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Apa itu Sistem Operasi?

Sistem operasi merupakan program yang 
mengontrol eksekusi program aplikasi dan 
bertindak sebagai interface (antarmuka) antara 
pengguna komputer dengan hardware

2



Tujuan Sistem Operasi
Sistem Operasi Mempunyai 2 Tujuan : 

Convenience/Kenyamanan : Suatu sistem operasi 
membuat komputer lebih mudah digunakan, lebih
mudah diperintah oleh pengguna (bukan
programmer)

Efisiensi : Suatu sistem operasi memungkinkan 
sumber daya sistem komputer (komponen-
komponen yang digunakan dalam eksekusi
proses) dapat digunakan dengan cara yang efisien
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Layers and Views of a Computer System
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O/S as a Resource Manager
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Layanan Sistem Operasi
Pembuatan program

Eksekusi program

Akses ke periferal / external device

Akses terstruktur ke file di dalam periferal

Akses ke seluruh perangkat dan resource sistem

Deteksi error dan handlingnya

Pengaturan sistem

Oleh karena itu sistem operasi dapat dimanfaatkan untuk
membantu mengatur organisasi resources (memory, 
prosesor, disk, dsb) agar bekerja lebih efisien
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Jenis Sistem Operasi
Interactive

Batch

Single program (Uni-programming)

Multi-programming (Multi-tasking)
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Kontrol Program
Jaman dahulu (1940an s/d 1950an), komputer tanpa S/O, 
program (rangkaian proses) berinteraksi langsung dengan
hardware melalui bahasa mesin

Operator komputer ingin bisa memasukkan banyak
program sekaligus tanpa harus ada operator standby: tiap
satu program selesai, memasukkan program berikutnya.

Dikembangkanlah simple batch system untuk mengatur
jalannya program (inilah S/O awal)

Bentuk modern: DOS



Kontrol Program - Batch
Batch artinya berurutan, sequentially queued, Batch 
operating system berbentuk sebuah program stay resident 
di memory.

Program/job disusun dulu oleh user dalam kartu plong
atau magnetic tape, kemudian diberikan kepada operator

Operator memasukkan program ke sistem

Tiap program/job dibaca oleh monitor, disimpan ke
memory

Program/job dijalankan oleh monitor sesuai dengan
urutan masuknya (batched)

Kontrol Program - Batch

Resident Monitor 
membutuhkan:

Memory Protection
Timer dan Interrupt
Batasan Instruksi
Khusus



Fitur-fitur perangkat keras
- Perlindungan Memori Pada saat program pengguna dieksekusi, 

maka program itu tidak harus mengubah area memory yg berisi monitor. Jika 
terjadi perubahan area memori maka prosesor akan mendeteksi kesalahan 
dan kontrol transfer ke monitor

- Pengatur waktu Pengatur waktu digunakan untuk mencegah sebuah 
tugas memonopoli sistem

- Instruksi-instruksi istimewa Instruksi yang diistimewakan 
adalah instruksi I/O

- Interupsi Fitur yang memberikan SO lebih flexibel dalam melepaskan 
kontrol ke program pengguna dan mendapatkan kembali kontrol tersebut
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Single Program

Boros waktu

Tidak bisa menjalankan lebih dari satu

program bersamaan - uniprogramming
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Multi-Programming with 
Two Programs

Hemat waktu
Lebih boros resource (pada penggunaan CPU)
Bisa menjalankan lebih dari satu program secara (seolah-
olah) bersamaan multiprogramming
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Multi-Programming with 
Three Programs
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Penjadwalan
Untuk mengatur susunan program/job pada
multiprogramming, digunakanlah penjadwalan / 
scheduling

Sistem operasi yang kita gunakan saat ini
(Windows/Linux/MacOS/Solaris dkk) sudah tidak murni
batched, namun sudah menggunakan teknik scheduling 
yang lebih maju, di mana urutan masuk program di
memory tidak lagi penting untuk menentukan urutan
eksekusi, tapi ditandai oleh adanya status (ready, waiting, 
dsb) dan event (interrupt) dari tiap proses

Penjadwalan Alur Tiap Proses
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Process Control Block
Identifier : Setiap proses saat itu memiliki identifier yang unik.

State : Keadaan proses saat itu (new, ready, dll)

Priority : Tingkatan prioritas relatif

Program counter : Alamat instruksi berikutnya di dalam program 
yang akan dieksekusi.

Memory pointers : Lokasi awal dan akhir proses di dalam memori

Context data : Data ini adalah data yang berada di dalam register 
pada prosesor pada saat proses sedang dieksekusi.

