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Pertemuan Ke-6 
 ARITMATIKA KOMPUTER 

Pendahuluan 
• Aritmetika komputer dibentuk dua jenis bilangan  yang sangat berbeda   

integer dan floating point.  

• Pada kedua jenis bilangan tersebut, pemilihan representasi merupakan masalah 

rancangan yang sangat kritis. 

 

Artihmatika dan unit logika (ALU) 

• ALU  bagian komputer yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmetika 

dan logik terhadap data.  

• Semua elemen lain sistem komputer-control unit, register, memori, I/O-  

berfungsi membawa data ke ALU untuk selanjutnya diproses dan kemudian 

mengambil kembali hasilnya.  

• ALU dan seluruh komponen elektronik  pada penggunaan perangkat logik 

digital sederhana yang dapat menyimpan digit-digit biner dan membentuk operasi 

logik Boolean sederhana.  

 

Control 
Flags Unit  

ALU 

Register Register 
 

 

Gambar 6.1 Input dan output  dari  ALU 

 

Representasi Interger 

Data pada komputer menggunakan sistem bilangan biner  yang mempresentasikan 

data apapun kedalam 0 dan 1yang dikenal dengan nama BIT (binary digit) 

 

REPRESENTASI NILAI TANDA  
• Penggunaan unsigned integer tidak cukup  bilangan integer negatif  

    dan juga bilangan positif integer.  

•    Karena itu  beberapa konvesi lainnya yang dapat kita gunakan.  
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•    Konvesi-konvesi  perlakuan terhadap bit yang paling berarti (paling  

    kiri) di dalam word  bit tanda.  

•    Apabila bit paling kiri sama dengan 0  suatu bilangan adalah positif       

    sedangkan bila bit yang paling kiri sama dengan 1   bilangan bernilai   

    negatif.  

•    Bentuk yang paling sederhana representasi yang memakai bit tanda    

    representasi nilai tanda. Pada sebuah word n bit, n – 1 bit yang paling  

    kanan menampung  nilai integer. Misalnya: 

    + 18 = 00010010 

     - 18 = 10010010 (sign-magnitude/nilai-tanda) 

• Terdapat beberapa kekurangan pada representasi nilai-tanda  

penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan baik tanda 

bilangan ataupun nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi yang 

diperlukan.  

• Kekurangannya lainnya  terdapat dua representasi bilangan 0: 

 + 010 = 00000000 

 -  010 = 10000000 (sign-magnitude) 

 
REPRESENTASI KOMPLEMEN DUA  

• Representasi komplemen dua ( two’s complement representation)  

mengatasi dua buah kekurangan yang terdapat pada representasi nilai- 

tanda. 

• Penambahan dan pengurangan   nilai-tanda (sign-magnitude) tidak 

mencukupi dan terdapat dua buah representasi bilangan nol. 

• Representasi komplemen dua menggunakan bit yang paling berarti sebagai 

bit tanda  memudahkannya untuk mengetahui apakah sebuah integer 

bernilai positif atau negatif.  

• Representasi ini berbeda dengan representasi nilai-tanda dengan cara 

menginterpretasikan bit-bit lainnya. 

• Representasi komplemen dua akan lebih mudah dimengerti dengan 

mendefinisikannya dalam bentuk jumlah bobot bit  seperti telah kita 

lakukan diatas pada representasi unsigned-magnitude dan sign-magnitude.  

• Bilangan nol akan diidentifikasikan sebagai positif,  memiliki tanda bit 0 dan 

nilai keseluruhan 0.  

• Kita dapat melihat bahwa range integer positif yang dapat direpresentasikan 

mulai 0 (seluruh magnitude bit-nya sama dengan 0) hingga 2n-1-1 (seluruh 
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magnitude bit-nya 1).   bilangan yang lebih besar akan memerlukan bit 

yang lebih banyak. 

• Sekarang  bilangan negatif A, bit tanda an-1, sama dengan 1. n-1 bit 

sisanya dapat mengambil salah satu dari 2n-1 nilai.  

• Karena itu, range integer negatif yang dapat direpresentasikan  mulai –1 

hingga -2n-1.  

• Hasilnya  assignment yang mudah bagi nilai  untuk membiarkan bit-bit 

an-1 an-2…a:a0 akan sama dengan bilangan positif 2n-1 –A. 

 
KONVERSI ANTARA PANJANG BIT YANG BERLAINAN 

• Kadang-kadang kita perlu mengambil sebuah integer n bit dan   

  menyimpannya di dalam m bit, dengan m > n.  

•  Pada notasi sign-magnitude  mudah dilaksanakan: cukup memindahkan  

  bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan nol. Misalnya: 

  +18 =      00010010 (sign-magnitude, 8 bit) 

  +18 = 0000000000010010 (sign-magtitude, 16 bit) 

  -18  =      10010010 (sign-magnitude, 8 bit) 

  -18  = 1000000000010010 (sign-magtitude, 16 bit) 

•  Prosedur di atas tidak berlaku bagi integer negatif komplemen dua. Dengan  

  memakai contoh yang sama: 

  +18 =      00010010  (komplemen dua, 8 bit) 

  +18 =   0000000000010010  (komplemen dua, 16 bit) 

   -18 =      10010010  (komplemen dua, 8 bit) 

-65.518 =  1000000000010010                       (komplemen dua, 16 bit) 

• Aturan integer komplemen dua adalah untuk memindahkan bit tanda ke  

  posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan salinan-salinan bit  

  tanda.  

