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Ikhtisar

• Bagaimana proses direpresentasikan & 
dikendalikan oleh SO. 
– Status proses (process state) yang 

mencirikan perilaku dari proses. 
– Struktur data yang digunakan untuk 

mengelola (manage) proses. 
– Cara SO menggunakan struktur data ini untuk 

mengendalikan eksekusi proses. 
– Contoh: pengelolaan proses pada UNIX 

SVR4.
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Syarat Sistem Operasi

• Tugas Fundamental: Manajemen Proses
• Sistem Operasi harus

– Mengeksekusi banyak proses secara 
bergantian

– Mengalokasikan sumber daya (resource) bagi 
proses & melindungi resource setiap proses 
dari proses lain, 

– Membolehkan proses untuk berbagi (share) & 
bertukar informasi, 

– Memungkinkan sinkronisasi antar proses.
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Konsep

• Dari awal kuliah, diketahui:

– Platform komputer terdiri dari himpunan 
sumber daya hardware

– Aplikasi komputer dikembangkan untuk 
mengerjakan beberapa tugas

– Sangat tidak efisien menulis aplikasi yang 
secara langsung ditujukan untuk platform 
hardware tertentu

– SO menyediakan suatu interface untuk 
digunakan oleh aplikasi

– SO menyediakan suatu representasi sumber 
daya yang dapat direquest & diakses oleh 
aplikasi.



5

SO Mengatur Eksekusi

• Sumber daya dibuat tersedia untuk 
banyak aplikasi

• Processor di-switch antar banyak aplikasi
• Processor & perangkat I/O dapat 

digunakan secara efisien
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Proses, Apa itu?

• Suatu program dalam (yang sedang di) 
eksekusi

• Instance dari program yang berjalan pada 
suatu komputer

• Entitas yang dapat dilewatkan  ke & 
dieksekusi pada suatu processor

• Suatu unit aktifitas yang dicirikan oleh 
eksekusi serangkaian instruksi, current 
state (status terkini) & himpunan instruksi 
sistem terkait (associated).
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Elemen Proses (1)

• Suatu proses tersusun dari:
– Kode program (mungkin di-share)
– Sekumpulan data
– Sejumlah atribut yang mendeskripsikan status 

dari proses tersebut
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Elemen Proses (2)

• Selama proses berjalan, ia mempunyai 
sejumlah elemen, mencakup 
– Identifier
– State
– Priority
– Program counter
– Memory pointers
– Context data
– I/O status information
– Accounting information
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Process Control Block (PCB)

• Berisi elemen-elemen 
proses

• Dibuat dan dikelola oleh 
sistem operasi

• Memberikan dukungan 
bagi banyak proses
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Trace dari Proses

• Perilaku dari suatu proses diperlihatkan 
oleh listing deretan instruksi yang 
dieksekusi

• List ini dinamakan Trace
• Dispatcher  merupakan suatu program 

kecil yang men-switch processor dari satu 
proses ke proses lainnya
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Eksekusi Proses

• Anggap ada 3 
proses yang akan 
dieksekusi

• Semuanya ada di 
memory (ditambah 
dispatcher)

• Sementara, abaikan 
memory virtual.
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Trace: Sudut Pandang Proses

• Setiap proses berjalan menuju selesai
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Trace: Sudut Pandang Processor

Timeout
I/O

TimeoutTimeout
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Model Proses Dua Status

• Proses dapat berada pada salah satu dari dua 
status
– Berjalan (running)
– Not-running



15

Diagram Antrian

Dan seterusnya … proses dipindahkan oleh dispatcher 
dari SO ke CPU kemudian kembali ke antrian (Queue) 
sampai  tugas tersebut selesai (lengkap)
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Lahir & Matinya Proses

Pembuatan Penghentian 

Kerja batch baru Selesai normal

Login interaktif Memory unavailable
Dibuat oleh SO untuk 
menyediakan layanan

Error proteksi

Ditelurkan oleh 
proses existing 

Intervensi Operator 
atau SO

Lihat tabel 3.1 dan 3.2
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Pembuatan Proses

• SO membangun suatu struktur data untuk 
mengelola proses tersebut

• Biasanya, semua proses dibuat oleh SO
– Tetapi SO juga membolehkan proses yang 

sedang berjalan membuat proses lain

• Aksi ini disubut process spawning
– Proses induk (parent) adalah  original, 

membuat proses anak, ia juga proses
– Proses anak (child) merupakan proses baru
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Penghentian Proses

• Harus ada cara  yang dapat menandakan 
bahwa suatu proses selesai.

