
PENJADWALAN PROSES 



Deskripsi Penjadwalan Proses 
• Penjadwalan Proses merupakan basis sistem informasi 

multiprograming. 

• Multiprogramming bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan 
CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh 
CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil 
waktu idle.  

• Penjadwalan proses merupakan kumpulan mekanisme di sistem 
operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem 
komputer. 

• Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara 
individu memiliki sumberdaya atau unit pemilikan sumberdaya.  

  
     Tugas Penjadwalan : 

– Memutuskan proses yang harus berjalan 
– Memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan 



Tipe-tipe Penjadwalan 

• Penjadwalan jangka pendek (short-term scheduller) 
Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses diantara 
proses-proses ready di memori utama. 
 
• Penjadwalan jangka menengah (medium term scheduller ) 
Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses 
swapping (aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memory 
utama ke memory sekunder). 
 
• Penjadwalan jangka panjang (long-term scheduller) 
Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch (proses – 
proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif) dan memilih  
batch berikutnya yang harus di eksekusi. 
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Dispatcher 

• Dispatcher merupakan komponen penjadwalan proses, suatu 
rutin sistem operasi yang berfungsi untuk melakukan 
pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang 
terseleksi oleh short‐term scheduler. 

• Rutin ini memindahkan isi register processor, konteks 
processor ke PCB proses yang dihentikan, kemudian 
mengubah statusnya menjadi ready dan selanjutnya 
menginisialisasi isi register processor menggunakan konteks 
processor yang tersimpan dalam PCB proses terpilih. 

• Dispatch latency merupakan durasi waktu yang diperlukan 
untuk melakukan pengalihan (switching). 



Kriteria Penjadwalan #1 

• Kriteria untuk mengukur dan optimasi 
kinerja penjadwalan : 
– Adil (fairness) 

– Efisiensi 

– Waktu tanggap (respon time) 

– Turn arround time 

– Throughput. 



Kriteria Penjadwalan #2 

• Adil (fairness) 
 Proses-proses harus diperlakukan sama, yaitu 

mendapatkan jatah waktu processor secara adil, namun 
tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. 

 Harus memastikan tidak terjadi starvation, yaitu 
terdapat proses yang tidak terlayani dalam jangka waktu 
yang lama 

Penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat 
pelayanan dari processor secara adil. 



Kriteria Penjadwalan #3 

• Efisiensi 
 Penjadwalan menjaga agar processor terpakai secara 

terus-menerus selama masih ada proses yang aktif di 
antrian Ready. 

 Umumnya proses-proses yang saling menunggu inputan 
pengguna ataupun operasi I/O akan diblok dan berstatus 
blocked, sehingga tidak ikut dalam penjadwalan proses 
dan tidak memboroskan siklus hidup processor. 

 



Kriteria Penjadwalan #4 

• Waktu Tanggap (response time) 
  Sistem Interaktif, waktu tanggap dalam sistem interaktif 

didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter 
terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil 
pertama muncul  di layar (terminal). 

 Waktu tanggap ini disebut terminal response  time. 

  Sistem Realtime, pada sistem waktu nyata (real-time), waktu 
tanggap di definisikan sebagai waktu dari saat kejadian (internal 
atau eksternal) sampai instruksi pertama rutin layanan yang 
dimaksud dieksekusi , disebut event respons time. 

 Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. 

 
 Penjadwalan harus meminimalkan waktu tanggap. 



Kriteria Penjadwalan #5 

• Turn Around Time 

 Pada lingkungan sistem komputer konkuren 
berprocessor tunggal, dalam suatu waktu hanya ada satu 
proses yang Running, sedangkan proses-proses lainnya 
menunggu di antrian Ready. 

 Waktu tunggu merupakan durasi waktu yang dihabiskan 
suatu proses dalam antrian Ready selama siklus 
hidupnya. 

Algoritma penjadwalan yang baik menghasilkan rata-rata 
Waiting Time yang kecil untuk seluruh proses. 



Kriteria Penjadwalan #6 

• Throughput 

 Adalah waktu yang dihabiskan dari saat program/job 
mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan 
sistem. 

 Turn Around Time = Waktu Eksekusi + Waktu 
Menunggu. 

Penjadwalan harus memaksimalkan jumlah job yang diproses per satuan waktu.  
Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem 



Strategi Penjadwalan 

• Penjadwalan Nonpreemptive 
– Pada strategi ini, ketika proses telah berjalan, maka sistem operasi 

maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi processor. 

– Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang Running sudah 
selesai, baik secara normal maupun secara abnormal. 

