
created by PENS's lecturer 1

Dukungan Sistem Operasi Dukungan Sistem Operasi 
PertemuanPertemuan 1111

Oleh :Oleh :
Riyanto Sigit, ST, M.KomRiyanto Sigit, ST, M.Kom

Nur Rosyid, STNur Rosyid, ST
Setiawardhana, STSetiawardhana, ST

Hero Yudo Martono, STHero Yudo Martono, ST



created by PENS's lecturer 2

TujuanTujuan

1.1. Memahami tentang system operasiMemahami tentang system operasi
2.2. Memahami tentang penjadwalan prosesMemahami tentang penjadwalan proses
3.3. Memahami JenisMemahami Jenis--jenis memori management jenis memori management 

MengertiMengerti tentang Swaping dan  Partition tentang Swaping dan  Partition 
4.4. Memahami konsep Paging, segmentation Memahami konsep Paging, segmentation 
5.5. Mengerti konsep Vitual memori.Mengerti konsep Vitual memori.
6.6. Mengerti implemantasi  pengaturan Mengerti implemantasi  pengaturan 

mememori pada powerPCmememori pada powerPC



created by PENS's lecturer 3

Representasi Proses  dalam Sistem OperasiRepresentasi Proses  dalam Sistem Operasi
melalui Blok Kontrol Prosesmelalui Blok Kontrol Proses



created by PENS's lecturer 4

�� IdentifierIdentifier : setiap proses saat itu memiliki identifikasi yang : setiap proses saat itu memiliki identifikasi yang 
unikunik

�� StateState : keadaan proses saat itu (new, ready, dsb) : keadaan proses saat itu (new, ready, dsb) 
�� PriorityPriority : tingkatan proiritas relatif. : tingkatan proiritas relatif. 
�� Program CounterProgram Counter : alamat instruksi berikutnya di dalam : alamat instruksi berikutnya di dalam 

program yang akan dieksekusi. program yang akan dieksekusi. 
�� Memori PointersMemori Pointers : lokasi awal dan akhir proses di dalam : lokasi awal dan akhir proses di dalam 

memori. memori. 
�� Context DataContext Data : data yang berada di dalam register prosesor : data yang berada di dalam register prosesor 

pada saat proses dieksekusi. pada saat proses dieksekusi. 
�� I/O Status InformationI/O Status Information : meliputi request I/O yang belum : meliputi request I/O yang belum 

dipenuhi, perangkat I/O yang terpakai oleh proses ini. dipenuhi, perangkat I/O yang terpakai oleh proses ini. 
�� Accounting InformationAccounting Information : meliputi jumlah waktu prosesor : meliputi jumlah waktu prosesor 

dan clock time yang digunakan, batas waktu, nomer account.dan clock time yang digunakan, batas waktu, nomer account.
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ElemenElemen--elemen Sistem Operasielemen Sistem Operasi
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Elemen dan Penjadwalan ProsesElemen dan Penjadwalan Proses

�� Sistem operasi menerima kontrol prosesor pada Sistem operasi menerima kontrol prosesor pada 
interupt handlerinterupt handler

�� Hal ini bila terjadi interupsi dan pada serviceHal ini bila terjadi interupsi dan pada service--call call 
handler bila terjadi panggilan layananhandler bila terjadi panggilan layanan

�� Sekali interupsi atau panggilan layanan ditangani Sekali interupsi atau panggilan layanan ditangani 
maka penjadwal jangka pendek dipanggil untuk maka penjadwal jangka pendek dipanggil untuk 
mengambil proses untuk selanjutnya diprosesmengambil proses untuk selanjutnya diproses
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RepresentasiRepresentasi Diagram Diagram AntrianAntrian PenjadwalanPenjadwalan
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ManajemenManajemen MemoriMemori

�� MelakukanMelakukan pengaturanpengaturan prosesorprosesor sehubungansehubungan penjadwalanpenjadwalan prosesproses
yang yang harusharus dilakukannyadilakukannya

�� untukuntuk mempersiapkanmempersiapkan prosesproses multimulti--programming programming diperlukandiperlukan
pengaturanpengaturan memorimemori. . 

�� DalamDalam sistemsistem singlesingle--programming, programming, memorimemori utamautama dibagidibagi menjadimenjadi
duadua bagianbagian, , yaituyaitu: : satusatu bagianbagian untukuntuk sistemsistem operasioperasi (monitor (monitor 
resident) resident) dandan bagianbagian lainnyalainnya untukuntuk program yang program yang sedangsedang berjalanberjalan. . 

