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Proses Kerja (tahapan pengerjaan instruksi oleh uP) 
 
Urutan kerja yang harus dilakukan oleh CU dalam mengerjakan suatu instruksi tergantung pada desainnya. 
Arsitektur VLI (Variable Length Instruction) seperti pada x86 menggunakan 3 tahapan sebagai berikut : 
1. Penjemputan Instruksi (IF = Instruction Fetch) 

IR  Mem[CS+IP] 
Proses kerja dimulai dengan penjemputan instruksi baru bagian operation codenya (opcode) dari 
memori ke Instruction Register (IR). Untuk dapat menjemput opcode instruksi baru tersebut, Control 
Unit (CU) harus menerjemahkan isi dari register Code Segment dan Instruction Pointer (CS+IP) untuk 
menentukan letak dari instruksi baru tersebut di memori. Hasil terjemahan isi CS+IP ini dikirim CU ke 
pengontrol memori melalui bus alamat, yang kemudian oleh pengontrol memori, isi dari cell memori 
yang bersesuaian diletakkan di bus data. CU kemudian memasukkannya ke IR. 

2. Dekoding Instruksi (ID = Instruction Decode) 
Isi baru dari IR tersebut kemudian diterjemahkan oleh CU untuk mengetahui apa saja yang diinginkan 
oleh instruksi baru tersebut. Untuk penterjemahan ini, CU menggunakan bantuan tabel instruksi untuk 
memahami isi dari opcode tersebut. Karena belum tentu opcode yg ada di IR tersebut adalah instruksi 
lengkapnya, maka ada kemungkinan akan terjadi penjemputan kembali ke memori untuk melengkapi 
instruksinya. Contoh : 
PUSH AX = 50  instruksi 1 byte yg berarti tidak perlu lagi penjemputan ke memori 
MOV AX,0007 = B8 07 00  hanya opcode = B8 yg dijemput pada tahap IF. Ini menyebabkan perlunya 
pengaksesan memori kembali untuk menjemput data “07 00”  

3. Eksekusi Instruksi (EX = Execution) 
Tergantung dari hasil penterjemahan instruksi diatas, CU akan melaksanakan satu dari tiga fungsi, yaitu 
: 

 Data Transfer: CU akan memindahkan data dari suatu elemen memori ke elemen memori lainnya 
contoh : MOV, PUSH, POP 

 Aritmetika dan Logika: CU akan meminta ALU (Arithmetic and Logic Unit) untuk melakukan 
kalkulasi, contoh : ADD, SUB, XOR, AND 

 Control: CU akan melompat ke suatu lokasi memori dengan cara mengubah isi register CS dan IP 
contoh : JMP, JE, JZ, CALL, RET 
 
Instruksi 1 byte (contoh: PUSH & POP)         Instruksi  >1 byte (contoh: MOV, ADD, JMP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

proses: IF – DE – EX        proses: IF – DE – IF – DE – EX 
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Set Instruksi 
 
Di dalam CPU terdapat daftar instruksi yang dapat dikerjakan hanya oleh CPU itu sendiri. Daftar ini sering 
disebut sebagai microcode dan setiap kali CPU menerima sebuah instruksi, CPU akan menterjemahkan kode 
instruksi tersebut (decoding) dan kemudian melihat arti dari masing-masing pecahan tersebut di microcode. 
Ini menunjukkan bahwa tidak semua CPU memiliki microcode yg sama. Beda arsitektur berarti berbeda juga 
microcodenya. Sebagai contoh, program yang dapat dijalankan di IBM PC tidak akan jalan di Apple 
Macintosh. 
Tipe-tipe instruksi dapat dikategorikan menjadi 8, yaitu : 
 