• Indikasi ini dapat berupa:
– Instruksi HALT membangkitkan suatu 

interupsi alert  untuk SO
– Aksi pengguna (seperti log off & keluar dari 

suatu aplikasi)
– Suatu kesalahan atau error
– Dihentikan oleh proses induk
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Model Proses Lima Status
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Menggunakan Dua Antrian
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Menggunakan Banyak Antrian
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Proses di-Suspend

• Processor lebih cepat daripada I/O 
sehingga semua proses dapat menunggu 
I/O
– Swap proses demikian ke disk untuk 

membebaskan lebih banyak memory & 
menugaskan processor pada lebih banyak 
proses

• Status Blocked berubah menjadi 
Suspend ketika proses dialihkan ke disk

• Muncul dua status baru:
– Blocked/Suspend
– Ready/Suspend
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Satu Status Suspend
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 Dua Status Suspend
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Alasan Suspensi Proses

Alasan Komentar

Swapping SO harus membebaskan cukup main memory  agar 
suatu proses siap eksekusi.

Alasan SO lain SO mengira proses menyebabkan suatu masalah.

Request User Interaktif Misalnya, debugging atau berhubungan dengan 
pemanfaatan sumber daya.

Timing Proses dapat dieksekusi secara periodik (misal, 
sistem monitoring sistem atau accounting) & boleh 
di-suspend selama menunggu waktu berikutnya.

Request Proses Induk Proses induk berkeinginan men-suspend eksekusi 
dari suatu turunan untuk menguji atau mengubah 
proses turunan tersebut atau mengkoordinasikan 
aktifitas dari berbagai keturunannya.

Tabel 3.3 Alasan suspensi proses
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Proses & Sumber Daya
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Struktur Kontrol SO

• SO bertanggungjawab mengelola proses 
& sumber daya sehingga harus 
mempunyai informasi tentang status 
terkini (current) dari setiap proses  dan 
sumber daya. 

• Tabel (informasi) dibangun untuk setiap 
entitas yang dikelola sistem operasi
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Tabel Kontrol SO



29

Tabel Memory

• Tabel memory digunakan untuk menjaga 
track dari memory utama dan sekunder. 

• Harus menyertakan informasi ini:
– Alokasi dari main memory kepada proses
– Alokasi dari secondary memory untuk proses
– Atribut proteksi untuk akses dari region 

memory yang dishare
– Informasi yang diperlukan untuk mengelola 

virtual memory
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Tabel I/O

• Digunakan oleh SO untuk mengelola 
perangkat & channel I/O dari komputer.

• SO perlu mengetahui
– Apakah perangkat I/O tersedia atau assigned
– Status dari operasi I/O
– Lokasi di dalam main memory yang 

digunakan sebagai souce atau destination 
dari transfer I/O
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Tabel File

• Tabel ini menyediakan informasi 
mengenai :
– Eksistensi dari file
– Lokasi pada secondary memory
– Status terkini
– Atribut-atribut lain.

• Kadang kala informasi ini dipelihara oleh 
suatu sistem manajemen file.
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Tabel Proses

• Untuk mengelola proses, SO perlu 
mengetahui detail dari proses 
– Status terkini (current)
– Process ID
– Lokasi di dalam memory
– dll

• Process control block (PCB)
– Disebut pula Process image merupakan 

koleksi program. Data, stack & atribut.
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Atribut Proses

• Kita dapat mengelompokkan informasi 
PCB ke dalam 3 kategori umum:
– Identifikasi proses (process identification)
– Informasi status processor
– Informasi kontrol proses
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Identifikasi Proses

• Setiap proses diberikan sebuah pengenal 
(identifier) numerik yang unik.

• Banyak tabel lain dikontrol SO dapat 
menggunakan process identifier untuk 
cross-reference tabel-tabel proses
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Informasi Status Processor

• Terdiri dari isi register processor. 
– Register user-visible 
– Register kontrol dan status 
– Penunjuk (pointer) stack 

• Program status word (PSW)
– Mengandung informasi status
– Contoh: register EFLAGS pada processor 

Pentium 
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Register EFLAGS Pentium II

Lihat juga tabel 3.6
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Informasi Kontrol Proses

• Ini merupakan informasi tambahan yang 
diperlukan oleh SO untuk mengontrol dan 
mengkoordinasikan berbagai proses aktif.
– Lihat tabel 3.5
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Struktur Process 
Images dalam Virtual Memory
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Peran Process Control Block

• Struktur data sangat penting dalam OS
–  Mendefinisikan status dari OS

• Process Control Block mensyaratkan 
proteksi
– Rutin yang salah dapat menyebabkan 

kerusakan terhadap block meniadakan 
kemampuan SO untuk mengelola proses

– Perubahan design terhadap block dapat 
mempengaruhi banyak modul SO
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Modus Eksekusi

