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Mode Pengalamatan

Organisasi Komputer

STMIK AUB SURAKARTA

Apakah Mode Pengalamatan itu?

Mode pengalamatan adalah bagaimana
cara menunjuk sebuah alamat di mana
operand akan diambil

Mode pengalamatan diterapkan pada set 
instruksi (lihat petemuan sebelumnya), di
mana pada umumnya instruksi terdiri dari
opcode (kode operasi) dan alamat
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Jenis-jenis Mode Pengalamatan

Secara garis besar ada 3 jenis:
Direct
Alamat operand ditunjuk secara langsung pada instruksi
Misal instruksi LOAD
Cara penulisan: LOAD Y
Indirect
Alamat operand ditunjukkan secara tidak langsung oleh
data yang terkandung pada alamat yang ditunjuk
Cara penulisan: LOAD (Y)
Immediate
Alamat operand tidak berisi sebuah alamat, tetapi
langsung operand yang akan diproses
Cara penulisan: LOAD #9

Penerapan Mode Pengalamatan
Anggap kita memiliki contoh register dari memory sebagai berikut
(bagian kiri alamat, kanan datanya)

PC

IR

AC

Z

Y

51D

50C

B

A

Register

15102

6101

5100

1052

751

350

433

122

101

520

Memory
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Direct

Untuk pemanggilan alamat operand berupa register 
namanya Register Addressing
Dengan contoh pada slide 5, instruksi

LOAD C 
akan menghasilkan Acc 50, karena alamat register C 
berisi bilangan 50
Untuk pemanggilan alamat operand berupa memory 
namanya Direct Addressing
Dengan contoh pada slide 5, instruksi

LOAD 3
akan menghasilkan Acc 43, karena alamat memory 3 
berisi bilangan 43

Indirect

Untuk pemanggilan alamat operand berupa register 
namanya Register Indirect Addressing
Dengan contoh pada slide 5, instruksi

LOAD (D)
akan menghasilkan Acc 7, karena alamat register D 
berisi alamat memory 51, sedangkan alamat memory 51 
berisi bilangan 7
Untuk pemanggilan alamat operand berupa memory 
namanya Indirect Addressing
Dengan contoh pada slide 5, instruksi

LOAD (50)
akan menghasilkan Acc 43, karena alamat memory 50 
berisi alamat memory 3, sedangkan alamat memory 3 
berisi bilangan 43
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Displacement

Merupakan alamat relatif, artinya alamat operand 
yang dituju berjarak n alamat dari sebuah alamat
yang diekspresikan secara indirect
Dengan contoh pada slide 5, instruksinya:

LOAD ( C ) + 50
akan menghasilkan Acc 5, karena alamat
register C berisi alamat 50, sedangkan alamat
yang dituju berjarak + 50 darinya. 50 + 50 = 
100. Alamat 100 berisi bilangan 5

Immediate

Immediate tidak membutuhkan alamat
memory/register, karena tempat untuk alamat
operand diisi langsung oleh bilangan
operandnya.

Contoh: LOAD #9
akan mengasilkan Acc 9. Nilai dibelakang
tanda # dianggap sebagai operandnya.

Contoh lagi: ADD Y, #2, #5
akan mengasilkan register Y 7. Kedua
operand adalah 2 dan 5, dengan demikian 2 + 5 
= 7.
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Stack Addressing

Stack Pointer : berisi alamat elemen stack paling atas. 
Bila sebuah butir ditambahkan ke dalam stack atau
dihapus dari stack, maka pointer dinaikkan atau
diturunkan agar berisi alamat elemen stack paling atas
yang baru.
Stack Base : berisi alamat lokasi paling bawah di dalam
blok yang dicadangkan. Bila ada suatu operasi yang 
mem-POP pada saat stack kosong, maka akan
dilaporkan telah terjadinya suatu error.
Stack Limit : alamat ujung lainnya yang terdapat pada
blok yang dicadangkan. Bila terdapat usaha yang akan
mem-PUSH pada saat stack penuh, maka akan
dilaporkan terjadi suatu error.
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Stack Addressing

PUSH : Menambahkan elemen baru ke
bagian puncak stack

POP : Mengurangkan elemen baru ke
bagian puncak stack

Contoh Soal

Berapakah isi register Y?
Gunakan kondisi register dan memory pada
slide 5!
LOAD ( C )
ADD 3
SUB ( 0 )
MPY ( C ) + 50
DIV #9
STOR Y
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Jawaban:

Berapakah isi register Y?
Gunakan kondisi register dan memory pada slide 5!
Instruksi Algoritmik Isi Acc
LOAD ( C ) AC 3 3
ADD 3 AC AC + 43 46
SUB ( 0 ) AC AC 10 36
MPY ( C ) + 50 AC AC × 5 180
DIV #9 AC AC / 9 20
STOR Y Y 20
Register Y berisi 20.