No Type Instruksi Contoh 

1 Data Transfer Load-Stores (memindahkan informasi  dari dan ke CPU dengan pengalamatan memori) 

2 Arithmetic dan Logical Aritmetika integer dan operasi logika : ADD, AND 

3 Control Branch, Jump, Procedure call dan return, Traps 

4 System Operating System call, manajemen virtual memory  

5 Floating Point Operasi floating point : tambah, kali 

6 Decimal Penjumlahan/Perkalian desimal, Konversi desimal-ke-karakter 

7 String String move, String compare, String search 

8 Graphics Operasi pixel, Operasi kompresi/dekompresi 

 
Semua CPU menyediakan fasilitas pengoperasian terhadap ketiga tipe pertama. Sedangkan support untuk 
tipe instruksi keempat System berbeda jauh pada tiap-tiap arsitektur. Sedangkan empat tipe terakhir akan 
berbeda untuk masing-masing arsitektur dari tidak ada sama sekali sampai pengembangan secara khusus. 
Contoh: AMD K6/2 dengan 3Dnow! yang merupakan tambahan instruksi untuk operasi Graphics. 
 
Jika CPU mengerjakan instruksi yang memerlukan pengalamatan, instruksi tersebut pasti termasuk ke salah 
satu jenis pengalamatan (addressing mode) di bawah ini : 

Jenis Contoh instruksi Arti 

Register Add R4, R3 Reg[R4]  Reg[R4] + Reg[R3] 

Immediate Add R4, #3 Reg[R4]  Reg[R4] + 3 

Displacement Add R4, 100(R1) Reg[R4]  Reg[R4] + Mem[100+Reg[R3]] 

Register Indirect Add R4, (R1) Reg[R4]  Reg[R4] + Mem[Reg[R1]] 

Indexed Add R3, (R1+R2) Reg[R3]  Reg[R4] + Mem[Reg[R1]+Reg[R2]] 

Direct or Absolute Add R1, (1001) Reg[R1]  Reg[R1] + Mem[1001] 

Memory Indirect Add R1, @(R3) Reg[R1]  Reg[R4] + Mem[Mem[Reg[R3]]] 

Autoincrement Add R1, (R2)+ 
Reg[R1]  Reg[R1] + Mem[Reg[R2]] 
Reg[R2]  Reg[R2] + d 

Autodecrement Add R1, -(R2) 
Reg[R2]  Reg[R2] – d 
Reg[R1]  Reg[R1] - Mem[Reg[R2]] 

Scaled Add R1, 100(R2)[R3] 
Reg[R1]  Reg[R1] + 
Mem[100+Reg[R2]+Reg[R3]*d] 
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Pipeline pada x86 
 
(catatan: Pipeline baru dikenal sejak 80386) 
Karena untuk setiap tahap pengerjaan instruksi, komponen yang bekerja berbeda, maka dimungkinkan 
untuk mengisi kekosongan kerja di komponen tersebut. Sebagai contoh : 
Instruksi 1 : ADD AX,AX 
Instruksi 2 : ADD BX,CX 
Setelah CU menjemput instruksi 1 dari memori (IF), CU akan menerjemahkan instruksi tersebut (ID). Pada 
saat CU menerjemahkan instruksi 1 tersebut, komponen IF tidak bekerja. Adanya teknologi pipeline 
menyebabkan IF akan menjemput instruksi 2 pada saat ID menerjemahkan instruksi 1. 
Demikian seterusnya, pada saat CU menjalankan instruksi 1 (EX), instruksi 2 diterjemahkan (ID). 
 
Contoh pengerjaan instruksi tanpa pipeline 

t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ADD AX,AX IF DE IF DE EX      

ADD BX,CX      IF DE IF DE EX 

Disini instruksi baru akan dijemput jika instruksi sebelumnya telah selesai dilaksanakan. 
 
Contoh pengerjaan instruksi dengan pipeline 

t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ADD AX,AX IF DE IF DE EX      

ADD BX,CX  IF DE IF DE EX     

ADD DX,DX   IF DE IF DE EX    

Disini instruksi baru akan dijemput setelah tahap IF menganggur (t2). 
 
