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1. PC (Program Counter) 

PC dengan ukuran 16 bit menentukan lokasi berikutnya yang akan dieksekusi 

(dijalankan). Selama beroperasi normal, 8051 menjemput intruksi-instruksi satu 

demi satu dari memori program. Setiap kali sebuah byte instruksi dijemput dari 

memori, 8051 menambah 1 (increment) pada nilai dalam PC dengan begitu PC 

menunjuk ke byte kode pada urutan berikutnya. Register PC dibagi menjadi 

dua register 8 bit yaitu PCH dan PCL. PCH ditunjuk sebagai byte tinggi dari 

PC, dan PCL sebagai byte rendahnya. Setelah reset, PC = 0000h (PCH = 00, 

PCL = 00). Isi dari PC secara otomatis diubah oleh perangkat keras (hardware) 

ketika mengeksekusi intruksi panggil (call) atau cabang (branch).  

 

2. A atau ACC (Accumulator) 

Register akumulator berisi sumber atau hasil dari operasi aritmatik dan logik. 

Mnemonik instruksi spesifik akumulator disederhanakan sebagai A. 

 

3. PSW (Program Status Word) 

PSW berisi informasi status program. PSW dapat dialamati secara bit. PSW.7 

pada sebuah instruksi berguna sebagai flag CY (C), dan PSW.4 sebagai RS1. 

Diagram bit PSW tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

CY : Carry Flag. CY dalam status set jika ada simpanan (carry-out) atau 

pinjaman (borrow-in) untuk MSB yang dihasilkan ketika mengeksekusi suatu 

instruksi aritmatik. Sebaliknya, CY dalam keadaan reset. 

 

AC : Auxiliary Carry Falg. AC dalam keadaan set jika ada simpanan (carry-

out) dari nibble rendah untuk nibble tinggi atau pinjaman (borrow-in) pada 

nibble tinggi untuk nibble rendah. Sebaliknya, AC dalam status reset. Flag ini 

dapat digunakan dalam pengubahan dari biner ke BCD. 

 

F0 : Flag 0 disediakan untuk pengguna (User) untuk keperluan umum. 

 

RS0, RS1 : Pemilih bank register bit 0 dan bit 1. 

 

  CY          AC          F0         RS1          RS0         OV          -           P 

MSB LSB 



OV : Overflow Flag. Ketika OV dalam keadaan set, hal itu menunjukkan 

bahwa tanda hasil ada di luar jangkauan (misal pembagian dengan 0, panjang 

bit melebihi ukuran word). Jika hasil tersebut ada di dalam jangkauan (range), 

maka OV dalam keadaan reset. 

 

P : Parity bit (bit paritas). Flag P dalam keadaan set jika hasil yang dikeluarkan 

oleh suatu instruksi mempunyai paritas ganjil (odd parity), yaitu jika hasil 

tersebut berisi bit-bit dengan tingkat logika 1 berjumlah ganjil. Jika paritasnya 

genap, maka flag P dalam status reset. 

 

Format Register Program Status Word (PSW) / Flag (Penanda) : 

 

 

 

 

 

CY D7 Farry flag 

AC D6 Carry flag pembantu 

F0 D5 Flag 0 tersedia bagi pengguna untuk keperluan umum 

RS1 D4 Pemilih bank register bit 1 

RS0 D3 Pemilih bank register bit 0. 

OV D2 Flag overflow 

– D1 Flag yang dapat didefinisikan pengguna 

P D0 Flag paritas yang di-set / di-clear oleh hardware pada setiap 

siklusinstruksi untuk menunjukkan jumlah genjil / genap dari 

bit-bit ‘1’ pada akumulator. 

 

Nilai yang disajikan oleh bit RS0 dan bit RS1 memilih bank register yang sesuai 

seperti berikut : 

 

RS1 RS0 Bank Register Alamat 

0 0 0 00H – 07H 

0 1 1 08H – 0FH 

1 0 2 10H – 17H 

1 1 3 18H – 1FH 

 

 

 

4. B (Register B) 

Register B digunakan selama mengeksekusi perkalian dan pembagian. Untuk 

instruksi yang lain register B dapat diperlakukan sebagai register scratch-pad.  

 

5. IP (Interrupt Priority) 

Register IP digunakan untuk mendefinisikan atau menetapkan tingkat prioritas 

(tinggi atau rendah) dari sumber-sumber interupsi (sela). 

