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PERCOBAAN 2 

TRANSFER DATA 

 

Oleh : Sumarna, Jurdik Fisika, FMIPA, UNY 

E-mail : sumarna@uny.ac.id 

 

 

 

Percobaan ini akan memperkenalkan dan membiasakan diri dengan konsep dasar 

serta fungsi suatu instruksi transfer data. Selain itu juga melatih menuliskan, 

memasukkan dan menjalankan perogram dalam bahasa mesin. Data ditransfer dari 

sumber ke tujuan dalam satuan 8 bit (1 byte) atau 16 bit (2 byte). Instruksi seperti  LD, 

LDA, MOV, POP, PUSH dan lain-lain dapat digunakan untuk keperluan transfer data. 

Instruksi yang banyak digunakan adalah LD. Suatu instruksi LD mencakup 2 operand 

(data yang akan diproses). Operand pertama menunjukkan lokasi tempat data akan 

disimpan (pada memori atau register), yang disebut sebagai operand tujuan. Operand ke 

dua menunjukkan lokasi asal data yang ditransfer, yang disebut sebagai operand 

sumber. Operand sumber dapat berupa data langsung. Kemungkinan arah transfer data 

dapat dirangkum sebagai berikut (pada mikroprosesor Z80) : 

 

      1.   Register  Register LD  A,B  LD  HL,BC 

2. Register  Memori LD  A,(HL)  POP AF  

3. Register  Data  LD  A,25H  LD  HL,125H 

4. Memori  Register LD  (HL),A  PUSH BC 

5. Memori  Memori LDD   LDIR 

6. Memori  Data  LD  (HL),25H   

 

Percobaan 2.1 : 

Tulislah program dalam bentuk mnemonic dan kemudian dalam bahasa mesin untuk 

memasukkan data ke dalam register dengan ketentuan   A = 0,  B = 1,  C = 2,  D = 3,  E 

= 4,  H = 5,  L = 6.  Gunakan instruksi  LD  8 bit untuk setiap kali mentransfer data 1 

byte. Ikutilah langkah-langkah berikut : 
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a. Tulislah program dalam bentuk mnemonic untuk men-set register-register di atas. 

Instruksi terakhir adalah  RST  38H yang akan mengembalikan kendali 

mikroprosesor pada program monitor setelah menjalankan seluruh program. 

b. Dengan menggunakan tabel instruksi LD 8 bit, terjemahkan mnemonic di atas ke 

dalam bahasa mesin dengan address awal pada 1800H. Tuliskan address yang benar 

untuk setiap instruksi. 

c. Masukkan program dalam bahasa mesin itu ke dalam MPF-I (Z80), dan periksa isi 

dalam setiap address yang dilibatkan (yang tersimpan dalam memori), dan jalankan 

program tersebut. 

d. Periksalah isi setiap register (tekan tombol REG) apakah sudah sesuai dengan yang 

diprogramkan. Jika masih ada kesalahan ulangi dari langkah-langkah di atas. 

e. Tabel untuk menuliskan program percobaan 1.1 : 

Address 

Memory 

Bahasa 

Mesin 

Mnemonic Keterangan 

1800H 3E00 LD  A,00 Isilah register A dengan data 00H 

1802H 0601 LD  B,01 Isilah register B dengan data 01H 

1804H 0E02 LD  C,02 Isilah register C dengan data 02H 

1806H 1603 LD  D,03 Isilah register D dengan data 03H 

1808H 1E04 LD  E,04 Isilah register E dengan data 04H 

180AH 2605 LD  H,05 Isilah register H dengan data 05H 

180CH 2E06 LD  L,06 Isilah register L dengan data 06H 

180EH FF RST  38H Kembali ke Program Monitor 

 

Percobaan 2.2 : 

Tulislah program dalam bentuk mnemonic dan kemudian dalam bahasa mesin untuk 

memasukkan data ke dalam register dengan ketentuan  B = 12,  C = 34,  D = 56,  E = 78,  

H = 9,  L = A.  Gunakan instruksi  LD  16 bit untuk setiap kali mentransfer data 2 byte. 

Ikutilah langkah-langkah berikut : 
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a. Tulislah program dalam bentuk mnemonic untuk men-set register-register di atas. 