Dengan adanya pipeline dua instruksi selesai dilaksanakan pada detik keenam (sedangkan pada kasus tanpa 
pipeline baru selesai pada detik kesepuluh). Dengan demikian telah terjadi percepatan sebanyak 1,67x dari 
10T menjadi hanya 6T. Sedangkan untuk pengerjaan 3 buah instruksi terjadi percepatan sebanyak 2,14x dari 
15T menjadi hanya 7T. 
 
Untuk kasus pipeline sendiri, 2 instruksi dapat dikerjakan dalam 6T (CPI = 3) dan 3 instruksi dapat dikerjakan  
dalam 7T (CPI = 2,3) dan untuk 4 instruksi dapat dikerjakan dalam 8T (CPI = 2). Ini berarti untuk 100 instruksi 
akan dapat dikerjakan dalam 104T (CPI = 1,04). Pada kondisi ideal CPI akan mencapai harga 1. 
 
Kelemahan pipeline adalah untuk mencapai keadaan ideal tersebut, setiap instruksi yang berdekatan harus 
tidak tergantung dari instruksi disekitarnya. Inilah yang disebut paralelism yaitu dimana instruksi-instruksi 
disusun sedemikian sehingga mereka dapat dijalankan secara bersamaan (paralel). 
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Masalah-masalah pada Pipeline 
 
Dengan adanya persyaratan bahwa setiap instuksi yang berdekatan harus tidak saling bergantung, maka 
ada kemungkinan terjadinya situasi dimana pipeline gagal dilaksanakan (instuksi berikutnya tidak bisa 
dilaksanakan). Situasi ini disebut Hazards. Hazards mengurangi performansi dari CPU dimana percepatan 
ideal tidak dapat dicapai. 
Ada 3 kelompok Hazards : 
1. Structural Hazards muncul dari konflik resource sistem yaitu ketika hardware tidak dapat mensuport 

semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi 
2. Data Hazards muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya 
3. Control Hazards muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah PC (contoh : branch) 
 
Adanya Hazards menyebabkan pipeline terhambat (stalled). Tidak ada instruksi baru yang dijemput sampai 
hambatan itu selesai. Ini berarti instruksi-instruksi selanjutnya akan ditunda pula penjemputannya. 
 

Structural Hazards 

Ketika suatu mesin di-pipeline, eksekusi dari instruksi yang bertumpukan tersebut membutuhkan 
pemasangan pipeline pada unit-unit fungsional dan duplikasi resource untuk memperbolehkan semua 
kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi di pipeline. Jika beberapa kombinasi dari instruksi tidak 
dapat diakomodasikan karena konflik resource, CPU tersebut dikatakan memliki structural hazards 
Sebagai contoh, sebuah mesin yang memiliki sistem memori dengan hanya 1 port (1 set address bus dan 1 
set data bus) untuk membaca dan menulis, akan menghasilkan stall setiap kali tahapan EX dan IF terjadi 
bersamaan dimana suatu instruksi pada tahap EX ingin menulis memori dan pada saat yang bersamaan 
instruksi lainnya ada pada tahap IF yang berarti pembacaan memori. 
 

t = 1 2 3 4 5 6 7 

PUSH AX IF DE EX     

PUSH BX  IF DE EX    

ADD AX,AX   IF DE IF DE EX 

 
Pada t3 terjadi dua buah akses ke memori. Yang pertama untuk mengirim isi register AX ke stack dan yg 
kedua untuk menjemput instruksi ketiga (ADD). Jika memori tidak mendukung 2 pembacaan sekaligus 
seperti ini, maka akan terjadi Structural Hazard dimana penjemputan instruksi ketiga (ADD) akan ditunda 
sampai detik keempat. 
 