I/O status : Meliputi request I/O yang belum dipenuhi perangkat I/O 
yang diassign ke proses ini, daftar file yang di-assign ke proses dll.

Accounting information : dapat meliputi jumlah waktu prosesor 
dan clock time yang digunakan, batas waktu, nomor account, dll.
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Key Elements of O/S
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Process Scheduling
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Process

Request

EndLong-Term
Queue

Short-Term

Queue
CPU

I/O QueueI/O

I/O QueueI/O

I/O QueueI/O

Tiga Jenis Penjadwalan
High level scheduling (Penjadwalan tingkat tinggi)

Menentukan job mana yang akan dimasukkan ke sistem untuk 
pemrosesan
Mengontrol derajat multiprogramming (jumlah proses yang 
berada di dalam memori).
Job yang diijinkan ditambahkan pada antrian job pada penjadwal 
jangka pendek
Bekerja dalam modus batch atau interaktif

Short term scheduling (Penjadwalan jangka pendek)
Dikenal dengan istilah dispatcher
Mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detil tentang 
job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya.
Keadaan proses

I/O scheduling



Manajemen Memori

Untuk uniprogramming, tidak ada masalah dengan
memory

Memory dibagi menjadi dua
Satu bagian untuk sistem operasi (monitor)

Satu bagian untuk program yg sedang dieksekusi

Multi-program
Muncul masalah pada multiprogramming:

Jatah memory untuk program harus dibagi antara beberapa
program yang sedang dieksekusi

Perlu adanya pengaturan penggunaan ruang memory tersebut
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Swapping

Kadang ukuran memory yang tersedia tidak mencukupi untuk
mengeksekusi semua instruksi dalam sebuah program (di sini
program dikenal sbg proses band. task manager Windows)

Ketika memory belum kosong, proses ditampung dahulu di
sebuah medium (misal hard disk)

Saat ruang memory sudah tersedia, load proses tersebut ke
memory

Saat proses sudah selesai, buang seluruhnya dari memory

Kalau ada proses yang blocked (stuck), pindahkan ke medium, 
kemudian load proses lain yang dalam kondisi ready
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What is Swapping?
Swapping adalah sebuah proses yang melibatkan
modul I/O, memindahkan data dari storage device 
ke memory melewati bus.

Berarti swapping adalah sebuah proses yang 
lambat, untuk itu diperlukan metode yang tepat
untuk mengatur penempatan proses ke memori, 
agar lebih efisien:

Partitioning, dan

Paging
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Partitioning
Membagi memory menjadi bagian-bagian untuk
menampung proses (termasuk milik Sistem Operasi)

Fixed-sized partitions

Ukuran boleh sama atau tidak tiap partisi.

Proses dimasukkan di tempat kosong yang ukurannya
paling mendekati

Ada memory yang terbuang

Memunculkan ide adanya variable-sized partitions 
ukuran partisi disesuaikan tempat yang akan dipakai
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Variable Sized Partitions (1)
Variable-sized partitions

Proses dimasukkan di tempat kosong yang ukurannya
pas sesuai yang dibutuhkan

Ada memory yang terbuang juga

Akan terjadi banyak fragmen memory yang dipakai dan
yang kosong

Untuk mendapatkan ruang yang cukup bisa dilakukan
pemampatan (defragmentation) dengan
mengelompokkan ruang-ruang yang terisi di depan. 
Tapi ini justru menambah waktu.

Muncullah ide untuk paging
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Effect of Dynamic Partitioning

27

Paging
Bagi memory menjadi potongan2 kecil sama besar
disebut page frames

Bagi program (proses) menjadi potongan2 kecil sama
besar disebut pages

Hitung jumlah page frames yang dibutuhkan proses
tersebut, dan masukkan ke dalamnya

Serangkaian pages tidak harus masuk ke page frames yang 
contiguous (berlanjut)

Gunakan page table untuk melacak lanjutan page frame

Sistem operasi menyimpan daftar page frame yang sedang
kosong (bisa digunakan)
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Logical and Physical Addresses -
Paging
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Virtual Memory

Virtual memory pada Windows dan Linux menerapkan
swapping dibantu paging.

Pada kondisi tertentu, metode virtual memory Windows tidak
hanya menggunakan hard disk sebagai tempat swapping tapi
juga tempat paging (memory pura2), dan page frames dapat
ditambah seperlunya bila dibutuhkan, selama space hard disk 
masih ada tetap lambat.

Ada kalanya sistem operasi mencapai taraf thrashing, yaitu
saat memory terlalu kecil untuk dipakai sebuah program, 
sehingga S/O hanya swapping terus menerus tanpa sempat
memproses.

Solusinya hanya menambah memory atau mematikan proses
lainnya.
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