalu PC akan diisi dengan alamat yang akan
dituju. Subrutin dapat dimulai di mana saja dalam 64 KB ruang program
memory. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: SP berisi 17h. Label Rutin berada pada 2345h. Setelah instruksi,
LCALL RUTIN
pada alamat 1234h dieksekusi, SP akan berisi 19h, internal data memory
alamat 18h dan 19h masing-masing berisi 37h dan 12h, dan PC akan
berisi 2345h.

Byte

:3
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Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 3
(SP) ß (SP) + 1
((SP)) ß(PC7-0)
(SP) ß (SP) + 1
((SP)) ß (PC15-8)
(PC) ß addr16

LJMP

addr16
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat secara Long Addressing (Long Jump)

Deskripsi

: LJMP akan memindahkan eksekusi program ke alamat mana saja dalam
ruang 64 KB program memory. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag
apapun juga.

Contoh

: Label Rutin berada pada 2345h. Setelah instruksi,
LJMP RUTIN
pada alamat 0100h dieksekusi, PC akan berisi 2345h.

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß addr16

MOV

<destination-byte>, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Mengisikan (Move) Variabel Byte

Deskripsi

: Nilai variabel byte pada operand kedua akan diisikan ke dalam lokasi
yang dinyatakan oleh operand pertama. Source byte (operand kedua)
tidak akan diubah. Instruksi ini tidak mempengaruhi register lain.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.
Instruksi ini merupakan operasi yang paling fleksibel. Addressing mode
yang dapat digunakan destination byte dan source byte mencapai 15
kombinasi.
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Contoh

: Internal data memory lokasi 30h berisi 40h. Internal data memory lokasi
40h berisi 10h. Port 1 berisi 0CAh. Instruksi,
MOV

R0, #30H

;R0 ß 30H

MOV

A, @R0

;A ß 40H

MOV

R1, A

MOV

B, @R1

;B ß 10H

MOV

@R1, P1

;(40H) ß 0CAH

MOV

P2, P1

;P2 ß 0CAH

;R1 ß 40H

akan mengubah isi R0 menjadi 30h, accumulator dan R1 sama-sama
berisi 40h, register B berisi 10h, serta internal data memory lokasi 40h
dan port 2 sama-sama bernilai 0CAh.
MOV

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (Rn)

MOV

A, direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (direct)

Catatan

: MOV A, ACC bukan merupakan instruksi yang valid.

MOV

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß ((Ri))

MOV

A, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß #data

MOV

Rn, A

Byte

:1

Cycle

:1
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Operasi
MOV

: (Rn) ß (A)
Rn, direct

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (Rn) ß (direct)

MOV

Rn, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (Rn) ß #data

MOV

direct, A

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (direct) ß (A)

MOV

direct, Rn

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß (Rn)

MOV

direct, direct

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß (direct)

MOV

direct, @Ri

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß ((Ri))

MOV

direct, #data

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß #data

MOV
Byte

@Ri, A
:1
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Cycle

:1

Operasi

: ((Ri)) ß (A)

MOV

@Ri, direct

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: ((Ri)) ß (direct)

MOV

@Ri, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: ((Ri)) ß #data

MOV

<destination-bit>, <source-bit>
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Mengisikan (Move) Variabel Bit

Deskripsi

: Nilai variabel bit pada operand kedua akan diisikan ke dalam lokasi yang
dinyatakan oleh operand pertama. Source byte (operand kedua) tidak
akan diubah. Salah satu operand harus berupa carry flag, operand lain
dapat berupa directly addressable bit. Instruksi ini tidak mempengaruhi
register lain.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag lain.

