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DESKRIPSI  MATAKULIAH 

Dengan mata kuliah Sistem Mikroprosesor ini Mahasiswa calon sarjana punya bekal wawasan tentang 
prinsip dan mekanisme kerja sistem mikroprosesor, bagaimana mikroprosesor melakukan operasi, 
penerjemahan kode program, dan eksekusi baris program. Akan dipelajari juga mengenai sinyal kendali dan 
antarmuka mikroprosesor dengan memori dan sistem I/O dalam pertukaran data. Diberikan juga 
perbandingan antara prosesor yang digunakan dalam komputer/PC yang berbasis x86 dengan sistem 
tertanam yang berbasis ARM. Selain itu, diberikan juga materi tentang antarmuka perangkat antara 
mikroprosesor dengan peripheral pendukung dalam sistem komputer serta bentuk sinyalnya, seperti 
memori, basic I/O, komunikasi, DMA, dan Interupsi. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI 

1. Mampu menunjukkan ketaatan menjalankan ajaran agama dan aktifitas amal saleh, memiliki akhlak dan 
kepribadian serta tata krama yang baik di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
implementasi visi Universitas Medan Area. (S1) 

2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat 
dan lingkungannya juga memiliki jiwa mandiri, kreatif dan inovatif. (S2) 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan 
orisinal orang lain. (S3) 

4. Mampu memahami etika dan tanggung jawab profesional dan kode etik seorang electrical profesional. 
(S4) 

5. Mampu berkerja dan berkerjasama dalam lingkungan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. (KU1) 
6. Mampu menggunakan teknologi informasi. (KU2) 
7. Mampu menerapkan ilmu-nya berdasarkan kepribadian dan semangat entrepreneurship dan memiliki 

jiwa leadership. (KU3) 
8. Mampu memahami pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan 

terkini di bidang sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika . (P6) 
9. Mampu merumuskan solusi alternatif solusi untuk masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem 

kendali, atau sistem elektronika dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 
keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration). (KK4) 

10. Mampu memberikan penilaian dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. (KK7)  

 



 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

1. Memahami arsitektur dasar mikroprosesor, mekanisme proses, dan komponen logika penyusunnya. 
2. Memahami berbagai bentuk pengalamatan, set instruksi dan opcode standar mikroprosesor, dan 

mampu menganalisis proses kerja yang terjadi. 
3. Menyusun dan melakukan evaluasi program dasar mikroprosesor. 
4. Menyusun antarmuka mikroprosesor dengan peripheral pendukung hingga membentuk sebuah sistem 

komputer. 
5. Memahami dan mampu mengembangkan pengetahuan baru pada teknologi komputer. 

 

POKOK BAHASAN 

Pertemuan 
ke /Tanggal 

Meteri/Bahan Ajar Referensi/
Daftar 

Pustaka 

1 Latar belakang sejarah mikroprosesor, Pengenalan dasar sistem komputer 
Refrensi 
a,b dan c 

2 Perkembangan Mikroprosesor, Sistem Bilangan dan Format Data. 
Refrensi  
a,b dan c 

3 
Arsitekur mikroprosesor, Organisasi Register, Real Mode Memory Addressing, 
Memoriy Paging dan Flat Mode Memory 

Refrensi 
a,b dan c 

4-5 Data Addressing Mode, Stack Memory Addressing Mode 
Refrensi 
a,b dan c 

6-7 Karakteristik dan bentuk intruksi, Type Operand dan Type Data 
Refrensi 
a,b dan c 

8 Ujian Tengah Semester (UTS)  

9 Memori dan Antarmuka Memori 
Refrensi  
a,b dan c 

10 Antarmuka Dasar Input/Output 
Refrensi  
a,b dan c 

11-12 Interupsi, DMA dan DMA Controlled I/O 
Refrensi 
a,b dan c 

13-14-15 Co-Prosesor Aritmatika, MMX dan Teknologi SIMD, Bus interface 
Refrensi 
a,b dan c 

16 Ujian Akhir Semester (UAS)  
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