Untuk menghilangkan terjadinya Structural Hazard, maka setiap resource harus diduplikasi sebanyak jumlah 
stage dalam pipeline (= jumlah tahapan pengerjaan instruksi). Seperti misalnya instruksi kedua dan ketiga 
dieksekusi pada saat yg bersamaan, maka ini berarti komponen-komponen yg terlibat dalam eksekusi harus 
diduplikasi. Salah satu untuk mengeksekusi instruksi pertama, dan satunya lagi untuk mengeksekusi 
instruksi kedua. 
 

Data Hazards 

Data hazards terjadi ketika pipeline merubah urutan baca/tulis ke operand sehingga urutannya menjadi 
berbeda dengan urutan yang dilihat dengan menjalankan instruksi-instruksi tersebut pada mesin yang tidak 
di-pipeline. 
Data Hazards dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe dilihat dari urutan operasi baca-tulis oleh instruksi yang 
berdekatan. Jika ada 2 instruksi X dan Y dimana instruksi X dikerjakan lebih dahulu dari instruksi Y : 
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RAW (Read After Write) 
Y mencoba untuk membaca suatu cell memori sebelum X menulisnya sehingga Y mendapatkan harga lama 
dari memori tersebut. 
 

t = 1 2 3 4 5 6 

MOV AX, 0000 IF DE IF DE EX  

MOV AX, FFFF  IF DE IF DE EX 

PUSH AX   IF DE EX  

 
Jika ketiga instruksi tersebut dikerjakan pada uP tanpa pipeline, maka data yang di-Push ke stack adalah 
FFFF. 
Namun ternyata jika dikerjakan pada uP dengan pipeline, yang di-Push ke stack adalah 0000. 
Hal ini disebabkan karena register AX akan diisi harga 0000 oleh instruksi pertama pada t5, 
dan kemudian akan ditumpuk oleh instruksi kedua dengan data FFFF pada t6. 
Instruksi ketiga akan membaca AX pada t5 sehingga yang dibaca adalah 0000 bukan FFFF. 
RAW adalah type yang paling sering terjadi diantara tipe yg lain. 
 
WAW (Write After Write) : Y mencoba untuk menulis suatu cell memori sebelum ditulis oleh X. Urutan 
penulisan menjadi terbalik sehingga isi dari memori adalah hasil proses instruksi X padahal yang diinginkan 
adalah hasil proses dari instruksi Y (tertumpuk oleh hasil instruksi X) 
 

t = 1 2 3 4 5 

MOV AX,FFFF IF DE IF DE EX 

POP AX  IF DE EX  

 
Jika kedua instruksi tersebut dikerjakan pada uP tanpa pipeline, maka data yang ada di AX adalah dari stack. 
Namun ternyata jika dikerjakan pada uP dengan pipeline, data yang ada di AX adalah 0000. 
Hal ini disebabkan karena register AX akan diisi data dari stack oleh instruksi kedua pada t4 sedangkan 
instruksi pertama akan menumpuknya dengan data 0000 karena instruksi kedua baru selesai pada t5. 
 
 
WAR (Write After Read) : Y mencoba untuk menulis suatu cell memori sebelum dibaca oleh X. 
 

t = 1 2 3 4 5 6 

MOV AX,FFFF IF DE IF DE EX  

MOV BX,AX  IF DE IF DE EX 

POP AX   IF DE EX  

 

Jika ketiga instruksi tersebut dikerjakan pada uP tanpa pipeline, maka data yang ada di BX adalah FFFF. 
Namun ternyata jika dikerjakan pada uP dengan pipeline, data yang ada di BX berasal dari stack. 
Hal ini disebabkan karena register AX akan diisi data dari stack oleh instruksi ketiga pada t5, 
dan data ini akan menumpuk data FFFF yang diberikan oleh instruksi pertama. 

