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MINGGU VIII 

 

 

PENJADUALAN 

PROSES 



DEFINISI 

• Aktifitas oleh Pengatur Proses yang menangani 
pemindahan proses yang sedang berjalan dari 
CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan 
strategi tertentu. 

• Sebuah bagian penting dari Multiprogramming 
Operating System, yang memungkinkan lebih 
dari satu proses dimuatkan ke dalam 
Executable Memory satu per satu dan proses 
yang dimuatkan berbagi CPU menggunakan 
Time Multiplexing. 

 



ANTRIAN PENJADUALAN 

• Antrian dari proses atau device 

• Ketika proses memasuki sistem, proses diletakkan ke 
dalam sebuah Job Queue.  

• Job queue terdiri atas semua proses di dalam sistem 

• Sistem operasi juga menangani queue lain seperti 
Device Queue.  

• Setiap device memiliki sebuah device queue. 



JENIS ANTRIAN 

• DEVICE QUEUE 

– Sebuah antrian dimana banyak proses menunggu 
untuk sebuah I/O device tertentu. 

• READY QUEUE 

– RUN QUEUE 

– Tempat dari Proses Aktif 

– Proses menunggu alokasi CPU 



DIAGRAM ANTRIAN 



EKSEKUSI PROSES 

• Hal yang dapat terjadi 

– Proses mengeluarkan I/O Request, kemudian 
masuk ke dalam I/O queue 

–Membuat sub proses (child), lalu menunggu 
terminasinya 

–Dihapus secara paksa oleh CPU, sebagai 
hasil dari terjadinya interrupt, lalu 
dikembalikan ke dalam Ready Queue 



ALGORITMA PENJADUALAN 

• First Come First Serve (PTPD) 

• Shortest Job First (TTD) 

• Priority Based 

• Round Robin 



FIRST COME FIRST SERVE 

• Lebih mudah dimengerti dan diterapkan 

• Performa rendah, karena Average Wait Time 
tinggi 

 



FIRST COME FIRST SERVE 



SHORTEST JOB FIRST 

• Pendekatan terbaik untuk meminimalkan 
Waiting Time 

• Mustahil dilakukan 

• Prosesor harus mengetahui sebelumnya 
tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan 
oleh setiap proses 



SHORTEST JOB FIRST 



SHORTEST JOB FIRST 



PRIORITY BASED 

• Setiap proses diberikan sebuah prioritas 

• Proses dengan prioritas tertinggi akan 
dijalankan terlebih dahulu, dan seterusnya 

• Proses dengan prioritas yang sama dijalankan 
dengan berdasarkan First Come First Serve 

• Prioritas dapat berdasarkan atas kebutuhan 
memori, kebutuhan waktu, atau kebutuhan 
sumber daya lainnya  



PRIORITY BASED 



PRIORITY BASED 



ROUND ROBIN 

• Untuk setiap proses disediakan sebuah waktu 
tetap untuk eksekusi (kuantum) 



ROUND ROBIN 