Contoh

: Carry flag bernilai ‘1’. Port 3 berisi 11000101b. Port 1 berisi
00110101b. Instruksi,
MOV

P1.3, C

MOV

C, P3.3

MOV

P1.2, C

akan mengubah isi port 1 menjadi 00111001b dan carry flag
dikosongkan.
MOV

C, bit

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (C) ß (bit)
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MOV

bit, C

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (bit) ß (C)

MOV

DPTR, #data16
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Mengisi (Move) Data Pointer dengan Konstanta 16 Bit

Deskripsi

: Data pointer akan diisi dengan konstanta pada operand kedua.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Instruksi,
MOV

DPTR, #1234H

akan mengubah isi DPTR menjadi 1234h, dimana DPH berisi 12h dan
DPL berisi 34h.
Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (DPTR) ß #data16

MOVC

A, @A + <base register>
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Mengisikan (Move) Byte Kode (Code) atau Byte Konstanta (Constant)

Deskripsi

: Instruksi MOVC akan mengisi accumulator dengan byte kode atau
konstanta dari program memory. Alamat byte tersebut adalah hasil
penjumlahan unsigned 8 bit pada accumulator dan 16 bit register basis
yang dapat berupa data pointer atau program counter.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Nilai 0 hingga 3 terdapat dalam accumulator. Subrutin berikut ini akan
mengubuah nilai accumulator menjadi salah satu dari empat nilai yang
dinyatakan oleh DB.
REL_PC:

INC

A

MOVC A, @A + PC
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RET
DB

66H

DB

77H

DB

88H

DB

99H

Jika subrutin tersebut dipanggil saat accumulator berisi 01h, maka pada
akhir subrutin tersebut accumulator akan bernilai 77h. Instruksi INC A
digunakan untuk melompati instruksi RET di atas tabel. Jika terdapat
beberapa byte antara MOVC dan tabel, jumlah byte tersebut harus
ditambahkan ke accumulator.
Dengan nilai awal accumulator yang sama (01h), subrutin berikut ini
juga akan menghasilkan nilai akhir accumulator yang sama (77h).
REL_DPTR: MOV

DPTR, #DATA_SET

MOVC A, @A + DPTR
RET

MOVC

DATA_SET: DB

66H

DB

77H

DB

88H

A, @A + DPTR

Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (A) ß ((A) + (DPTR))

MOVC

A, @A + PC

Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 1
(A) ß ((A) + (PC))

MOVX

<destination-byte>, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

Fungsi

:

Tidak ada

: Mengisi (Move) External Data Memory
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Deskripsi

: Instruksi MOVX memindahkan data antara accumulator dan sebuah byte
dari external data memory. Ada dua tipe instruksi yang masing-masing
berupa 8 bit dan 16 bit indirect address.
Tipe pertama memanfaatkan R0 atau R1 untuk menyediakan 8 bit alamat
bagi Port 0. Delapan bit ini mencukupi jika digunakan sebagai input
decoding atau memory array yang kecil. Jika tipe ini digunakan untuk
memory array yang besar, maka semua output port pin dapat
mengeluarkan kelompok bit alamat teratas. Port dan output tersebut
harus dikendalikan manual dengan cara menambahkan instruksi untuk
mengeluarkan bit alamat tersebut sebelum MOVX.
Tipe kedua memanfaatkan data pointer untuk menyediakan 16 bit alamat
bagi port 2 dan port 0. Tipe ini lebih cepat dan efisien untuk mengakses
array yang besar.

Contoh

: Sebuah external memory terhubung ke MCS-51 melalui port 0 sebagai
jalur multiplexed address/data. Port 3 digunakan sebagai jalur kontrol
memori sedangkan port 1 dan 2 digunakan sebagai jalur I/O biasa.
Register 0 dan 1 masing-masing berisi 12h dan 34h. Lokasi 34h pada
external memory berisi 56h. Rangkaian instruksi,
MOVX A, @R1
MOVX @R0, A
akan mengubah isi accumulator dan external memory lokasi 12h menjadi
56h.