CY AC F0 RS1 RS0 OV  P 

D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 



 

 

Format Register IP : 

 

 

 

 

 

– D7 Tidak digunakan, cadangan untuk penggunaan masa depan *) 

– D6 Tidak digunakan, cadangan untuk penggunaan masa depan.*) 

PT2 D5 Menentukan level prioritas interupsi Timer 2 (hanya pada  

8051) 

PS D4 Menentukan level prioritas interupsi port serial 

PT1 D3 Menentukan level prioritas interupsi Timer 1 

PX1 D2 Menentukan level prioritas INT 1 eksternal 

PT0 D1 Menentukan level prioritas interupsi Timer 0 

PX0 D0 Menentukan level prioritas INT 0 eksternal. 

 

*)     Software pengguna tudak harus menulisakan 1 pada bit yang dicadangkan.  

Bit ini dapat digunakan pada produk MCS-51 mendatang untuk meminta fitur 

baru. Dalam hal demikian, nilai reset atau tidak aktif dari bit baru itu menjadi 

0, dan nilai aktifnya adalah 1. 

 

 

6. IE (Interrupt Enable) 

Register IE digunakan untuk mengijinkan (enable) atau tidak mengijinkan 

(disable) pada sumber-sumber interupsi (sela). 

 

Format Register IE : 

 

 

 

 

 

EA D7 Men-disable semua interupsi. Jika EA = 0, tidak ada interupsi  

yang akan diakui. Jika EA = 1, setiap sumber interupsi di- 

enable secara individual atau di-disable dengan men-set atau  

meng-clear bit enable-nya. 

– D6 Tidak digunakan, cadangan untuk penggunaan masa depan.  

Software pengguna tudak harus menulisakan 1 pada bit yang  

dicadangkan. Bit ini dapat digunakan pada produk MCS-51  

mendatang untuk meminta fitur baru. Dalam hal demikian,  

nilai reset atau tidak aktif dari bit baru itu menjadi 0, dan nilai  

aktifnya adalah 1.  

ET2 D5 Meng-enable atau men-disable overflow Timer 2 atau capture  

interrupt (hanya pada 8052) 

EA – ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 
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– – PT2 PS PT1 PX1 PT0 PX0 

D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 



ES D4 Meng-enable atau men-disable interupsi port serial 

ET1 D3 Meng-enable atau men-disable interupsi overflow Timer 1 

EX1 D2 Meng-enable atau men-disable interupsi 1 eksternal 

ET0 D1 Meng-enable atau men-disable interupsi overflow Timer 0 

EX0 D0 Meng-enable atau men-disable interupsi 0 eksternal 

 

7. SBUF (Serial Data Buffer) 

SBUF sebenarnya terpisah menjadi dua register, satu sebagai register 

penyangga pengiriman (transmit buffer) dan satu lagi sebagai register 

penyangga penerimaan (receive bauffer). Jika sebuah byte data dipindahkan 

(move) ke SBUF, data tersebut akan menuju ke penyangga pengiriman tempat 

data itu diambil untuk transmisi serial. Ketika sebuah byte data dipindahkan 

dari SBUF, data tersebut datang dari penyangga penerimaan.  

 

8. SCON (serial Control) 

SCON merupakam register status dan kendali port serial. Register ini berisi bit-

bit pemilih mode, bit data ke-9 untuk pengiriman (transmit) dan penerimaan 

(receive) masing-masing TB8 dan RB8, serta bit-bit interupsi port serial (TI 

dan RI). 

 

Format Register SCON : 

 

 

 

 

 

SM0 SM1 Mode  Deskripsi  Baud Rate 

   0    0    0  Register Geser  fosc/12 

   0    1    1  UART 8 bit  Variabel 

   1    0    2  UART 9 bit  fosc/64  atau  fosc/32 

   1    1    3  UART 9 bit  Variabel 

 

SM0 D7 Penentu mode port serial  

SM1 D6 Penentu mode port serial 

SM2 D5 Meng-enable fitur (feature) komunikasi multiprosesor dalam  

mode 2 dan 3. Dalam mode 2 atau 3, jika SM2 di-set ke 1  

kemudian R1 akan tidak diaktifkan, jika telah menerima bit  

data yang ke 9 (RB8) menjadi 0. Pada mode 1, jika SM2 = 1  

kemudian R1 akan tidak diaktifkan, jika sebuah valid stop bit  

tidak diterima. Pada mode 0, SM2 harus 0. 