• Sebagian besar processor mendukung 
setidaknya  dua modus eksekusi

• Modus User
– Modus less-privileged
– Program pengguna biasanya dieksekusi 

dalam modus ini

• Modus Sistem
– Modus more-privileged 
– Kernel dari sistem operasi
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Pembuatan Proses

• Begitu SO memutuskan untuk membuat 
suatu proses baru, ia:
– Memberikan suatu pengenal proses unik
– Mengalokasikan ruang bagi proses tersebut
– Menginisialisasi process control block
– Men-setup linkage yang tepat
– Membuat dan meng-expand struktur data lain 
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Switching Proses

• Beberapa isu rancangan muncul terkait 
process switching
– Event apa yang memicu terjadinya process 

switch? 
– Harus dibedakan antara swithing modus dan 

proses.
– Apa yang harus dilakukan SO terhadap 

berbagai struktur data di bawah kontrolnya 
untuk mencapai suatu process switch?
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Kapan Men-switch Proses?

Mekanisme Sebab Menggunakan

Interrupt Eksternal terhadap eksekusi 
dari instruksi terkini

Reaksi terhadap suatu 
kejadian eksternal asinkron

Trap Berasosiasi dengan eksekusi 
instruksi terkini

Menangani suatu error atau 
kondisi exception

Supervisor call Request eksplisit Memanggil suatu fungsi 
sistem operasi

Tabel 3.8 Mekanisme menginterupsi eksekusi proses

Suatu process switch dapat terjadi  kapapun SO memperoleh 
kontrol dari proses yang sedang (currently) berjalan. Event 
yang mungkin memberikan SO kontrol adalah 
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Perubahan Status Proses (1)

• Langkah-langkah dalam process switch:
1. Simpan context dari processor termasuk 

program counter (PC) & register lain
2. Update process control block (PCB) dari 

proses yang saat terkini dalam status 
Running 

3. Pindahkan PCB ke antrian yang tepat – 
ready; blocked; ready/suspend
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Perubahan Status Proses (2)

4. Pilih proses lain untuk dieksekusi
5. Update PCB dari proses terpilih
6. Update struktur data memory-

management
7. Restore (kembalikan) context dari proses 

terpilih
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Proses pada SO Unix
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Diagram Transisi Process State UNIX
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Status Proses UNIX
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Proses Unix

• Proses dalam UNIX merupakan 
sekumpulan struktur data yang 
menyediakan SO dengan semua informasi 
yang diperlukan untuk mengelola & men-
dispatch proses. 

• Lihat tabel 3.10 yang membagi elemen ke 
dalam tiga bagian:
– user-level context, 
– register context, dan 
– system-level context.
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Pembuatan Proses (1)

• Pembuatan proses dilakukan oleh system 
call kernel bernama fork( ).

• Ini menyebabkan SO, dalam modus 
kernel, untuk:
1. Mengalokasi suatu slot dalam tabel proses 

untuk proses baru tersebut.
2. Memberikan suatu process-ID unik untuk 

proses anak.
3. Menyalin process image dari proses induk, 

dengan pengecualian suatu shared memory.
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Pembuatan Proses (2)

1. Naikkan counter terhadap file yang dimiliki 
oleh induk (parent) untuk mencerminkan 
bahwa suatu proses tambahan sekarang 
juga memiliki file-file tersebut.

2. Lewatkan proses anak dari status Ready ke 
Run.

3. Kembalikan nomor ID dari anak ke proses 
induk, dan nilai 0 ke proses anak.
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Setelah Pembuatan

• Setelah membuat proses, Kernel dapat 
melakukan salah satu berikut, sebagai 
bagian dari rutin dispatcher:
– Tetap pada proses induk. 
– Mentransfer kontrol ke proses anak
– Mentransfer kontrol ke proses yang lain
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Tugas Pertemuan 3 (1)

• Pelajari sistem operasi Linux dan Windows 
(studi literatur)
– Deskripsikan proses pada kedua SO tersebut
– Bagaimana proses pembuatan & penghentian 

proses? (termasuk switching-nya)

• Gunakan Shell Linux, jelaskan fungsi & 
cara menggunakan perintah (plus contoh):
– top
– grep
– cat
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Tugas Pertemuan 3 (2)

• Jelaskan alasan pembuatan & penghentian 
suatu proses!

• Jelaskan tentang model proses lima status 
beserta kemungkinan transisinya!

• Mengikuti soal sebelumnya, tetapi pada 
kehadiran dua status suspended.

• Jelaskan elemen-elemen dari Process 
Control Block (PCB)!

Note: Semua tugas bersifat kelompok & 
harus diupload di blog masing-masing.
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