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Terminologi 
 
Istilah-istilah yang digunakan dalam diktat ini : 
1. x86 adalah sebutan untuk keluarga mikroprosesor 8086, 80286, 80386, 80486, Pentium, Celeron, 

Pentium II, Pentium IV, K5, K6, K6/2, K6/3, Athlon, Duron, Cx5x86, Cx6x86, MII 
2. Variable Length Instruction (VLI) adalah set instruksi dimana lebar instruksi bervariasi tergantung 

kebutuhan, ada yg hanya 1 instruksi = 1 byte dan ada yg 1 instruksi mencapai 4 byte. Contoh : Instruksi 
pada uP 8088 s.d. Pentium IV 

3. Fixed Length Instruction (FLI) adalah set instruksi dimana lebar semua instruksi adalah sama, misalnya 4 
byte. 
Contoh : uP Alpha dari DEC (Digital Equipment Computer) dan PowerPC pada Apple Macintosh dari 
Motorola 

4. Complex Instruction Set Computer (CISC) adalah desain uP dimana instruksi yang dapat dijalankan oleh 
uP tersebut sangat banyak dan kompleks (mencapai 200 instruksi). Contoh : uP 8088 s.d Pentium IV 

5. Reduced Instruction Set Computer (RISC) adalah desain uP dimana instruksi yang dapat dijalankan oleh 
uP tersebut sangat terbatas namun sederhana (kurang dari 50 instruksi). Contoh : Sharp SH3 pada 
Palmtop HP320LX 

6. Pipeline adalah suatu metode yg mengeksploitasi setiap komponen di dalam uP untuk selalu bekerja 
setiap saat. Contoh : pada x86, pipeline mulai diterapkan sejak 80386DX 

7. Stalled adalah suatu kondisi dimana suatu instruksi baru tidak dapat dijemput sehingga 
penjemputannya terpaksa ditunda (delayed) sampai semua kondisi mendukung. 

8. Hazard adalah hal-hal yang menyebabkan stall terjadi. 
9. Structural Hazard adalah yang menyebabkan stall terjadi karena adanya keterbatasan resource sistem 
10. Data Hazard adalah yang menyebabkan stall terjadi karena adanya ketergantungan data antar instruksi 

yg berdekatan 
11. Control Hazard adalah yang menyebabkan stall terjadi karena eksekusi instruksi kontrol 
12. Paralelism adalah instruksi-instruksi yang tidak memiliki ketergantungan satu sama lainnya sehingga 

dapat dikerjakan pada saat yg bersamaan 
13. Instruction Scheduling adalah teknik untuk meminimisasi terjadinya Data Hazard dengan cara 

menyusun ulang semua instruksi yang akan dikerjakan 
14. Superscalar adalah mesin yang mengerjakan beberapa instruksi sekaligus dimana instruksi-instruksi 

yang akan dikerjakan dipilih oleh hardware khusus secara dinamis 
15. Very Long Instruction Wide (VLIW) adalah mesin yang mengerjakan beberapa instruksi sekaligus 

dimana instruksi-instruksi yang akan dikerjakan dipilih oleh software secara statis 
16. Million Instruction Per Second (MIPS) adalah satuan kecepatan uP yg menunjukkan berapa juta 

instruksi yg bisa dikerjakan oleh uP tsb dalam sedetiknya. Standar 1 MIPS adalah uP VAX (tahun 1970). 
Satuan lainnya adalah MOPS (Million Operation Per Second), MFLOPS (Million Floating Point Operation 
Per Second) 

17. Cycles Per Instruction (CPI) adalah ukuran kecepatan pengerjaan instruksi. Yang diukur adalah jumlah 
rata-rata cycles yang digunakan untuk mengerjakan 1 instruksi. 

18. Temporal locality adalah suatu metode yg menganggap : jika suatu data sedang diakses, maka 
kemungkinan besar data selanjutnya yg akan diakses adalah data yg pernah diakses sebelumnya 
(berdasarkan history) 

19. Spatial locality adalah suatu metode yg menganggap : jika suatu data sedang diakses, maka 
kemungkinan besar data selanjutnya yg akan diakses adalah data yg letaknya berdekatan (berdasarkan 
space) 

20. Predict-taken dan Predict-not-taken adalah suatu metode untuk memprediksi apakah suatu instruksi 
jump akan dilakukan (taken) atau tidak (not-taken). 

21. Tomasulo algorithm adalah metode pengembangan (penggabungan) antara metode Predict-taken dan 
Predict-not-taken. 

22. Sistem bilangan adalah metode yg menyepadankan suatu besaran dengan suatu simbol tertentu.  
Contoh: manusia menggunakan sistem bilangan desimal (10). Ini berarti menusia memiliki 10 (sepuluh) 
buah simbol untuk menyatakan 10 buah besaran, yaitu : ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’. 

