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Pertemuan 3

PENJADWALAN PROSES

Deskripsi Penjadwalan Proses
Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada SO berkenaan dengan 
urutan kerja yang dilakukan system computer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang 
harus berjalan, kapan dan selama berapa lama prose situ berjalan. Sasaran utama penjadwalan 
proses adalah optimasi kinerja menurut kinerja yang diajukan.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan al:
1. Adil (fairness)

Adil  adalah  dimana  proses-proses  diperlakukan  sama  yaitu  mendapat  jatah  waktu 
pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga 
mengalami  startvation. Sasaran penjadwalan adalah menjamin tiap proses mendapat 
bagian dari pemroses yang adil.

2. Efisiensi
Efisiensi  atau utilisasi  pemroses dihitung dengan berapa perbandingan (rasio)  waktu 
sibuk  pemroses.  Sasaran  penjadwalan  adalah  menjaga  pemroses  agar  tetap  dalam 
keadaan  sibuk  sehingga  efisiensi  maksimum.  Sibuk  mengacu  pada  pemroses  tidak 
menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai 
dan SO.

3. Waktu Tanggap (response time)
Waktu tanggap dalam system interaktif  didefinisikan sebagai  waktu yang dihabiskan 
dari  saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan program atau transaksi  sampai 
hasil pertama muncul di layer (terminal). Waktu tanggap ini disebut terminal response 
time.
Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap.

4. Turn Arround Time
Turn Arround Time adalah waktu yang dihabiskan dari  saat program atau job mulai 
masuk  ke  system sampai  proses  diselesaikan  system.  Waktu  yang  dimaksud  adalah 
waktu  yang  dihabiskan  di  dalam  system,  diekspresikan  sebagai  penjumlah  waktu 
eksekusi (waktu pelayanan job) dan waktu menunggu, yaitu:

Turn Arround Time = waktu eksekusi + waktu menunggu
5. Throughput

Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara 
untuk  mengekspresikan  throughput  adalah  dengan  jumlah  job  pemakai  yang  dapat 
dieksekusi dalam satu unit/interval waktu.
Sasaran penjadwalah adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval 
waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan system.

Strategi Penjadwalan Proses
Terdapat dua strategi penjadwalan proses:

1. Penjadwalan nonpreemtive (runt-to-completion)
Begitu proses diberi jatah waktu pemroses maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh 
proses lain sampai prose situ selesai.

2. Penjadwalan preemptive
Saat proses diberi jatah waktu pemroses maka pemroses dapat diambil alih proses lain 
sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu 
pemroses tiba kembali pada prose itu.

Penjadwalan preemptive berguna pada system dimana terdapat proses2 yang perlu 
mendapat perhatian/tanggapan pemroses secara cepat. Misalnya:

- Pada siste-sistem waktu nyata, kehilangan interupsi (yaitu interupsi tidak segera 
dilayani)
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- Pada sistem2 interaktif time-sharing, penjadwalan preemptive penting agar dapat 
menjamin waktu tanggap yang memadai

Penjadwalan preemptive bagus, tapi bukan tanpa konsekuensi. Peralihan proses (yaitu proses 
beralih  ke  proses  lain)  memerlukan  overhead  (karena  banyak  table  yang  dikelola).  Agar 
preemptive efektif, banyak proses harus berada di memori utama sehingga proses2 tersebut 
dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses tak running benar-benar di 
memori utama merupakan suatu overhead tersendiri.

Algoritma-Algoritma Penjadwalan Proses

1. FIFO (First In First Out)
Ada sebagian orang yang menamakan teknik penjadwalan ini dengan First Come First 

Served (FCFS), ada juga orang menamakan First In First Out (FIFO) atau penjadwalan Pertama 
Tiba Pertama Dilayani (PTDP).  Penjadwalan ini tanpa prioritas dan tanpa preemptive. Karena 
itu, proses serentak tersusun dalam antrian murni.
Pada penjadwalan ini, proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau proses 
itu tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka 
pada antrian.  Tidak ada masalah dalam hal  waktu proses,  singkat  atau lama,  untuk dapat 
dilayani  oleh prosesor.  Proses di  antrian belakang harus  menunggu sampai  semua proses  di 
depannya  selesai  dilaksanakan.  Dan  hal  ini  tidak  menguntungkan bagi  proses  dengan lama 
waktu pendek di bagian belakang antrian proses.

Contoh :
Jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A-B-C-D-E dengan waktu kedatangan 
semuanya 0,1,2,2,5. Lama proses berturut-turut- 5,2,6,8,3.

Nama Proses Waktu Tiba Lama Eksekusi
A 0 5
B 1 2
C 2 6
D 2 8
E 5 3

Pertanyaan :
1. Kapan dimulainy eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut?
2. Kapan selesai eksekusinya?
3. Hitung Turn Arround Tima (TA)-nya
4. Berapa rata-rata TA?