•  Bilangan positif  diisi dengan 0 dan  bilangan negatif isi dengan 1   

•  -18 =      10010010 (komplemen dua, 8 bit) 

•  -18 = 1111111100010010 (komplemen dua, 16 bit) 

 

REPRESENTASI FIXED-POINT 
• Representasi  yang telah dibahas disini kadang-kadang disebut fixed point.  

• Hal ini disebabkan  radix pointnya (binary point) tetap dan diasumsikan 

akan berada di sebelah kanan dari digit yang paling kanan.  
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• Pemrogram  menggunakan representasi yang sama untuk bilangan 

pecahan biner dengan melakukan penskalaan bilangan-bilangan yang 

bersangkutan  titik biner secara implisit berada pada lokasi lainnya. 

 
ARITMETIKA INTEGER 
Pada proses arithmatika ALU hanya dapat melakukan proses penjumlahan dan 

pengurangan. Untuk melaukuakn proses perkalian dan pembagian integer dilakukan 

dengan dua buah proses 

1. Negasi 
Negasi adalah tehnik untuk mencari nilai negatif dengan cara membalikan nilai 

yang sudah ada ditambahkan nilai 1, contoh: 

Nilai – 10 dapat dicari dengan cara : 

a. Dilakukan dengan pengurangan pergeseran jumlah satu bit kedepan: yaitu 

jika nilai desimal bernilai 10  maka didapatkan nilai binernya adalah 1010 

yang banyak bilangan bitnya sebanyak 4 bit sehingga nilai kedepan yang 

dikurangi adalah 10000 sebanyak 5 bit 

0110
1010
10000

−    

b.  Dengan cara inverting yaitu membalikan nilai bilangan yang tidak negatif. 

Caranya antara lain:10 desimal memiliki nilai biner yaitu 1010, yang 

berjumlah 4 bit maka kita dapat mencari nilai -10 adalah: 

1010, dibalik menjadi nilai 0101 ditambah denga nilai 1 maka didapatkan nilai 

 0110 

2. Penjumlahan 
Arithmatika penjumlahan biner yang dilakukan pada unit Arithmatika dan Logika 

(ALU) sebenarnya adalah menggunakan gerbang logika kombinasional yang 

disebut adder, gambar rangkaian half adder terlihat pada gambar 6.2 

A
B Sum 

Carry 

 
Gambar 6.2 Rangkaian half adder 
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Tetapi secara matematis yang dilakukan oleh manusiA adalah sebgai berikut 

 

3. Pengurangan 
Arithmatika pengurangan biner yang dilakukan pada unit Arithmatika dan Logika 

(ALU) sebenarnya adalah menggunakan gerbang logika kombinaksional yang 

disebut Subtractor, gambar rangkaian half subtractor terlihat pada gambar 6.3 

 
Gambar 6.3 Rangkaian Half subtractor 

 

Tetapi secara matematis yang dilakukan oleh manusi adalah sebgai berikut 

 
 

A
Selisih 

B

Pinjam 

4. Perkalian 
Arthmatika perkalian pada komputer sebenarnya tidak ada yang ada adalah 

melakukan penjumlahan sebanyak yang dikalikan dengan bantuan logika “AND’ 

pada setiap yang dikalikan serta melakukan shift register pada masing bit pengali   

     1011  Multiplicand (11) 
     1101  Multiplier     (13) 
     1011 

 x 

            0000 
          1011  Partial Product 
        1011 
      
                       10001111  Product (143) 

+ 
 

 Pada proses perkalian pembilang dan penyebut dilakukaan proses logika “AND” 

setelah itu di bentuk bergeser dengan counter register dari awal tulisan seperti 

perkalian pada bilangan desimal yang dimengerti oleh pemahaman manusia. 

 

 

5. Pembagian 
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1011 

1101

10010011 Dividend 
1011
1110Partial 

 
Nb: Turun 2 bit  jika tidak dapat  dikurangi oleh pembaginya, maka  jumlah bit 

hasilnya diberikan nol pada sisa pertamanya. 

 
ARITMETIKA FLOATING-POINT 
Masalah-masalah dapat timbul sebagai hasil operasi-operasi tersebut  

diantaranya : 

• Exponent Overflow: Sebuah eksponen positif melampaui nilai eksponen 

maksimum. Dalam sebagian sistem, hal ini dapat ditandai dengan +∞  atau -

∞. 

• Exponent Underflow: Sebuah eksponen negatif melampaui nilai eksponen 

maksimum. Hal ini berarti bahwa bilangan terlalu kecil untuk dapat 

direpresentasikan, dan bilangan ini dapat dilaporkan sebagai 0. 

• Significand Underflow: Dalam proses penggunaan significand, digit dapat 

mengalir ke ujung kanan significand. Seperti yang akan kita bahas, 

diperlukan pembuatan. 

• Significand Overflow: Dalam proses penambahan dua significand yang 

bertanda sama dapat menghasilkan carry out bit yang paling berarti. Hal ini 

dapat diperbaiki dengan melakukan realignment seperti akan kita bahas. 

 
Range pada Floting Point 

• For a 32 bit number 

 * 8 bit exponent  

 * +/- 2256 ≈ 1.5 x 1077 

• Accuracy 

 * The effect of changing lsb of mantissa 

 * 23 bit mantissa 2-23 ≈ 1.2 x 10-7 

1111

1011
Remainders

1011
100

Divisor 

Remainder
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 * About 6 decimal places 

 
Expressible Numbers 

 
 

 

 

Latihan: 

1. berapakah Nilai arithmatika di bawah ini 

a. 1001101 x 10011 

b. 101111011101 : 11001 

c. – 56(10) = ........ (2) 
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