23. Sistem bilangan biner (Binary) menggunakan 2 (dua) buah simbol untuk merepresentasikan 2 besaran, 
yaitu : ‘0’ dan ‘1’. Sebuah simbol biner sering disebut sebagai bit (binary digit) 
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24. Sistem bilangan Hexadecimal menggunakan 16 (enambelas) buah simbol untuk merepresentasikan 16 
besaran, yaitu : ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’. 

25. Kesatuan 4 simbol biner yg merepresentasikan suatu informasi disebut dgn nibble 
26. Kesatuan 8 simbol biner yg merepresentasikan suatu informasi disebut dgn byte 
27. Kesatuan 16 simbol biner yg merepresentasikan suatu informasi disebut dgn word 
28. Dunia digital menggunakan 2 buah tegangan (0 volt dan +5 volt). Karena hanya terdapat 2 besaran, 

kedua besaran tersebut akan direpresentasikan dengan sistem bilangan biner (‘0’ dan ‘1’) 
29. Transistor adalah komponen aktif yang digunakan sebagai penguat sinyal (dalam dunia analog) atau 

sebagai saklar (dalam dunia digital). Tergantung dari bahan dan media pembuatannya, transistor digital 
dibedakan menjadi pMOS (positive Metal Oxide Semiconductor), nMOS (negative MOS), dan TTL 
(Transistor

2
 Logic) 

30. Gerbang logika (Logic Gate) adalah komponen dasar dari rangkaian digital yang dibentuk dari beberapa 
transistor digital untuk membentuk suatu fungsi tertentu (contoh : AND, OR, XOR) 

31. Integrated Circuit (IC) adalah sebuah komponen yang merupakan gabungan komponen-komponen 
untuk menjalankan suatu fungsi khusus. Ada beberapa jenis IC dilihat dari komponen yang 
digabungkan, yaitu : 

 IC analog: integrasi komponen analog (contoh : Operational Amplifier) 

 IC hybrid: integrasi miniatur komponen analog (contoh : Integrated Amplifier) 

 IC digital: integrasi komponen digital ke dalam plat MOS 

 ASIC (Application Specific IC): integrasi komponen yang dirancang untuk melakukan suatu fungsi 
khusus (contoh : Prosesor pada HandPhone) 

32. Very Large Scale Integration (VLSI) adalah IC digital yang memiliki jumlah transistor digital lebih dari 
100.000 buah (contoh : Microprocessor) 

33. Microprocessor (atau CPU = Central Processing Unit) adalah sebuah VLSI yang didesain khusus untuk 
memproses/mengerjakan tugas-tugas standar. uP adalah otak dari komputer karena dialah yang 
bertugas menghitung dan mengontrol peralatan lain disekitarnya (contoh : Zilog dengan Z80, Intel 
dengan Pentium

TM
) 

34. Microcontroller adalah sebuah Microprocessor dengan fasilitas memori didalamnya (yang dapat 
diprogram oleh user) untuk mengerjakan tugas tertentu yang dikehendaki oleh pemrogramnya dan 
terkadang juga diperlengkapi dengan port Input/Output (contoh : Zilog dengan Z8, Intel dengan 8051) 

35. Arithmetic and Logic Unit (ALU) adalah bagian dari Microprocessor yang bertugas untuk melakukan 
proses aritmetika (penjumlahan dan pengurangan) dan proses logika (AND, OR, dan Shift) pada data 
yang melaluinya 

36. Flip-Flop adalah rangkaian digital yg dapat digunakan untuk menyimpan suatu nilai biner (‘0’ atau ‘1’). 
Karena kemampuannya untuk menyimpan nilai biner, Flip-Flop menjadi komponen dasar memori 
(contoh : Data FF) 

37. Memori adalah serangkaian Flip-Flop yg dikombinasikan untuk menyimpan suatu informasi. 
38. Register adalah memori yg diimplementasikan di dalam microprocessor sehingga memiliki kecepatan 

yg sama dgn microprocessor. 
39. Control Unit (CU) adalah bagian dari Microprocessor yang bertugas untuk mengontrol kerja dari bagian-

bagian khusus Microprocessor di atas (ALU, Register) 
40. Peripheral adalah adalah semua perangkat yang digunakan untuk menambah utilitas/kegunaan 

komputer (contoh : printer, plotter, mouse, joystick, gamepad, VR console) 
41. Input/Output (I/O) adalah saluran transmisi yg digunakan oleh komputer untuk berinteraksi dgn 

peripheral (contoh : ISA (IBM Standard Architecture), EISA (Enhanced ISA), PCI, RS-232, Paralel Port) 
42. Random Access Memory (RAM) adalah tempat penyimpanan sementara bagi data dan code (program) 

untuk dapat digunakan oleh Microprocessor sebagai scratch book (contoh : SDRAM). 
Data di dalam RAM akan hilang jika powernya dimatikan (volatile) 

43. Read Only Memory (ROM) adalah tempat penyimpanan program kecil untuk menjalankan fungsi 
tertentu (contoh : EEPROM untuk bootstrap loader). Perbedaan dengan RAM adalah jika power supply 
ke ROM diputuskan isinya tidak akan hilang. 