– Strategi ini membahayakan sistem dan proses lain, sebab jika proses 
yang sedang berjalan mengalami kegagalan, crash ataupun looping 
tak berhingga, maka sistem operasi menjadi tidak berfungsi dan 
proses lain tidak mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. 

– Strategi ini umumnya digunakan pada sistem batch atau sekuensial. 

 

 



Strategi Penjadwalan 

• Penjadwalan Preemptive 
– Pada strategi ini, sistem operasi dan proses lain dapat mengambil 

alih eksekusi processor tanpa harus menunggu proses yang sedang 
Running selesai mengerjakan tugasnya. 

– Pada sistem real-time, jika terjadi interupsi dan tidak segera 
dilayani, maka akan berakibat fatal. 

– Secara umum, sistem konkuren seperti sistem operasi yang 
multitasking lebih menghendaki sistem penjadwalan preemtive. 

 

 

 



Algoritma Penjadwalan #1 

Algoritma – algoritma yang menerapkan strategi 
nonpreemptive : 
• FCFS  (First Come First Serve). 
• SJF  (Shortest Job First). 
• HRRN (Highest Response Ratio Next). 

 
Algortima – algoritma yang menerapkan strategi 
preemptive : 
• RR (Round Robin). 
• SRTF (Shortest Remaining Time First). 
• MFQ (Multiple Feedback Queues). 
• PS (Priority Schedulling ). 
• GS (Guaranteed Schedulling ). 
 



Algoritma Penjadwalan #2 

• FCFS -First Come First Serve 

 Penjadwalan ini merupakan : 
– Menggunakan antrian FIFO (First In First Out) 
– Penjadwalan non-preemptive (run to completion). 
– Penjadwalan tidak berprioritas. 
 

• SJF- Shortest Job First 
 Penjadwalan ini merupakan : 

– Penjadwalan terpendek duluan. 
– Penjadwalan non-preemptive (run to completion). 
– Penjadwalan tidak berprioritas. 

 



• HRRN- Hight Response Ratio Next 
 Penjadwalan ini merupakan : 

– Penjadwalan rasio tangganpan tertinggi duluan.  
– Penjadwalan non-preemptive. 
– Penjadwalan berprioritas  dinamis. 
 

• RR- Round Robin 
 Penjadwalan ini merupakan : 

– Penjadwalan preemptive, bukan di-preempt oleh proses lain tapi 
terutama oleh penjadwal berdasarkan waktu berjalannya proses, 
disebut preempt-by-time. 

– Penjadwalan tanpa prioritas. 

Algoritma Penjadwalan #3 



• SRTF-Shortest Remaining Time First 
 Penjadwalan ini merupakan : 

– Penjadwalan sisa waktu terpendek duluan.  
– Penjadwalan preemptive . 
– Penjadwalan  berprioritas dinamis 

• MFQ- Multiple Feedback Queues 
 Penjadwalan ini merupakan : 

– Penjadwalan dengan banyak antrian 
– Penjadwalan preemptive (by time ). 
– Penjadwalan berprioritas dinamis. 

 
 
 

Algoritma Penjadwalan #4 



• PS-Priority Schedulling 
Ide penjadwalan adalah tiap proses diberi prioritas dan proses 
berprioritas tertinggi running (mendapat jatah waktu pemroses). 
Prioritas dapat diberikan secara  : 
– Prioritas statis (static priorities). Prioritas statis berarti prioritas 

tidak berubah. 
– Prioritas dinamis (dynamic priorities). Merupakan mekanisme 

menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi 
 

• GS- Guaranteed Schedulling 
 Penjadwalan ini merupakan : 

– Penjadwalan preemptive . 
– Penjadwalan  berprioritas dinamis. 

Algoritma Penjadwalan #5 



• Variasi yang diterpakan pada Sistem Waktu Nyata 
 Karena sistem waktu nyata sering mempunyai deadline absolut, 

maka penjadwalan dapat berdasarkan deadline. 

 Proses dijalankan yang mempunyai deadline terdekat, atau proses 
yang lebih dalam bahaya kehilangan deadline dijalankan lebih 
dulu.  

 Proses yang harus berakhir  10 detik lagi mendapat prioritas di atas 
proses yang  harus berakhir 10  menit lagi. 

Earliest Deadline First (EDP) 



• Penjadwalan sederhana. 
• Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan 

waktu kedatangannya. Ketika mendapatkan jatah 
eksekusi maka proses akan dieksekusi sampai selesai. 

• Algoritma ini dapat menyebabkan job yang pendek harus 
menunggu selesainya job panjang atau job yang penting 
menunggu job job yang kurang penting. 