MOVX

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (A) ß ((Ri))

MOVX

A, @DPTR

Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (A) ß ((DPTR))

MOVX

@Ri, A
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Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: ((Ri)) ß (A)

MOVX

@DPTR, A

Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: ((DPTR)) ß (A)

MUL

AB
Flag yang dipengaruhi

:

C, OV

Fungsi

: Perkalian (Multiply)

Deskripsi

: MUL AB akan mengalikan unsigned 8 bit integer pada accumulator dan
register B. Byte rendah (low order) dari hasil perkalian akan disimpan
dalam accumulator sedangkan byte tinggi (high order) akan disimpan
dalam register B. Jika hasil perkalian lebih besar dari 255 (0FFh),
overflow flag akan bernilai ‘1’. Jika hasil perkalian lebih kecil atau sama
dengan 255, overflow flag akan bernilai ‘0’. Carry flag akan selalu
dikosongkan.

Contoh

: Accumulator berisi 80 (50h). Register B berisi 160 (0A0h). Instruksi,
MUL

AB

akan menghasilkan nilai 12800 (3200h), sehingga register B berisi 32h
dan accumulator berisi 00h. Overflow flag akan bernilai ‘1’ dan carry
flag dikosongkan.
Byte

:1

Cycle

:4

Operasi

: (A) ß LOW BYTE OF (A) x (B)
(B) ß HIGH BYTE OF (A) x (B)

NOP
Flag yang dipengaruhi
Fungsi

:

Tidak ada

: Tidak Ada (No) Operasi
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Deskripsi

: Eksekusi program akan dilanjutkan ke instruksi berikutnya. Selain PC,
instruksi ini tidak mempengaruhi register atau flag apapun juga.

Contoh

: Port 2 bit 7 akan digunakan untuk menghasilkan pulsa low selama lima
cycle. Instruksi CLR diikuti dengan SETB akan menghasilkan pulsa low
selama satu cycle, oleh karena itu dibutuhkan empat cycle lagi. Hal ini
dapat dilakukan (tanpa ada interrupt yang aktif) dengan serangkaian
instruksi,
CLR

P2.7

NOP
NOP
NOP
NOP
SETB P2.7
Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (PC) ß (PC) + 1

ORL

<destination-byte>, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Logika OR untuk Variabel Byte

Deskripsi

: ORL akan melakukan operasi bitwise logika OR antara kedua variabel
yang dinyatakan. Hasilnya akan disimpan pada destination byte. Instruksi
ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.
Kedua operand mampu menggunakan enam kombinasi addressing mode.
Saat destination byte adalah accumulator, source byte dapat berupa
register, direct, register indirect, atau immediate data. Saat destination
byte berupa direct address, source byte dapat berupa accumulator atau
immediate data.

Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.
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Contoh

: Accumulator berisi 0C3h (11000011b) dan register 0 berisi 55h
(01010101b). Setelah instruksi,
ORL A, R0
dieksekusi, accumulator akan berisi D7h (11010111b).
Jika destination byte berupa direct address, instruksi ini akan memberi
nilai ‘1’ pada lokasi data memory atau hardware register. Mask byte
yang menentukan pola bit yang akan diberi nilai ‘1’ dapat berupa
konstanta pada instruksi atau nilai dalam accumulator. Instruksi,
ORL P1, #00110010B
akan memberi nilai ‘1’ pada bit 5, 4, dan 1 pada port 1.

ORL

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) OR (Rn)

ORL

A, direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) OR (direct)

ORL

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) OR ((Ri))

ORL

A, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) OR #data

ORL

direct, A

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (direct) ß (direct) OR (A)

ORL

direct, #data
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Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß (direct) OR #data

ORL

C, <source-bit>
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Logika OR untuk Variabel Bit

Deskripsi

: Jika nilai boolean source bit adalah logika ‘1’, carry flag akan diberi
nilai ‘1’. Jika nilai boolean source bit adalah logika ‘0’, nilai carry flag
tidak akan diubah. Tanda garis miring “/” sebelum source bit
menunjukkan bahwa komplemen dari bit yang tertera akan digunakan
sebagai source. Namun source bit itu sendiri tidak akan berubah.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag lain.