44. Bus adalah jalur pengiriman sinyal antar komponen. 
Dilihat dari jenis informasi yang dibawa, terdapat bus data, bus address, dan bus control. 
Dilihat dari lokasinya ada bus internal dan bus eksternal. 

45. HardDisk adalah tempat penyimpanan sekunder untuk penyimpanan data dan program dalam 
jumlah/ukuran yang besar 
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Survival Guide using DEBUG 
 
Debug adalah suatu program kecil yang telah ada sejak MS-DOS versi 3.0 dikeluarkan. Sampai sekarangpun 
program Debug tetap disertakan pada saat anda menginstall MS Windows. Program ini digunakan untuk 
melihat isi suatu blok memori (view), mengubahnya (edit), dan menjalankan (run) instruksi-instruksi yang 
ada di blok tersebut. 
 
Cara menggunakan : 
1. Di lingkungan Windows, klik ‘Start’ dan kemudian pilih ‘Run’. Dari window ‘Run’ ketikkan ‘Debug’ dan 

klik tombol ‘OK’. 
2. Di lingkungan DOS, pindahlah ke subdirectory yang berisi instruksi-instruksi DOS. Jika Windows 

terinstall, pindahlah ke C:\Windows\Command, dan kemudian ketik ‘Debug’ dan tekan tombol ‘Enter’. 
 
Salah satu dari kedua cara tersebut akan memanggil program Debug dengan menampilkan cursor 
berbentuk strip (-)  
 

C:\>Debug 
- 

 
Disini Debug menanti perintah (command) dari kita. 
 

command arti keterangan 

a assemble menulis instruksi-instruksi yang akan dijalankan ke memori 

u unassembl
e 

melihat instruksi-instruksi yg ada di memori 

d dump melihat isi dari memori (128 bytes ditampilkan) 

f fill mengisi secara langsung suatu blok memori 

t trace 
menjalankan instruksi-instruksi yang ada di memori instruction-by-instruction  
(1 ‘t’ menjalankan 1 instruksi) 

g go menjalankan semua instruksi yg ada di memori 

n name memberikan nama file yg akan di-edit atau di-save 

l load me-load file ke memori (yg telah didefinisikan nama-nya terlebih dahulu) 

w write menulis isi memori ke file 

r register menampilkan isi semua register 

rxx register xx mengubah isi suatu register xx (contoh : rax, rip, rss) 

 
 
 

C:\WINDOWS>debug 
-f 0000 ffff 90  mengisi memori dari alamat 0000 sampai ffff dengan 90H 
 
-a     assemble program 
0F6C:0100 mov ax,1234 
0F6C:0103 mov ax,bx   instruksi yg akan dijalankan 
0F6C:0105 mov ax,[bx] 
0F6C:0107  
 
-u     un-assemble program 
0F6C:0100     B83412        MOV     AX,1234 
0F6C:0103     89D8          MOV     AX,BX 
0F6C:0105     8B07          MOV     AX,[BX] 
 
 
  alamat  kode-instruksi       instruksi 
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-d     dump (view) isi memori 
0F6C:0100  B8 34 12 89 D8 8B 07 90-90 90 90 90 90 90 90 90   .4.............. 

0F6C:0110  90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90   ................ 

0F6C:0120  90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90   ................ 

0F6C:0130  90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90   ................ 

0F6C:0140  90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90   ................ 

0F6C:0150  90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90   ................ 

0F6C:0160  90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90   ................ 

0F6C:0170  90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90   ................  

 
 
      alamat                                              isi memori (dalam Hexadecimal)                                      isi memori (ASCII) 
 
-t     trace program (run per instruction) 
AX=1234  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000 
DS=0F6C  ES=0F6C  SS=0F6C  CS=0F6C  IP=0103   NV UP EI PL NZ NA PO NC 
0F6C:0103 89D8          MOV     AX,BX  next instruction 
 
-t        run that ‘next instruction’ 
AX=0000  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000 
DS=0F6C  ES=0F6C  SS=0F6C  CS=0F6C  IP=0105   NV UP EI PL NZ NA PO NC 
0F6C:0105 8B07          MOV     AX,[BX]                      DS:0000=20CD 
 
-t 
AX=20CD  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000 
DS=0F6C  ES=0F6C  SS=0F6C  CS=0F6C  IP=0107   NV UP EI PL NZ NA PO NC 
0F6C:0107 8B4701        MOV     AX,[BX+01]                   DS:0001=0020 
 
-n tes.aaa  set filename = ’tes.aaa’ 
 
-rcx 
CX 0000 
:0007   mengubah isi register CX dari 0000 menjadi 0007 
 
-r 
AX=20CD  BX=0000  CX=0007  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000 
DS=0F6C  ES=0F6C  SS=0F6C  CS=0F6C  IP=0107   NV UP EI PL NZ NA PO NC 
 
-w   menulis isi memori sebanyak 7 bytes (reg. CX) ke file ‘tes.aaa’ 
Writing 00007 bytes 
-q 
C:\WINDOWS>_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


