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Pertemuan 2

MANAJEMEN PROSES

Deskripsi Proses
Proses merupakan konsep pokok pada sistem operasi.  Konse ini pertama kali dipakai 
pada  sistem  operasi  Multics  pada  tahun  60-an.  Tema  utama  perancangan  sistem 
operasi  semuanya  berkaitan  dengan  manajemen  proses.  Terdapat  beragam definisi 
mengenai proses. Salah satunya proses adalah program yang sedang dieksekusi. Istilah 
lain yang biasa digunakan untuk menyebut proses adalah task.

Proses merupakan unit kerja terkecil  yang secara individu dijadwalkan oleh sistem 
operasi.  Sistem operasi  mengelola  semua  proses  aktif  dan  mengalokasikan  sumber 
daya ke proses-proses itu sesuai kebijaksanaan yang diambil untuk memenuhi sasaran 
kinerja. 
Proses (parent process) dapat menciptakan proses baru (child process). Proses anak 
dapat membentuk proses lagi.
Pada sistem Linux/Unix/Minix proses buat oleh system call FORK.

Contoh Pohon Proses Pada Sistem Minix
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Disket boot (init)

T1 T2 T3

User Name:___
Password:___

ardi@root>___

P1 P3P2
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Analogi Proses

Beberapa istilah muncul berkaitan dengan proses, antara lain:
1. Multiprogamming (multitasking)

Manejemen banyak proses dengan satu pemroses. Saat ini kebanyakan Personal 
Computer,  workstation,  sistem  pemroses  tunggal  menjalankan  sistem  operasi 
multiprogramming  seperti  MS.  Windows  3.0,  MS  Windows  NT,  OS/2  dan  Macintosh 
System 7.

2. Multiprocessing
Manajemen banyak proses dengan komputer multiprocessor (banyak pemroses 

di  dalamnya).  Dulunya  sistem  ini  hanya  terdapat  pada  sistem-sistem  besar  yaitu 
mainframe dan minikomputer besar.

3. Distributed Processing
Manajemen banyak  proses  yang  dieksekusi  di  banyak  sistem komputer  yang 

terdistribusi (tersebar). Trend masa datang adalah menuju ke komputasi terdistribusi. 
Contohnya AMOEBA, MACH, dsb.

Kebutuhan Utama Pengendalian Proses
1. Sistem operasi harus interleave (saling melanjutkan) eksekusi sejumlah proses 

agar dapat memaksimumkan penggunaan proses sambil masih memberi waktu 
tanggap yang memadai bagi pemakai-pemakai.

2. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses mengikuti 
kebijaksanaan  yang  digariskan  (misalnya  fungsi-fungsi  atau  aplikasi-aplikasi 
tertentu  mempunyai  prioritas  lebih  tinggi)  sambil  pada  saat  yang  sama 
menghindari deadlock.

3. Sistem operasi perlu mendukung komunikasi antarproses dan penciptaan proses 
oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi.

Diagram State Proses

Status Deskripsi
Running Pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses 
Ready Proses siap (ready)  dieksekusi,  tapi  pemroses tidak 

bersedia untuk eksekusi proses ini
Blocked Proses  menunggu  kejadian  untuk  melengkapi 

tugasnya.
Contoh :
Proses menunggu

- Selesainya operasi perangkat I/O
- Tersedianya memori
- Tibanya pesan jawaban

Hubungan ketiga state dasar itu dapat digambarkan dengan diagram state di bawah 
ini.

2

Membaca 
program

Mengolah 

Program P3K

Data Input

Processor (CPU)

Terluka



Mata Kuliah : Sistem Operasi
Pengampu : Ardiansyah, S.T.
Kontak : ardi@uad.ac.id , Weblog : http://ardi.tif.uad.ac.id

Gambar di atas menunjukkan transisi di antara state-state selama sikul hidup proses. 
Proses berstatus running menjadi blocked karena sumber daya yang diminta belum 
terseida atau meminta layanan perangkat I/O. Proses menunggu terjadinya kejadian 
penaglokasian  sumber  daya atau  selesainya  pelayanan perangkat  I/O (event  wait). 
Proses  berstate  running  menjadi  ready  karena  penjadwal  memutuskan  pemroses 
mengeksekusi proses lain kareja jatah waktu untuk proses tersebut telah habis (time 
out).
Proses berstatus blocked menjadi ready saat sumber daya yang diminta/diperlukan 
telah tersedia tau pelayanan perangkat I/O telah selesai (event occurs).
Proses berstatus ready menjadi running karena penjadwal memutuskan penggunaan 
pemroses  untuk  proses  itu  karena  proses  yang  saat  itu  running  berubah  state-nya 
(menjadi  ready  atau  blocked)  atau  telah  menyelesaikan  sehingga  disingkirkan  dari 
sistem. Proses menjadi mendapatkan jatah pemroses.

Operasi-Operasi Pada Proses
1. Penciptaan proses (create proses)
2. Penghancuran/terminasi proses
3. Penundaan proses
4. Pelanjutan kembali proses
5. Pengubahan status proses
6. Mem-block proses
7. Membangunkan proses
8. menjadwalkan proses
9. Memungkinkan proses berkomuniaksi dengan proses lain.
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