Contoh

: Carry flag bernilai ‘1’ jika dan hanya jika P1.0 = 1, ACC.7 = 1, atau OV
= 0.

ORL

MOV

C, P1.0

ORL

C, ACC.7

ORL

C, /OV

C, bit

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (C) ß (C) OR (bit)

ORL

C, /bit

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (C) ß (C) OR NOT (bit)

POP

direct
Flag yang dipengaruhi

Fungsi

:

Tidak ada

: Mengambil (Pop) dari Stack
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Deskripsi

: Isi dari lokasi internal data memory yang ditunjukkan oleh stack pointer
akan dibaca dan stack pointer dikurangi dengan 1. nilai yang dibaca akan
dipindahkan ke directly addressed byte yang tertera pada operand.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Stack pointer berisi 32h dan internal data memory lokasi 30h hingga 32h
masing-masing berisi 20h, 23h, dan 01h. Instruksi,
POP

DPH

POP

DPL

akan mengubah isi stack pointer menjadi 30h dan data pointer (DPTR)
menjadi 0123h. Jika terdapat instruksi selanjutnya berupa,
POP

SP

akan mengubah isi stack pointer menjadi 20h. Perhatikan bahwa dalam
kasus ini, stack pointer akan dikurangi menjadi 2Fh sebelum diisi dengan
nilai yang dibaca (20h).
Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß ((SP))
(SP) ß (SP) – 1

PUSH

direct
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Menyimpan (Push) ke Stack

Deskripsi

: Stack pointer akan ditambah dengan 1. Nilai dari variabel yang tertera
pada operand akan diisikan ke dalam lokasi internal data memory yang
ditunjukkan oleh stack pointer.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Stack pointer berisi 09h. Data pointer berisi 0123h. Instruksi,
PUSH DPL
PUSH DPH
akan mengubah isi stack pointer menjadi 0Bh dan menyimpan 23h serta
01h masing-masing ke dalam internal data memory lokasi 0Ah dan 0Bh.
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Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (SP) ß (SP) + 1
((SP)) ß (direct)

RET
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Kembali (Return) dari Subrutin

Deskripsi

: RET akan mengambil nilai byte tinggi dan rendah dari PC dari stack dan
mengurangi stack pointer dengan 2. Eksekusi program akan dilanjutkan
pada alamat yang diambil tersebut. Umumnya instruksi ini mengikuti
ACALL atau LCALL. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun
juga.

Contoh

: Stack pointer berisi 0Bh. Internal data memory lokasi 0Ah dan 0Bh
masing-masing berisi 23h dan 01h. Instruksi,
RET
akan mengubah isi stack pointer menjadi 09h dan eksekusi program
dilanjutkan pada alamat 0123h.

Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (PC15-8) ß ((SP))
(SP) ß (SP) – 1
(PC7-0) ß ((SP))
(SP) ß (SP) – 1

RETI
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Kembali (Return) dari Interrupt

Deskripsi

: RETI akan mengambil nilai byte tinggi dan rendah dari PC dari stack dan
mengembalikan kondisi logika interrupt agar dapat menerima interrupt
lain dengan prioritas yang sama dengan prioritas interrupt yang baru saja
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diproses. Stack pointer akan dikurangi dengan 2. Instruksi ini tidak
mempengaruhi flag apapun juga. Nilai PSW tidak akan dikembalikan
secara otomatis ke kondisi sebelum interrupt. Eksekusi program akan
dilanjutkan pada alamat yang diambil tersebut. Umumnya alamat
tersebut adalah alamat setelah lokasi dimana terjadi interrupt. Jika
interrupt dengan prioritas sama atau lebih rendah tertunda saat RETI
dieksekusi, maka satu instruksi lagi akan dieksekusi sebelum interrupt
yang tertunda tersebut diproses.
Contoh

: Stack pointer berisi 0Bh. Interrupt dideteksi saat sistem mengeksekusi
instruksi yang berakhir pada lokasi 0123h. Internal data memory lokasi
0Ah dan 0Bh masing-masing berisi 23h dan 01h. Instruksi,
RETI
akan mengubah isi stack pointer menjadi 09h dan eksekusi program
dilanjutkan pada alamat 0123h.