 

Beberapa Teknik untuk meminimisasi stall oleh Data Hazard 

Teknik yang pertama adalah forwarding atau bypassing dimana hasil dari suatu tahap pengerjaan instruksi 
diumpankan langsung ke tahapan dimana instruksi lainnya memerlukan hasil dari tahap tersebut. Sebagai 
contoh adalah output dari ALU (tahap EX) diumpankan langsung kembali ke ALU yang digunakan untuk 
melaksanakan proses selanjutnya. Teknik ini sederhana untuk dilakukan namun akan memperumit desain 
CPU dan tidak dapat digunakan untuk semua kasus Data Hazard. 
Teknik kedua adalah yang paling sering digunakan yaitu dengan penjadwalan instruksi (Instruction 
Scheduling). Disini instruksi-instruksi disusun sedemikian rupa agar tingkat kebergantungan antara instruksi 
yang berdekatan dapat dikurangi. Hal ini membutuhkan suatu compiler yang canggih dan pintar untuk 
melakukan penyusunan instruksi. 
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Contoh : 
Pada cuplikan program Pascal : 
a := b + c; 
d := a + e; 
dimana a = [0000], b = [0002], c = [0004], d = [0006], e = [0008] 

 
jika diterjemahkan ke instruksi mesin oleh compiler Pascal yg ‘lugu’ : 
[asumsi: instruksi ADD hanya 1 byte] 

t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a := b + c 

MOV BX, [0002] IF DE IF DE EX        

MOV CX, [0004]  IF DE IF DE EX       

ADD BX, CX   IF DE EX        

MOV [0000], BX    IF DE IF DE EX     

d := a + e 

MOV AX, [0000]     IF DE IF DE EX    

MOV BX, [0008]      IF DE IF DE EX   

ADD AX, BX       IF DE EX    

MOV [0006], AX        IF DE IF DE EX 

 
Akan terjadi dua buah RAW Hazard : 
1. antara instruksi ke-2 dan ke-3 dimana instruksi ketiga akan membaca CX sebelum diisi data [0004] oleh 

instruksi kedua. Untuk menghindarinya, kita harus menunda eksekusi instruksi ketiga sampai detik ke-7 
agar CX yg dibaca adalah data dari [0004]. 
 

t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MOV BX, [0002] IF DE IF DE EX      

MOV CX, [0004]  IF DE IF DE EX     

ADD BX, CX     IF DE EX    

MOV [0000], BX      IF DE IF DE EX 

 
2. antara instruksi ke-6 dan ke-7 dimana instruksi ketujuh akan membaca BX sebelum diisi data [0008] 

oleh instruksi keenam. Untuk menghindarinya, kita harus menunda eksekusi instruksi ketujuh sampai 
detik ke-13 agar BX yg dibaca adalah data dari [0008] (semua instruksi telah tergeser 2T karena 
penundaan instruksi ketiga diatas) 
 

t =  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

MOV AX, [0000]  IF DE IF DE EX      

MOV BX, [0008]   IF DE IF DE EX     

ADD AX, BX      IF DE EX    

MOV [0006], AX       IF DE IF DE EX 

 
Total waktu yg dibutuhkan untuk melaksanakan semua instruksi menjadi 16T karena ada 4 buah penundaan. 
Dengan hasil yang sama, delapan instruksi diatas dapat disusun ulang (reschedule) pengerjaannya menjadi : 
 

no t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 MOV BX, [0002] IF DE IF DE EX         

2 MOV CX, [0004]  IF DE IF DE EX        

3 MOV AX, [0008]   IF DE IF DE EX       

 sisipan instruksi lain              

4 ADD BX, CX     IF DE EX       

5 MOV [0000], BX      IF DE IF DE EX    

 sisipan instruksi lain              

6 ADD AX, BX        IF DE EX    

7 MOV [0006], AX         IF DE IF DE EX 

 
Dengan menyusun ulang instruksi waktu yang dibutuhkan sekarang menjadi 13T. 
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Control Hazard 