�� DalamDalam sistemsistem multimulti--programming, programming, bagianbagian penggunapengguna daridari memorimemori
harusharus dibagidibagi lagilagi untukuntuk mengakomodasikanmengakomodasikan sejumlahsejumlah prosesproses. . 

�� TugasTugas pembagianpembagian dilakukandilakukan secarasecara dinamisdinamis oleholeh sistemsistem operasioperasi
yang yang dikenaldikenal dengandengan manajemenmanajemen memorimemori. . 

�� AdaAda beberapabeberapa istilahistilah dalamdalam manajemenmanajemen memorimemori yang yang akanakan
dijelaskandijelaskan, , yaituyaitu: swapping, partitioning, paging, virtual memory. : swapping, partitioning, paging, virtual memory. 
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SwappingSwapping
�� KalauKalau kitakita memperhatikanmemperhatikan prosesproses pagapaga gambargambar ((RepresentasiRepresentasi

diagram diagram antrianantrian penjadwalanpenjadwalan) ) 
�� KerjaKerja prosesorprosesor lebihlebih cepatcepat daridari padapada perangkatperangkat I/O I/O makamaka

akanakan terjaditerjadi antrianantrian keluarankeluaran, , yaituyaitu prosesproses yang yang memerlukanmemerlukan
aksesakses keke perangkatperangkat I/O. I/O. 

�� Pendekatan untuk masalah diatas adalah swapping. Pendekatan untuk masalah diatas adalah swapping. 
�� Kita memiliki antrian panjang permintaan proses, yang Kita memiliki antrian panjang permintaan proses, yang 

umumnya tersimpan dalam memori utama. umumnya tersimpan dalam memori utama. 
�� Apabila proses telah selesai, maka proses Apabila proses telah selesai, maka proses –– proses tersebut proses tersebut 

akan dikeluarkan dari memori utama. akan dikeluarkan dari memori utama. 
�� Sekarang, situasi yang terjadi adalah tidak ada proses di dalam Sekarang, situasi yang terjadi adalah tidak ada proses di dalam 

memori utama yang siap, daripada prosesor idle maka memori utama yang siap, daripada prosesor idle maka 
prosesor akan malakukan swap salah satu tersebut kembali ke prosesor akan malakukan swap salah satu tersebut kembali ke 
disk di antrian menengah. Antrian ini merupakan antrian disk di antrian menengah. Antrian ini merupakan antrian 
proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori.proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori.
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SwappingSwapping

�� Kemudian sistem operasi mengambil proses lain dari antrian Kemudian sistem operasi mengambil proses lain dari antrian 
menengah, atau memenuhi permintaan proses yang baru dari menengah, atau memenuhi permintaan proses yang baru dari 
antrian panjang. antrian panjang. 

�� Setelah itu eksekusi akan dilanjutkan dengan memproses Setelah itu eksekusi akan dilanjutkan dengan memproses 
proses yang baru tiba. proses yang baru tiba. 

�� Swapping merupakan operasi I/O, karenanya dapat membuat Swapping merupakan operasi I/O, karenanya dapat membuat 
keadaan menjadi buruk, namun karena I/O disk umumnya keadaan menjadi buruk, namun karena I/O disk umumnya 
lebih cepat dari I/O lainnya maka swapping ini mampu lebih cepat dari I/O lainnya maka swapping ini mampu 
meningkatkan kinerja prosesormeningkatkan kinerja prosesor
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PartitioningPartitioning
�� Sistem operasi akan menempati bagian memori yang tetap. Sistem operasi akan menempati bagian memori yang tetap. 
�� Sisa memori dibagi Sisa memori dibagi –– bagi untuk keperluan sejumlah proses. bagi untuk keperluan sejumlah proses. 
�� Partitioning adalah teknik membagi memori menjadi Partitioning adalah teknik membagi memori menjadi 

beberapa bagian sesuai kebutuhan. beberapa bagian sesuai kebutuhan. 
�� Terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap (fixed size Terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap (fixed size 

partitioning) dan partisi variabel (variable size partitioning).partitioning) dan partisi variabel (variable size partitioning).
�� Dalam partisi tetap, proses akan disimpan dalam partisi Dalam partisi tetap, proses akan disimpan dalam partisi 

memori yang dapat menampungnya. memori yang dapat menampungnya. 
�� Partisi biasanya dibuat tidak sama kapasitasnya. Partisi biasanya dibuat tidak sama kapasitasnya. 
�� Pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran Pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran 

partisinya dan biasa terjadi sisa memori dari alokasi partisinyapartisinya dan biasa terjadi sisa memori dari alokasi partisinya
sehingga terjadi lobang (hole) memorisehingga terjadi lobang (hole) memori
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PartitioningPartitioning
�� Pendekatan yang lebih efisien adalah partisi variabel, dimana Pendekatan yang lebih efisien adalah partisi variabel, dimana 