REN D4 Di-set atau di-clear oleh software untuk meng-enable atau  

men-disable penerimaan 

TB8 D3 Di-set atau di-clear oleh software untuk memilih bit ke 9 yang  

akan dikirimkan dalam mode 2 dan 3 

RB8 D2 Dalam mode 2 dan 3, merupakan bit data ke 9 yang telah  

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 T1 R1 

D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 



diterima. Dalam mode 1, jika SM2 = 0, RB8 merupakan suatu  

stop bit yang telah diterima. Dalam mode 0, RB8 tidak  

digunakan 

T1 D1 Flag interupsi kirim (transmit). Di-set oleh hardware pada  

akhir  bit time ke 8 dalam mode 0, atau pada awal stop bit  

pada mode yang lain. Ini harus di-clear clearoleh soft ware. 

R1 D0 Flag interupsi terima (receive). Di-set oleh hardware pada  

akhir  bit time ke 8 pada mode 0, atau separo jalan melalui  

stop bit time pada mode lain perkecualian dalam hal di mana  

SM2 di-set. Ini harus di-clear dengan software. 

 

 

9. TH1, TL1 (Timer/Counter 1, High and Low Bytes) 

Kedua register (masing-masing 8 bit) ini digunakan untuk menyimpan nilai 

hasil cacahan dari timer/counter 1.  

 

10. TH0, TL0 (Timer/Counter 0, High and Low Bytes) 

Kedua register (masing-masing 8 bit) ini digunakan untuk menyimpan nilai 

hasil cacahan dari timer/counter 0. 

 

11. TMOD (Timer/Counter Mode Control) 

Register TMOD digunakan untuk mendefinisikan/menentukan mode-mode 

operasi dan pemilihan sebagai pewaktu atau pencacah pada timer/counter. 

 

Format Register TMOD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATE  Ketika TRx (pada TCON) di-set dan GATE = 1 

Timer/Counter x akan berjalan hanya selama pin INTx  

berstatus tinggi (hardware control). Ketika GATE = 0,  

Timer/Counter x akan berjalan hanya selama TRx = 1  

(software control). 

 C/T   Selektor Timer atau Counter di-clear untuk operasi Timer  

(masukan dari detak sisten internal)  dan di-set untuk operasi  

Counter (masukan dari pin masukan Tx). 

 M1  Bit pemilih mode 

 M0  Bit pemilih mode. 
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GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 

TIMER 0 TIMER 1 



M1 M0 Mode pengoperasian 

  0   0   0 Timer 13 bit 

  0   1   1 Timer/Counter 16 bit 

  1   0     2 Timer/Counter 8 bit isi ulang  (auto-reload) 

  1   1   3 (Timer 0) TL0 adalah Timer/Counter 8 bit  

dikendalikan oleh bit-bit pengendali Timer 0 standar,  

TH0 adalah timer 8 bit dan dikendalikan oleh bit-bit  

pengendali Timer 1. 

  1   1   3 (Timer 1) Timer/Counter 1 berhenti. 

 

 

12. TCON (Timer/Counter Control) 

Register TCON berisi bit flag limpahan (overflow) dan bit kendali berjalan 

(run) pada timer/counter, juga berisi bit flag gigir (edge) dan bit kendali jenis 

interupsi (sela). 

 

Format Register TCON : 

 

 

 

 

 

TF1 D7 Flag overflow Timer 1. Di-set oleh hardware ketika  

Timer/Counter 1overflow, dan di-clear oleh hardware ketika  

prosesor memvektor ke suatu routine pelayanan interupsi 

TR1 D6 Bit kendali jalannya Timer 1. Di-set atau di-clear oleh  

software untuk mengubah Timer/Counter ON atau OFF 

TF0 D5 Flag overflow Timer 0. Di-set oleh hardware ketika  

Timer/Counter 1overflow, dan di-clear oleh hardware ketika  

prosesor memvektor ke suatu routine layanan 

TR0 D4 Bit kendali jalannya Timer 0. Di-set atau di-clear oleh  

software untuk mengubah Timer/Counter ON atau OFF 

IE1 D3 Flag tebing (edge) interupsi 1 eksternal. Di-set oleh hardware  

ketika tebing interupsi eksternal terdeteksi, dan di-clear oleh  

hardware ketika interupsi tersebut telah diproses  

IT1 D2 Bit kendali tipe interupsi 1. Di-set atau di-clear oleh software  

untuk menentukan level tebing jatuh / rendah (falling edge/low  

level) terpicu interupsi eksternal 

IE0 D1 Flag tebing (edge) interupsi 0 eksternal. Di-set oleh hardware  

ketika tebing interupsi eksternal terdeteksi, dan di-clear oleh  

hardware ketika interupsi tersebut telah diproses 

IT0 D0 Bit kendali tipe interupsi 0. Di-set atau di-clear oleh software  

untuk menentukan level tebing jatuh / rendah (falling edge/low  

level) terpicu interupsi eksternal  

 