• Memberikan response time yang buruk. 
 

First Come First Serve (FCFS) 

Merupakan Penjadwalan Tidak Berprioritas 



• Contoh: 
 Ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 sedang menunggu 

dijadwal dengan prediksi Burst Time (waktu eksekusi 
dalam millisecond) 10, 3, 5, 4. 

 Diasumsikan keempat proses masuk pada saat yang 
hampir bersamaan, yaitu detik ke-0. 

Process  Burst Time 

P1  10  

P2  3 

P3  5 

P4  4 

First Come First Serve (FCFS) 



Misalkan urutan masuknya proses: P1, P2, P3 dan P4, 
maka Gantt Chart untuk penjadwalannya adalah: 
 
 
 
 
 
 

Maka: 
Waiting Time untuk P1 = 0, P2 = 10, P3 = 13, P4 = 18. 
Rata-rata Waiting Time = (0 + 10 + 13 + 18)/4 = 10,25 ms. 

0  10  13  18  22 

P3 P2  P4 P1 

Waiting Time = Waktu Tiba – Waktu Eksekusi 

First Come First Serve (FCFS) 



• Pada penjadwalan ini, 
 proses yang mempunyai burst time (waktu Running) 

yang paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu 
dan dieksekusi sampai selesai. 

• Contoh.    Diketahui: 

Shortest Job First (SJF) 

Process  Burst Time 

P1  3 

P2  8 

P3  5 

P4  1 



Gantt chart penjadwalan: 

Shortest Job First (SJF) 

P4 P1 P3 P2 

0 1 4 12 16 

Waiting Time P1 = 1, P2 = 12, P3 = 4, P4 = 0 
Sehingga 
Rata-rata Waiting Time = (1+12+4+0)/4 = 4,25 ms 



• SJF algoritma mungkin adalah yang paling optimal, karena ia 
memberikan rata-rata minimum waiting untuk kumpulan dari proses 
yang mengantri. Dengan mengeksekusi waktu yang paling pendek 
baru yang paling lama. Akibatnya rata-rata waktu menunggu 
menurun. 

• Hal yang sulit dengan SJF algoritma adalah mengetahui waktu dari 
proses berikutnya. Untuk penjadwal long term (lama) di sistem batch, 
kita bisa menggunakan panjang batas waktu proses yang user 
sebutkan ketika dia mengirim pekerjaan. Oleh karena itu SJF sering 
digunakan di penjadwal long term. Walau pun SJF optimal tetapi ia 
tidak bisa digunakan untuk penjadwal CPU short term. Tidak ada 
jalan untuk mengetahui panjang dari CPU burst berikutnya. Salah 
satu cara untuk mengimplementasikannya adalah dengan 
memprediksikan CPU burst berikutnya. 

Shortest Job First (SJF) 



• Merupakan penjadwalan 
 non-preemtive yang menggunakan prioritas dinamis. 
• Penjadwalan ini memperbaiki Shortest Job First (SJF). 
• Prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu 

layanan, tetapi jumlah waktu tunggu proses. 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 



• Prioritas dinamis dihitung berdasarkan rumus: 
  Prioritas = (waktu tunggu + waktu layanan) 
       waktu layanan 
 
• Dari rumusnya, terlihat bahwa proses yang memiliki 

waktu eksekusi terpendek memiliki prioritas tinggi, 
begitu juga untuk proses yang telah menunggu lama. 
 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 



• Contoh    Diketahui: 

Proses  Arrival Time  Burst Time 

P1  0 ms  5 ms 

P2  4 ms  3 ms 

P3  3 ms  4 ms 

Gantt Chart 

0  5 

P1 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 

3 
P3 

4 
P2 



Pada saat P1 selesai 
Dieksekusi, maka Waiting Time sementara: 
• P2 = 1 
• P3 = 2 

 
Prioritas: 
• P2 = 1 + 3  =  4  = 1,33 
       3          3 
• P3 = 2 + 4  =  6  = 1,5 
       4          4 

Proses P3 mempunyai  
prioritas yang lebih tinggi 
sehingga dieksekusi 
setelah Proses P1. 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 

0  5 

P1 

3 
P3 

4 
P2 



• Gantt Chart menjadi : 
 
 
 
 

Waiting Time : 
• P1 = 0 
• P2 = 9 
• P3 = 5 

0  5 

P1  P3  P2 

9  12 

Rata-rata Waiting Time = 0 + 9 + 5  = 14  = 4,67ms 
                 3             3 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 

3 
P3 

4 
P2 



• Contoh    Diketahui: 
 
 
 
 
 