ukuran partisi disesuaikan kebutuhan memorinya. ukuran partisi disesuaikan kebutuhan memorinya. 
�� Suatu blok memori akan diisi proses lain apabila tidak Suatu blok memori akan diisi proses lain apabila tidak 

digunakan lagi oleh suatu proses. digunakan lagi oleh suatu proses. 
�� Akibat dari proses ini adalah terjadinya fragmentasi dari Akibat dari proses ini adalah terjadinya fragmentasi dari 

program atau proses yang dijalankan sehingga utilitas memori program atau proses yang dijalankan sehingga utilitas memori 
akan menurun. akan menurun. 

�� Teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction. Dari Teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction. Dari 
waktu ke waktu, sistem operasi memindahkan proses di waktu ke waktu, sistem operasi memindahkan proses di 
dalam memori untuk menempatkan seluruh memori yang dalam memori untuk menempatkan seluruh memori yang 
bebas secara bersama bebas secara bersama –– sama pada sebuah blok. sama pada sebuah blok. 

�� Dengan adanya pemindahan blok Dengan adanya pemindahan blok –– blok proses maka akan blok proses maka akan 
terjadi perubahan alamat memori. terjadi perubahan alamat memori. 

�� Namun perlu diketahui bahwa terdapat dua macam alamat Namun perlu diketahui bahwa terdapat dua macam alamat 
dalam hal ini, yaitu alamat fisik dan alamat logik. Alamat fisikdalam hal ini, yaitu alamat fisik dan alamat logik. Alamat fisik
adalah alamat sebenarnya pada memori, sedangkan alamat adalah alamat sebenarnya pada memori, sedangkan alamat 
logik adalah alamat yang berhubungan dengan akses instruksi logik adalah alamat yang berhubungan dengan akses instruksi 
ke prosesor.ke prosesor.
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EfekEfek PartisiPartisi VariabelVariabel
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PagingPaging

�� PenggunaanPenggunaan partisipartisi tidaktidak cukupcukup efisienefisien dalamdalam penggunaanpenggunaan
memorimemori. . 

�� TerdapatTerdapat metodemetode lain yang lain yang disebutdisebut paging. paging. 
�� Paging Paging adalahadalah membagimembagi memorimemori utamautama menjadimenjadi frame frame ––

frameframe kecilkecil berukuranberukuran samasama. . 
�� SetiapSetiap prosesproses dibagidibagi menjadimenjadi page page –– pagepage berukuranberukuran samasama

dengandengan frame. frame. ProsesProses yang yang lebihlebih kecilkecil membutuhkanmembutuhkan page page 
yang yang lebihlebih sedikitsedikit, , sedangkansedangkan prosesproses –– prosesproses besarbesar akanakan
memerlukanmemerlukan page yang page yang lebihlebih banyakbanyak. . 

�� Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, page Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, page –– pagepage--
nya dimuatkan ke dalam frame yang tersedia, dan kemudian nya dimuatkan ke dalam frame yang tersedia, dan kemudian 
page tabel dibentuk. Page tabel digunakan untuk mengubah page tabel dibentuk. Page tabel digunakan untuk mengubah 
alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. 
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ProsesProses TransformasiTransformasi AlamatAlamat
padapada Paging TablePaging Table
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PagingPaging

�� PadaPada saatsaat suatusuatu prosesproses sedangsedang berjalanberjalan, , sebuahsebuah register register 
menyimpanmenyimpan alamatalamat awalawal page table page table prosesproses tersebuttersebut. . 

�� NomerNomer halamanhalaman alamatalamat virtual virtual digunakandigunakan untukuntuk mengindeksmengindeks
tabeltabel tersebuttersebut dandan mengmeng--look up look up nomernomer frameframe--nyanya. Hal . Hal iniini
dikombinasikandikombinasikan dengandengan bagianbagian offset offset daridari alamatalamat virtual virtual 
untukuntuk menghasilkanmenghasilkan alamatalamat real yang real yang diinginkandiinginkan. . 

�� TabelTabel iniini bisabisa sangatsangat besarbesar, , sehinggasehingga sebagiansebagian besarbesar teknikteknik iniini
menyimpanmenyimpan tabeltabel padapada memorimemori virtual, virtual, bukanbukan padapada real real 
memorimemori. . 