Instruksi terakhir adalah  RST  38H yang akan mengembalikan kendali 

mikroprosesor pada program monitor setelah menjalankan seluruh program. 

b. Dengan menggunakan tabel instruksi LD 16 bit, terjemahkan mnemonic di atas ke 

dalam bahasa mesin dengan address awal pada 1820H. Tuliskan address yang benar 

untuk setiap instruksi. 

c. Masukkan program dalam bahasa mesin itu ke dalam MPF-I (Z80), dan periksa isi 

dalam setiap address yang dilibatkan (yang tersimpan dalam memori), set PC pada 

address 1820H dan jalankan program tersebut. 

d. Periksalah isi setiap register (tekan tombol REG) apakah sudah sesuai dengan yang 

diprogramkan. Jika masih ada kesalahan ulangi dari langkah-langkah di atas. 

e. Tabel untuk menuliskan program percobaan 1.2 : 

Address 

Memory 

Bahasa 

Mesin 

Mnemonic Keterangan 

1820H 013412 LD  BC,3412H Isilah register BC dengan data 1234H 

1823H 117856 LD  DE,5678H Isilah register DE dengan data 5678H 

1826H 210A09 LD  HL,090AH Isilah register HLdengan data 090AH 

1829G FF RST  38H Kembali ke Program Monitor 

 

Catatan : 

Suatu data 16 bit terdiri dari 2 byte. Byte berorde tinggi berada pada address memori 

yang lebih tinggi, sedangkan byte berorde rendah berada pada address memori yang 

lebih rendah. Misalkan data 16 bit  1234H disimpan pada address dari 1820H hingga 

1821H dengan ilustrasi sebagai berikut : 

 

Data 16 bit    Isi Memori Address Memori 

 12    34 byte berorde rendah             34 1820H (address lebih rendah) 

  byte berorde tinggi          12 1821H (address lebih tinggi). 
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Percobaan 2.3 : 

Buatlah program untuk menghapus isi memori pada address 1850H hingga 

186FH. Jika digunakan instruksi LD 8 bit untuk mentransfer setiap data ke tujuan 

masing-masing, maka akan diperlukan 32 (20H) kali pelaksanaan transfer data. Program 

tersebut akan lebih efisien bila digunakan metode loop. Digunakan register B sebagai 

pencacah loop. Set register B = 20H sebelum pelaksanaan program loop. Register HL 

digunakan sebagai penunjuk address memori dan set register HL = 1850H sebagai 

address awal.  Kemudian HL ditambah dengan 1 (increment  INC  HL) dan B dikurangi 

dengan 1 (decrement  DEC  B)  untuk setiap loop.  Jika B = 0 (berarti semua loop telah 

dilaksanakan) dan jika sebaliknya (B  0) maka loop diulangi lagi.  Gunakan tabel 

berikut untuk merancang program tersebut ! 

 

Address Bahasa 

Mesin 

Label Mnemonic Keterangan 

1800H 0620  LD  B,20H Set pencacah loop  B = 20H 

1802H 215018  LD HL,1850H Set alamat awal memori yang akan 

dihapus isinya 

1805H AF  XOR  A Kosongkan  A 

1806H 77 LOOP LD (HL),A Kosongkan address memori yang 

ditunjuk oleh HL 

1807H 23  INC HL Tambah HL dengan 1 

1808H 05  DEC  B Kurangi B dengan 1 

1809H 20FB  JR  NZ,LOOP Jika B  0, kembali ke LOOP 

180BH FF  RST  38H Kembali ke program monitor 

 

Setelah dilengkapi, masukkan program di atas ke dalam MPF-I dan kemudian jalankan. 

Periksa apakah isi address dari 1850H hingga 186FH telah terhapus (nol) atau kosong. 

Jika terjadi kesalahan, periksalah sekali lagi dan ulangi langkah-langkah pengosongan 

suatu lokasi memori seperti di atas. 
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Percobaan 2.4 : 

Rancanglah suatu program dalam bahasa mesin untuk men-set address memori 

dari 1840H hingga 184FH berturut-turut dengan data  0, 1, 2, 3, 4, … F. Petunjuk :  

Ubahlah pencacah loop dan nilai address awalnya. Register A ditambah dengan 1 pada 

loop berikutnya.  Setelah itu, masukkan program rancangan tersebut ke MPF-I untuk 

kemudian dijalankan. Periksa  apakah isi dari suatu lokasi memori yang dimaksud telah 

sesuai dengan rancangannya. Jika belum, ulangi hingga berhasil.  Tabel berikut dapat 

digunakan sebagai penuntun untuk perancangan program. 

 

Address Bahasa 

Mesin 

Label Mnemonic Keterangan 

1800H 0610  LD  B,10H Set pencacah loop  B = 10H 

1802H 214018  LD HL,1840H Set alamat awal memori yang akan 

dihapus isinya 

1805H 3E00  LD  A,00 Set agar  A = 0 

1807H 77 LOOP LD (HL),A Kosongkan address memori yang 

ditunjuk oleh HL 

1808H 3C  INC A Tambah A dengan 1 

1809H 23  INC HL Tambah  HL dengan 1 

180AH 05  DEC B Kurangi  B dengan 1 

180BH 20FA  JR  NZ,LOOP Jika B  0, kembali ke LOOP 

180DH FF  RST  38H Kembali ke program monitor 

 

 