Byte

:1

Cycle

:2

Operasi

: (PC15-8) ß ((SP))
(SP) ß (SP) – 1
(PC7-0) ß ((SP))
(SP) ß (SP) – 1

RL

A
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Memutar (Rotate) Accumulator ke Kiri (Left)

Deskripsi

: Kedelapan bit accumulator akan diputar satu bit ke kiri. Bit 7 akan
dirotasi ke posisi bit 0. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun
juga.

Contoh

: Accumulator berisi 11000101b. Instruksi,
RL
akan

mengubah

A
isi

accumulator

menjadi

10001011b

tanpa

mempengaruhi carry flag.
Laboratorium Lanjut
Mikon Team ‘2004

104

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (An+1) ß (An), n = 0 s/d 6
(A0) ß (A7)

RLC

A
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Memutar (Rotate) Accumulator ke Kiri (Left) Melalui Carry Flag

Deskripsi

: Kedelapan bit accumulator dan carry flag akan diputar satu bit ke kiri
secara bersama-sama. Bit 7 akan dirotasi ke carry flag, nilai carry flag
akan berpindah ke posisi bit 0. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag
lain.

Contoh

: Accumulator berisi 11000101b dan carry flag bernilai ‘0’. Instruksi,
RLC

A

akan mengubah isi accumulator menjadi 10001010b dan carry flag
bernilai ‘1’.
Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (An+1) ß (An), n = 0 s/d 6
(A0) ß (C)
(C) ß (A7)

RR

A
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Memutar (Rotate) Accumulator ke Kanan (Right)

Deskripsi

: Kedelapan bit accumulator akan diputar satu bit ke kanan. Bit 0 akan
dirotasi ke posisi bit 7. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun
juga.

Contoh

: Accumulator berisi 11000101b. Instruksi,
RR
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akan

mengubah

isi

accumulator

menjadi

11100010b

tanpa

mempengaruhi carry flag.
Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (An) ß (An+1), n = 0 s/d 6
(A7) ß (A0)

RRC

A
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Memutar (Rotate) Accumulator ke Kanan (Right) Melalui Carry Flag

Deskripsi

: Kedelapan bit accumulator dan carry flag akan diputar satu bit ke kanan
secara bersama-sama. Bit 0 akan dirotasi ke carry flag, nilai carry flag
akan berpindah ke posisi bit 7. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag
lain.

Contoh

: Accumulator berisi 11000101b dan carry flag bernilai ‘0’. Instruksi,
RRC

A

akan mengubah isi accumulator menjadi 01100010b dan carry flag
bernilai ‘1’.
Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (An) ß (An+1), n = 0 s/d 6
(A7) ß (C)
(C) ß (A0)

SETB

<bit>
Flag yang dipengaruhi

:

C

Fungsi

: Memberi Nilai ‘1’ (Set) pada Bit

Deskripsi

: SETB akan memberi nilai ‘1’ pada bit yang tertera pada operand. SETB
dapat beroperasi pada carry flag atau directly addressable bit lain.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag lain.

Contoh

: Carry flag dikosongkan. Port 1 berisi 00110100b. Instruksi,
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SETB C
SETB P1.0
akan mengubah nilai carry flag menjadi ‘1’ dan port 1 menjadi
00110101b.
SETB

C

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (C) ß 1

SETB

bit

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (bit) ß 1

SJMP

rel
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Lompat secara Relative Addressing (Short Jump)

Deskripsi

: Program akan melompat ke lokasi yang tertera pada operand. Alamat
tujuan yang diperbolehkan adalah 128 byte sebelum instruksi SJMP
hingga 127 byte setelah instruksi SJMP.

Contoh

: Label RUTIN terletak pada lokasi program memory 0123h. Instruksi,
SJMP RUTIN
terletak pada lokasi 0100h. setelah instruksi tersebut dieksekusi, PC akan
berisi 0123h.

