
RINGKASAN PENELITIAN 

ludul Penelilian : Analisis 5iklus Mikroposesol' 80386 Dx 
Unluk Beberapa Inslruksi Dalam Bahasa 
Program Pascal 

Ketua Pene11li : Soegianlo 50e11sl10no 
Anggola Pene11li : Aminalun 

Moh. Yasin 
Hamdani 
Relna Apsal-i "!' 

Fakullas/Puslil : MIPA Universilas Airlangga 
Sumber Biaya DIP-OPF Universilas A1rlangga 

Tahun 1994-1995 
S.K. Reklor Non~r 5655/PT 03.H/N/1994 
Tanggal I 20 Juli 1994 

Teknologi komputasi untuk tahun-tahun terakhir ini cukup 
berkembang pesat dan mungkin untuk tahun-tahun yanS akan 
datang teknologi komputasiakan masuk dalam berbagai bidang 
kehidupan sehari-hari. 

Dengan mengetahui jumlah pulsa clock yang diperlukan 
dari beberapa instruksi dasar dari program bahasa pascal roaka 
programer diharapkan oukup dapat mengefektlfkan waktu akses 
menggunakan variabel yang sedikit maka mungkin masalah waktu 
akses kurang diperhatikan oleh programer. 

Rumusan masalah pada . pene 1it ian in i adalah berapakah 
jurulah pulsa yang dibutuhkan oleh beberapa instruksi dalam 
bahasa Pascal untuk mikroprosesor 80386 DX, apakah tabel jum 
lah pulsa untuk beberapa instruksi mampu mengefisiensikan 
program dalam bahasa tingkat tinggi (Pascal) pada komputer 
pribadi dengan mikroprosesor 81386 DX. 

Hipotesis penelitian ini adalah : 
H, Analisis jumlah pulsa dari suatu mikroprosesor dapat 

dipakai untuk mengefisiensikan waktu akses suatu 
instruksi dalam bahasa program Pasoal. 

H Analisls jumlah pulsa dari suatu mikroprosesor tidak 
C> dapat dipakai untuk mengefisiensikan waktu akses suatu 

instruksi bahasa program Pascal. 
Tujuan penelitian adalah Hengefisiensikan waktu akses 

dari suatu program bahasa Pascal bila menggunakan 
mikroprosesor 81386 DX, serta bagaimana mensiasati intruksi 
(persamaan matematika ) yang diberikan agar waktu aksesnya 
menj ad i lebih cepat. 

Teknologi software (perangkat lunak) dan hardware 
(perangkat keras) sedans berpacu untuk menciptakan komputer 
super cepat, dengan demikian penelitian tentang jumlah siklus 
untuk beberapa macam instruksi ini akan sangat bermanfaat, 
dalam waktu yang lama dapat diturunkan waktunya,ini tentu 
merupakan salah satu penghematan energi dan waktu. 
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Setelah diketahui jumlah pulsa yang diperlukan untuk 
suatu instruksi, maka dicoba untuk dibuat suatu persamaan 
matematikayang sama dengan instruksi tersebut dan kemudian 
dicari jumlah pulsa yang diperlukan untuk.persamaan matematika 
yang baru tersebut, hal ini dilak~kan berulang-ulang sampii 
8idapat waktu akses (jumlah pulsa) yang lebih keeil dati 
instruksi (persamaan matematika awal) yang diberikan. 

Tabel 4.3 Tabel selisih jumlah pulsa 
~¥-, 

No Persamaan .Jumlah Pulsa Selisih Jumlah Pulsa 
... 

1 

f---- 

I 
:-: 

A ::: (a+b) * (a-b) 
A ::: (a*a) - (b*b) 
A Sqr (a)-Sqr (b) 

A Sqr (a+b) 
A (alb) * (a+b) 
A ::: a*a + 2*a* + b*b 
A ::: Sqr Ca) + 2*a*b+ 

Sqr (b) 

1588 :!: 2 82 ± 
1573 ± 3 67 ± 
1506 ± 2 -

---

1704 :!: 2 -
1471 ± 2 397 ± 
2596 ± 2 1522 ± 

2515 ± 3 1441 ± 

3 
4 

3 
3 

4 

3 

4 

A ::: In (axb) 
A ::: In a + In b 

...............-
A ;: Sin (2a) 
A ;: 2* Sin(a)*cos(a) 

12548 ± 25 -
25735 ± 21 13.187 ± 

--.. 

6892 ± 12 -
17102 ± 14 10.210 ± 

33 

18 

5 A = a * (b+e) 
A = a*b + a*e 

776 :!: 2 -
1161 ± 3 

I 
-

6 A co a*a 
A ::: Sqr (a) 

412 :!: 2 -
720:!: 1 308 ± 2 

Untuk persamaan yarig berbeda akan berbeda pada jumlah 
pulaa yang diperlukan dalam persamaan tersebut berbeda 
meskipun hasil hasil dari p~rsamaan ltu sarna. 

Agar program yang dibuat menjadi lebih efisien tehadap 
waktu maka, sebaiknya digunakan persamaan matematika yang 
membutuhkan jumlah pulsa yang sedikit, tetapi hal 1n1 pun 
masih kalah apabila dibandingkan dengan bahasatingkat rendah 
(asembli). 

Yang ditampilkan pada nlasalah ini adalah hanya beberapa 
persamaan saja, masih banyak persamaan matematika yang belum 
disinggung, maka dengan membuat program yang telah dijelaskan 
akan dapat pula dianalisis beberapa persa.aan m~tematika yang 
lain. 
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