 
Control Hazards menyebabkan CPU kehilangan performansi yang sangat besar karena ketika suatu instruksi 
mengubah isi Program Counter (CS+IP), seluruh instruksi setelahnya akan dibatalkan meskipun sudah 
dijemput (IF). 
Hal ini terjadi jika instruksi tersebut adalah lompatan (jump), panggilan service (call), dan kembali ke alur 
program sebelumnya (return). Untuk jump, call, dan return, teknik minimisasi control hazard adalah dengan 
menghitung alamat tujuan terlebih dahulu dan menjemput instruksi di alamat tujuan tersebut. Hal ini 
karena ketiga instruksi tersebut perubahan isi PC pasti akan dilakukan (karena lompatan tanpa syarat). 
Sedangkan untuk lompatan bersyarat isi PC dapat berubah dan dapat juga tidak. Hal ini akan menyebabkan 
stall yang cukup besar jika instruksi yang dijemput adalah instruksi yang salah. 
 
Contoh : Pada cuplikan program Pascal : 
a := 0; 
repeat 
  a := a+1; 
until a = 10; 
a := b; 
 
dimana b = stack 

 
jika diterjemahkan ke instruksi mesin oleh compiler Pascal yg ‘lugu’ : 

 offset t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
a := 0 0100 MOV AX, 0000 IF DE IF DE EX     
repeat 0103 MOV CX, 000A  IF DE IF DE EX    
a := a + 1 0106 ADD AX, 0001   IF DE IF DE EX   
until a=10 0109 XOR CX, AX    IF DE IF DE EX  
 010B JNZ 0103     IF DE IF DE EX 
a := b 010D POP AX      IF DE EX  

 
Saat instruksi JNZ 0103 dieksekusi (t9), instruksi POP AX telah selesai dieksekusi (t8). Jika lompatan ternyata 
tidak dilakukan, maka hal ini tidak menjadi masalah karena memang instruksi berikutnya adalah POP AX. 
Namun jika lompatan ternyata dilakukan, maka hal ini akan menjadi masalah karena register AX telah 
diubah oleh instruksi POP AX. 
 
Ada dua cara yg dapat dilakukan untuk mengurangi Control Hazard : 
1. dengan mendeteksi terlebih dahulu apakah lompatan bersyarat akan dilaksanakan atau tidak dengan 

mengetes instruksi yang mempengaruhi keputusan tersebut. Kelanjutan dari tes ini adalah menghitung 
alamat tujuan terlebih dahulu. Kelebihan dari cara ini adalah deteksinya 100% benar. Dan 
kekurangannya adalah diperlukannya hardware tambahan (yg cukup banyak) untuk dapat melakukan 
testing tersebut. 

2. dengan mengasumsikan apakah lompatan bersyarat tersebut akan dilakukan atau tidak. 
a. Predict Taken adalah menganggap semua lompatan bersyarat pasti dilakukan (pasti melompat) 

sehingga begitu terjemput suatu instruksi lompatan, maka yg dijemput kemudian adalah instruksi-
instruksi di alamat tujuan lompatan tersebut. 

b. Predict Not Taken adalah menganggap semua lompatan bersyarat pasti tidak dilakukan (pasti tidak 
melompat) sehingga jika terjemput suatu instruksi lompatan, maka yg dijemput kemudian adalah 
instruksi-instruksi setelah instruksi lompatan tersebut. 
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Pengembangan lebih lanjut dari kedua metode diatas (predict-taken dan predict-not-taken) adalah dgn 
suatu metode yg disebut scoreboard. Algoritma yg digunakan pada metode ini adalah Tomasulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan menggunakan algoritma Tomasulo di atas, metode scoreboard akan merekam setiap instruksi 
lompat. Sehingga disini pengambilan keputusan berdasarkan history. 
Misalnya saat ini scoreboard berisi 00 yg berarti setiap instruksi lompat dianggap akan diambil (predict 
taken). Sistem akan berubah menjadi predict not taken hanya jika telah terjadi 2x lompatan yg tidak diambil 
(2x tidak melompat) dimana scoreboard akan berisi harga 10. 
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