 

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 



13. DPH, DPL (DPTR/Data Pointer, High and Low Bytes) 

DPTR adalah register 16 bit, terbagi menjadi dua bagian DPH (8 bit byte 

tinggi) dan DPL (8 bit byte rendah). Fungsi intensifnya untuk menunjuk atau 

memegang sebuah alamat 16 bit. DPTR dapat difungsikan sebagai register 16 

bit atau sebagai dua register 8 bit yang independen (berdiri sendiri). 

 

14. PCON (Power Control) 

PCON berisi bit baud rate ganda (SMOD), bit mode Idle (IDL), dan bit mode 

power down (PD). 

 

Format Register PCON : 

 

 

 

 

 

SMOD  D7 Bit baud rate ganda. Jika Timer 1 digunakan untuk  

menghasilkan baud rate, maka baud rate tersebut  

digandakan ketika digunakan port serial dalam mode 1,  

2, atau 3. 

–            D6, D5, D4 Tidak digunakan, cadangan untuk penggunaan masa  

depan 

GF1  D3 Bit flag keperluan umum 

GF0  D2 Bit flag keperluan umum  

PD  D1 Power Down bit_Setting. Bit ini mengaktifkan operasi  

Power Down pada 80C51BH (hanya tersedia pada  

CHMOS). 

IDL  D0 Idle (tidak jalan) Mode bit-Setting. Bit ini  

mengaktifkan operasi Idle Mode dalam 80C51BH  

(hanya tersedia pada CHMOS). 

 

15. SP (Stack Pointer) 

Register SP mempunyai lebar 8 bit. Isi register tersebut bertambah satu 

(increment) sebelum data disimpan selama eksekusi PUSH dan CALL. Selama 

stack yang tersisa di sembarang tempat (may reside anywhere) pada RAM 

dalam serpih (on-chip), stack pointer dikenai nilai awal (diinialisasi) ke 07h 

sesudah reset. Hal ini menyebabkan stack tersebut mulai pada lokasi 08h. 

 

16. P0, P1, P2, P3 (I/O Port  0 to 3) 

P0, P1, P2, dan P3 berturut-turut merupakan SFR yang mencantol/mengait 

(latch) port-port I/O  0, 1, 2, dan 3 pada 8051. 

 

17. TH2, TL2 (Timer/Counter 2, High and Low Bytes) 

 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

SMO

D 

– GF1 GF0 PD IDL – – 



Dua register 8 bit yang digunakan untuk menyimpan nilai (hasil) cacahan dari 

timer/counter 2. Timer/counter 2 hanya ada (resident) di dalam keluarga 8052.  

 

18. RCAP2H, RCAP2L (Timer/Counter Capture, High and Low Bytes) 

Pasangan register (RCAP2H, RCAP2L) merupakan register penangkap 

(capture) untuk mode tangkap (capture) timer 2. Pada mode ini, masuk 

merespon suatu transisi (peralihan) pada pin T2EX keluarga 8052, TH2 dan 

TL2 dicopykan ke dalam RCAP2H dan RCAP2L. Timer/counter 2 juga 

memiliki mode auto-reload 16 bit, RCAP2H dan RCAP2L mempertahankan 

(hold) nilai reload pada mode tersebut.  

 

19. T2CON (Timer/Counter 2 Control) 

(Seperti register TCON tetapi untuk mengendalikan timer/counter 2). 

 

 

Isi SFR sesudah reset adalah sebagai berikut : 

 

REGISTER NILAI RESET  REGISTER NILAI RESET 

PC 0000 h  P0 FF h 

A  (ACC) 00 h  P1 FF h 

B 00 h  P2 FF h 

DPTR 0000 h  P3 FF h 

IE 0x000000 B  PCON 0xxx0000 B 

IP xx000000 B  PSW 00 h 

SBUF xxxxxxxx B  SCON 00 h 

SP 07 h  TH0 00 h 

TMOD 00 h  TL0 00 h 

TCON 00 h  TH1 00 h 

T2CON 00 h  TL1 00 h 

RCAP2H 00 h  TH2 00 h 

RCAP2L 00 h  TL2 00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