Byte

:2

Cycle

:2

Operasi

: (PC) ß (PC) + 2
(PC) ß (PC) + relative address

SUBB

A, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

Fungsi

:

C, OV, AC

: Pengurangan (Subtract) dengan Peminjaman (Borrow)
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Deskripsi

: SUBB mengurangi variabel yang tertera pada operand kedua dan carry
flag sekaligus dari accumulator dan menyimpan hasilnya pada
accumulator. SUBB akan memberi nilai ‘1’ pada carry flag jika
peminjaman ke bit 7 dibutuhkan dan mengosongkan C jika tidak
dibutuhkan peminjaman. Jika C bernilai ‘1’ sebelum mengeksekusi
SUBB, hal ini menandakan bahwa terjadi peminjaman pada proses
pengurangan sebelumnya, sehingga carry flag dan source byte akan
dikurangkan dari accumulator secara bersama-sama. AC akan bernilai
‘1’ jika peminjaman ke bit 3 dibutuhkan dan mengosongkan AC jika
tidak dibutuhkan peminjaman. OV akan bernilai ‘1’ jika ada peminjaman
ke bit 6 namun tidak ke bit 7 atau ada peminjaman ke bit 7 namun tidak
ke bit 6.
Saat mengurangi signed integer, OV menandakan adanya angka negatif
sebagai hasil dari pengurangan angka negatif dari angka positif atau
adanya angka positif sebagai hasil dari pengurangan angka positif dari
angka negatif.
Addressing mode yang dapat digunakan adalah: register, direct, register
indirect, atau immediate data.

Contoh

: Accumulator berisi 0C9h. Register 2 berisi 54h dan carry flag bernilai
‘1’. Instruksi,
SUBB A, R2
akan mengubah isi accumulator menjadi 74h dengan carry flag dan AC
bernilai ‘0’ sedangkan OV bernilai ‘1’.
Perhatikan bahwa 0C9h dikurangi 54h adalah 75h. Perbedaan hasil ini
dan hasil instruksi pada contoh disebabkan oleh carry flag yang bernilai
‘1’ sebelum instruksi SUBB. Jika kondisi carry flag tidak diketahui
sebelum melakukan pengurangan, sebaiknya carry flag dikosongkan
dengan CLR C.

SUBB

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1
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Operasi
SUBB

: (A) ß (A) – (C) – (Rn)
A, direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) – (C) – (direct)

SUBB

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) – (C) – ((Ri))

SUBB

A, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) – (C) – #data

SWAP

A
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Menukar (Swap) Upper Nibble dan Lower Nibble dalam Accumulator

Deskripsi

: SWAP A akan menukar nibble (4 bit) tinggi dan nibble rendah dalam
accumulator. Operasi ini dapat dianggap sebagai rotasi 4 bit dengan RR
atau RL.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.

Contoh

: Accumulator berisi 0C5h. Instruksi,
SWAP A
akan mengubah isi accumulator menjadi 5Ch.

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A3-0) ßà (A7-4)

XCH

A, <byte>
Flag yang dipengaruhi

Fungsi

:

Tidak ada

: Menukar (Exchange) Accumulator dengan Variabel Byte
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Deskripsi

: XCH akan mengisi accumulator dengan variabel yang tertera pada
operand kedua dan pada saat yang sama juga akan mengisikan nilai
accumulator ke dalam variabel tersebut.
Addressing mode yang dapat digunakan adalah: register, direct, atau
register indirect.