Rumus :
TA : Waktu Tunggu + Lama Eksekusi
Rata-rata = ΣTA / Σjob
Waktu Tunggu = Mulai Eksekusi – Waktu Tiba

Jawab
Nama 
Proses

Waktu Tiba Lama 
Eksekusi

Mulai 
Eksekusi

Selesai 
Eksekusi

Waktu 
Tunggu

TA

A 0 5 0 5 0 5
B 1 2 5 7 4 6
C 2 6 7 13 5 11
D 2 8 13 21 11 19
E 5 3 21 24 16 19

ΣTA 60
Rata-rata 60/5 = 12

Tampak di sini bahwa rata-rata lama tanggap adalah 12 satuan waktu. Nilai ini cukup besar bila 
dibandingkan dengan lama proses dari masing-masing proses tersebut.
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Perlu juga diketahui bahwa lama tanggap sangat dipengaruhi oleh lama proses pada proses yang 
terletak di bagian depan antrian. Jika lama proses pada proses di bagian depan antrian itu 
besar, maka proses dengan lama proses singkat di bagian belakang antrian tetap harus lama 
menunggu sebelum mereka dapat dilayani oleh prosesor. Itulah sebabnya, penjadwalan FIFO ini 
kurang menguntungkan bagi keseluruhan pelayanan. Rata-rata lama tanggap dirasakan terlalu 
besar.

Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah melalui prioritas.  Proses dengan lama proses 
yang singkat  memperoleh  prioritas/didahulukan ke  prosesor.  Makin  singkat  lama prosesnya, 
makin cepat proses tersebut dilayani oleh prosesor. Penjadwalan ini dikenal sebagai “Proses 
Terpendek Dipertamakan”.

2. SJF (Shortest Job First)
Di dalam bahasa Inggris, ada orang yang menamakan penjadwalan ini sebagai Shortest 

Job First  (SJF),  Shortest  Job Next  (SJN),  Shortest  Process  Next  (SPN),  atau sebagai  Proses 
Terpendek  Dipertamakan  (STD).  Penjadwalan  ini  merupakan  penjadwalan  dengan  prioritas 
tanpa pre-emptive.
Dasar prioritas adalah pendeknya proses. Makin pendek proses makin tinggi prioritasnya.

Di  sini,  kita  mempunyai  dua  langkah.  Langkah  pertama  yang  perlu  kita  lakukan  pada 
penjadwalan  ini  adalah  penentuan  urutan  prioritas  berdasarkan  pendeknya  proses  yang 
dilayani. Langkah kedua adalah penentuan pada saat tertentu, proses mana yang perlu dilayani 
oleh prosesor.

Ketentuan dari penjadwalan SJF ini, pada saat prosesor siap menerima proses sedangkan proses 
terpendek yang memperoleh giliran pada saat itu belum juga muncul, maka kita melihat semua 
proses yang sudah tiba saat itu. Kita abaikan proses yang sudah selesai. Dari proses yang sudah 
tiba, tetapi belum dikerjakan, kita memilih proses terpendek, dan proses terpendek itulah yang 
pada saat itu dikerjakan oleh prosesor. Kalau dalam penentuan urutan proses tersebut, kita 
menemukan dua atau lebih proses yang memiliki prioritas sama, maka pelaksanaan mereka 
dilakukan berdasarkan antrian di antara proses berprioritas sama tersebut.

Contoh 1 :

Nama Proses Waktu Tiba Lama Eksekusi
A 0 10
B 0 5
C 0 7
D 0 1
E 0 3

Nama 
Proses

Waktu Tiba Lama 
Eksekusi

Mulai 
Eksekusi

Selesai 
Eksekusi

Waktu 
Tunggu

TA

D 0 1 0 1 0 1
E 0 3 1 4 1 4
B 0 5 4 9 4 9
C 0 7 9 16 9 16
A 0 10 16 26 16 26

ΣTA 56
Rata-rata 56/5 = 

11.2

Tampak di sini bahwa SJF ini menyebabkan rata-rata lama tanggap semua proses itu menjadi 
11.2 satuan waktu. Rata-rata ini akan lebih singkat jika dibandingkan dengan rata-rata lama 
tanggap  untuk  penjadwalan  FIFO.  Bagaimana  dengan  antrian  proses  yang  waktu  tibanya 
berbeda?
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Nama Proses Waktu Tiba Lama Eksekusi
D 0 1
E 2 3
B 5 5
C 7 7
A 9 10

Nama 
Proses

Waktu Tiba Lama 
Eksekusi

Mulai 
Eksekusi

Selesai 
Eksekusi

Waktu 
Tunggu

TA

D 0 1 0 1 0 1
E 2 3 2 5 0 3
B 5 5 5 10 0 5
C 7 7 10 17 3 10
A 9 10 17 27 8 18

ΣTA 37
Rata-rata 37/5 = 

7.4

Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa proses  job  A dimulai  eksekusi  pada  angka  0  dan  selesai 
eksekusi pada angka 1. Job B tiba pada antrian proses pada angka 2 dengan lama eksekusi pada 
3. Job B ini akan dieksekusi pada angka 2, tetap bukan pada angka 1, yaitu waktu selesainya 
job A, karena pada angka 1, yaitu selesainya job A, job B belum tiba pada antrian proses. Ini 
berarti prosesor harus menunggu sampai job-job tiba pada antrian proses. Begitu juga pada 
proses job D (kasus sama dengan job B).

Algoritma penjadwalan SJF ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya terletak 
pada  kemampuannya  untuk  memperkecil  retara  lama  tanggap.  Kelemannya  terletak  pada 
layanan  terhadap  proses  panjang.  Jika  proses  pendek  tiba  terus  menerus,  maka  layanan 
terhadap proses panjang akan terus menerus tertunda. Penundaan ini tidak mengenal batas 
selama  proses  pendek  masih  saja  terus  tiba.  Kelemahan  berikutnya  terletak  pada 
implementasi.  Bagaimana kita  dapat  menentukan bahwa suatu proses  itu  terpendek,  kalau 
proses masih saja terus tiba?.

Referensi : Sistem Operasi, SP Hariningsih, Penerbit Graha Ilmu, 2003.

4