�� PadaPada saatsaat suatusuatu prosesproses sedangsedang berjalanberjalan, , sedikitnyasedikitnya bagianbagian
page tablepage table--nyanya harusharus beradaberada didi memorimemori utamautama, , termasuktermasuk page page 
table entry yang table entry yang sedangsedang dieksekusidieksekusi..
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PagingPaging
�� SebagianSebagian prosesorprosesor menggunakanmenggunakan teknikteknik duadua tingkattingkat untukuntuk

mengorganisasikanmengorganisasikan page table yang page table yang besarbesar. . 
�� Dalam sistem ini, terdapat page directory sama dengan X, dan Dalam sistem ini, terdapat page directory sama dengan X, dan 

apabila panjangnya Y, maka sebuah proses dapat berisi sampai apabila panjangnya Y, maka sebuah proses dapat berisi sampai 
dengan X x Y page. dengan X x Y page. 

�� Umumnya panjang maksumum page table dibatasi sampai sama Umumnya panjang maksumum page table dibatasi sampai sama 
dengan satu page. dengan satu page. 

�� Struktur inverted page table manerapkan teknik ini dan telah Struktur inverted page table manerapkan teknik ini dan telah 
digunakan pada komputer IBM AS/400 dan pada semua produk digunakan pada komputer IBM AS/400 dan pada semua produk 
RISC, termasuk PowerPC.RISC, termasuk PowerPC.

�� Terdapat hash table yang berisi sebuah pointer ke page table yanTerdapat hash table yang berisi sebuah pointer ke page table yang g 
diinversikan, yang berisi page table entry. diinversikan, yang berisi page table entry. 

�� Dengan struktur seperti ini maka hash table hanya akan terdapat Dengan struktur seperti ini maka hash table hanya akan terdapat 
sebuah entry dan page table yang diinversikan bagi setiap real sebuah entry dan page table yang diinversikan bagi setiap real 
memory page, bukannya satu per virtual page. memory page, bukannya satu per virtual page. 
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Struktur inverted page tableStruktur inverted page table
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Virtual Memory (1)Virtual Memory (1)

�� UntukUntuk memahamimemahami vertualvertual memorimemori perluperlu diawalidiawali daridari
pemahamanpemahaman mendalammendalam tentangtentang paging.paging.

�� demand paging, demand paging, yaituyaitu hanyahanya page page –– pagepage daridari prosesproses yang yang 
dibutuhkandibutuhkan saatsaat ituitu sajasaja yang yang dimuatkandimuatkan keke memorimemori
utamautama. Hal . Hal iniini merupakanmerupakan solusisolusi bahwabahwa memorimemori utamautama
biasanyabiasanya berukuranberukuran kecilkecil dandan mahalmahal. . 

�� ApabilaApabila adaada sebuahsebuah program program besarbesar makamaka akanakan tidaktidak
efektifefektif apabilaapabila semuasemua page page daridari program program tersebuttersebut
diletakkandiletakkan dalamdalam memorimemori utamautama. . 

�� HanyaHanya page yang page yang akanakan digunakandigunakan sajasaja yang yang dimuatkandimuatkan
dalamdalam memorimemori utamautama membuatmembuat kinerjakinerja memorimemori lebihlebih
baikbaik. . 



created by PENS's lecturer 20

Virtual Memory (2)Virtual Memory (2)
�� HanyaHanya page yang page yang akanakan digunakandigunakan sajasaja yang yang dimuatkandimuatkan

dalamdalam memorimemori utamautama membuatmembuat kinerjakinerja memorimemori lebihlebih
baikbaik. . 

�� ApabilaApabila page yang page yang akanakan dieksekusidieksekusi tidaktidak didapatkandidapatkan didi
memorimemori utamautama, , makamaka sinyalsinyal page fault page fault diaktifkandiaktifkan. . 

�� SinyalSinyal iniini menyatakanmenyatakan bahwabahwa sistemsistem operasioperasi harusharus
mengambilmengambil page yang page yang dimaksuddimaksud. . 

�� KarenaKarena prosesproses hanyahanya mengeksekusimengeksekusi didi dalamdalam memorimemori utamautama
sajasaja, , makamaka memorimemori tersebuttersebut disebutdisebut real memory. real memory. 

�� NamunNamun pemrogrampemrogram atauatau penggunapengguna dapatdapat menggunakanmenggunakan
memorimemori yang yang lebihlebih besarbesar, yang , yang dikenaldikenal sebagaisebagai virtual virtual 
memory. memory. 

�� MemoriMemori virtual virtual merupakanmerupakan solusisolusi efektifefektif bagibagi penggunapengguna atauatau
pemrogrampemrogram sehubungansehubungan masalahmasalah keterbatasanketerbatasan memorimemori utamautama. . 