Contoh

: Register 0 berisi 20h. Accumulator berisi 3Fh. Internal data memory 20h
berisi 75h. Instruksi,
XCH

A, @R0

akan mengubah isi internal data memory lokasi 20h menjadi 3Fh dan
accumulator menjadi 75h.
XCH

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ßà (Rn)

XCH

A, direct

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ßà (direct)

XCH

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ßà ((Ri))

XCHD

A, @Ri
Flag yang dipengaruhi

:

Tidak ada

Fungsi

: Menukar (Exchange) Digit

Deskripsi

: XCHD menukar nibble rendah dari accumulator, yang umumnya
mewakili angka heksadesimal atau BCD, dengan nibble rendah dari
internal data memory yang diakses secara indirect. Nibble tinggi kedua
register tidak akan terpengaruh. Instruksi ini tidak mempengaruhi flag
apapun juga.
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Contoh

: Register 0 berisi 20h. Accumulator berisi 36h. Internal data memory 20h
berisi 75h. Instruksi,
XCHD A, @R0
akan mengubah isi internal data memory lokasi 20h menjadi 76h dan
accumulator menjadi 35h.

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A3-0) ßà ((Ri3-0))

XRL

<destination-byte>, <source-byte>
Flag yang dipengaruhi

:

C, OV / Tidak ada

Fungsi

: Logika Exclusive OR untuk Variabel Byte

Deskripsi

: XRL akan melakukan operasi bitwise logika exclusive OR antara kedua
variabel yang dinyatakan. Hasilnya akan disimpan pada destination byte.
Instruksi ini tidak mempengaruhi flag apapun juga.
Kedua operand mampu menggunakan enam kombinasi addressing mode.
Saat destination byte adalah accumulator, source byte dapat berupa
register, direct, register indirect, atau immediate data. Saat destination
byte berupa direct address, source byte dapat berupa accumulator atau
immediate data.

Catatan

: Saat instruksi ini digunakan untuk mengubah nilai output port, data port
asli dibaca dari port latch, bukan dari pin.

Contoh

: Accumulator berisi 0C3h (11000011b) dan register 0 berisi 0AAh
(10101010b). Setelah instruksi,
XRL A, R0
dieksekusi, accumulator akan berisi 69h (01101001b).
Jika destination byte berupa direct address, instruksi ini akan memberi
nilai komplemen pada lokasi data memory atau hardware register. Mask
byte yang menentukan pola bit yang akan diberi nilai komplemen dapat
berupa konstanta pada instruksi atau nilai dalam accumulator. Instruksi,
XRL P1, #00110001B
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akan memberi nilai komplemen pada bit 5, 4, dan 0 pada port 1.
XRL

A, Rn

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) ⊕ (Rn)

XRL

A, direct

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) ⊕ (direct)

XRL

A, @Ri

Byte

:1

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) ⊕ ((Ri))

XRL

A, #data

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (A) ß (A) ⊕ #data

XRL

direct, A

Byte

:2

Cycle

:1

Operasi

: (direct) ß (direct) ⊕ (A)

XRL

direct, #data

Byte

:3

Cycle

:2

Operasi

: (direct) ß (direct) ⊕ #data
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XV.Lampiran Legenda
Addr11

: 11 bit alamat dalam page 2K yang sama

Addr16

: 16 bit alamat

Rn

: register addressing dengan menggunakan R0 – R7

Direct

: 8 bit alamat internal data memory 00h – FFh

@Ri

: inderect addressing dengan menggunakan R0 atau R1

#data

: 8 bit konstanta

#data16

: 16 bit konstanta

bit

: bit dari 8 bit direct addres

rel

: signed 8 bit offset / relative

ß

: diganti dengan

()

: isi dari …

(( ))

: data yang ditunjukkan oleh …
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Penutup
Penjelasan yang telah diberikan merupakan teori yang sifatnya
mendasar. Dengan menggunakan modul teori ini sebagai awal pembelajaran
untuk dapat memahami cara kerja dari sebuah mikrokontroler, maka para
mahasiswa diharapkan untuk lebih bisa kreatif dan inovatif dalam membuat
suatu aplikasi.
Untuk pembuatan aplikasi, pilihlah aplikasi yang sederhana tapi
cukup menarik, misalnya : menampilkan karakter pada 7 segment,
menyalakan LED secara bergantian, membuat perputaran CW atau CCW
pada motor stepper.
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