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Praktikum II 

Bahasa Asembler 

 

 

Pokok Bahasan: 

 Mengenal bahasa rakitan/assembler 

 Mengenal fungsi bahasa rakitan dalam pemrograman Mikroprosessor 

Tujuan Belajar 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mengetahuii: 

 Cara membuat program menggunakan bahasa rakitan 

 Mengenal komponen bahasa rakitan 

Pendahuluan 

Dalam mempelajari mikroprosesor dapat digunakan media belajar berupa 

emulator/simulator. Emulator/simulator merupakan perangkat lunak yang menirukan perilaku 

dari objek yang disimulasikan, dalam hal ini adalah mirkoprosesor. Dengan emulator/simulator, 

pengujian perancangan perangkat keras maupun perangkat lunak sistem mikroprosesor dapat 

dilakukan tanpa merealisasikan perangkat keras. EMU8086 merupakan emulator untuk 

prosesor 8086 yang sudah dilengkapi dengan editor dan asembler yang bersifat GUI (graphical 

user interface). Dengan EMU8086 internal register dapat diamati dari waktu ke waktu akibat 

dari eksekusi suatu instruksi asembli.  

Bahasa Rakitan/Assembly 

Setiap computer memiliki mikroprosessor yang mengatur dan melakukan perhitungan 

aritmatika, control dan logika. Masing-masing keluar mikroprosessor memiliki set instruksi 

berbeda dan bervariasi tergantung dari jenis maupun seri mikroprosessor tersebut. Set intruksi 

tersebut digunakan untuk menangani inputan yang bervariasi seperti masukan dari mouse, 

keyboard dan lain-lain. Set instruksi tersebut disebut set intruksi mesin, atau disebut bahasa 

rakitan/assembly. Mikroprosessor hanya memahami bahasa intruksi yang hanya “0” dan “1”. 

Bahasa rakitan hanya didesain untuk keluarga mikroprosessor tertentu. 
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Keuntungan Bahasa Assembly 

1. Kita dapat memahami interaksi program dengan system operasi, processor dan BIOS 

2. Mengenal representasi data dalam memori dan perangkat lainnya 

3. Kita bisa mengetahui bagaimana mikroprosessor mengakses dan mengeksekusi intruksi 

4. Memahami bagaimana prosessor mengakses dan memproses data 

EMU8086 

Emulator 8086 merupakan software emulator yang merepresentasikan tool bahasa rakitan 

pada mikroprosessor khususnya seri 8086 ke atas. Emulator 8086 menjadi sarana berlatih yang 

cukup mudah dan menarik , karena selain mudah juga memiliki tampilan berupa window-

window yang menampilkan kondisi mikroprosessor saat melakukan pemrograman. Tool lain 

untuk belajar bahasa rakitan adalah TASM atau MASM (Microsoft Assembler) atau NASM bila di 

Linux. Bahkan langsung ke editor command Prompt Sistem Operasi Windows pun bias 

dilakukan. Tetapi pada praktikum ini dipilih Emu8086 karena disamping tampilannya menarik 

juga hampir 100% mendukung bahasa rakitan yang menggunakan tool di atas. 
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Percobaan 1 

Bukalah program emu8086 
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Jalankan script tersebut dengan cara: 

- Simpan 

- Pilih – Compile – Run 

- Amati hasil program dan kondisi memori pada tampilan emulator 8086 

 

Bila ditampilkan seperti di atas berarti software emu8086 berhasil dijalankan 

 

Latihan 

Buatlah script program yang menampilkan tulisan “Aku belajar 

mikroprosessor” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