• Gantt Chart 

Proses  Arrival Time  Burst Time 

P1  3 ms  5 ms 

P2  0 ms  7 ms 

P3  6 ms  8 ms 

P4  8 ms  3 ms 

0  7 

P2 

3 
P1 

6 
P3 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 



Waiting Time sementara: 
• P1 = 4 
• P3 = 1 

 
Prioritas: 
• P1 = 4 + 5  =  9  =  1,8 
       5          5 

 
• P3 = 1 + 8  =  9  =  1,125 
       8          8 

Proses P1 mempunyai  
prioritas yang lebih tinggi 
sehingga dieksekusi 
setelah Proses P2. 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 



Maka Gantt Chart menjadi: 
 
 
 
 
 

WT Sementara: 
• P3 = 6 
• P4 = 4 

0  7 

P2 

3 
P1 

6 
P3  12 

P1 

8 
P4 

Prioritas: 
P3 = 6 + 8  =  14  =  1,75 
    8            8  
 
P4 = 4 + 3  =  7  =  2,33 
    3          3 

Proses P4 mempunyai prioritas yang 
lebih tinggi sehingga dieksekusi 
setelah Proses P1. 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 



Maka Gantt Chart menjadi: 
 
 
 
 
Waiting Time: 
• P1 = 7-3 = 4 
• P2 = 0 
• P3 = 15-6 = 9 
• P4 = 12–8 = 4 

0  7 

P2 

12 

P1 

15 

P4  P3 

23 3 
P1 

6 
P3 

8 
P4 

Rata‐rata Waiting Time: 
4 + 0 + 9 + 4  =  17  =  4,25ms 
          4                  4 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 



• Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi maka 
job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu 
tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah 
menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan 
yang lebih bagus. 

• Proses dng waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. 

 

Highest Response Ratio Next 
(HRRN) 



• Pada penjadwalan ini, proses disela oleh sistem operasi berdasarkan 
lama waktu berjalannya proses. 

• Semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian 
processor yang disebut Time Slice atau Quantum. 

• Ketentuan algoritma Round Robin adalah: 
– Jika quantum habis, dan proses belum selesai, maka proses akan 

dialihkan statusnya menjadi Ready dan penjadwal akan 
dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. 

– Jika quantum belum habis dan proses sedang menunggu suatu 
event ataupun operasi I/O maka status proses dialihkan menjadi 
Blocked dan penjadwal akan dijalankan untuk memilih proses 
lain untuk dieksekusi. 

– Jika quantum belum habis, tetapi proses telah selesai maka 
proses diakhiri dan penjadwal akan dijadwalkan untuk memilih 
proses lain untuk dieksekusi. 

Round Robin (RR) 



• Contoh   Diketahui: 

Round Robin (RR) 

Proses  Burst Time 

P1  24 ms 

P2  4 ms 

P3  3 ms 

Dengan asumsi 
Quantum Time = 4 ms, 
Maka Gantt Chart penjadwalan 
prosesnya adalah: 

0  8  11  31 4 

P1  P1 P2  P3 



• Dari Gantt Chart di atas, 
 maka diperoleh Waiting Time setiap proses: 

– P1 = 0 + 7 = 7ms 
– P2 = 4ms 
– P3 = 8ms 

• Maka rata-rata Waiting Time = 
7 + 4 + 8  =  19  =  6,33ms 
       3              3 

Round Robin (RR) 



• Contoh Diketahui: 

Proses  Burst Time 

P1  53 ms 

P2  17 ms 

P3  68 ms 

P4  24 ms 

Dengan asumsi  
Quantum time = 20ms 
Maka Gantt Chart penjadwalan 
prosesnya adalah: 

P1  P2  P3  P4  P1  P3  P4  P1  P3  P3 

0  37  57  77  97  117  121  134  154  162 20 

Round Robin (RR) 



Waiting Time: 
• P1 = 0+(77-20)+(121-97) = 0+57+24 = 81 
• P2 = 20 
• P3 = 37+(97-57)+(134-117) = 37+40+17 = 94 
• P4 = 57+(117-77) = 57+40 = 97 
 

Rata‐rata Waiting Time = 81+20+94+97    = 292  =  73ms 
                                            4                   4 

Round Robin (RR) 



• Permasalahan yang terjadi pada penjadwalan ini: 
– Apabila Quantum Time terlalu besar, maka akan 

mengakibatkan waktu tanggap yang besar dan Turn 
Around Time yang rendah. 

– Apabila Quantum Time terlalu kecil, maka akan 
mengakibatkan peralihan proses yang terlalu banyak 
sehingga menurunkan efisiensi processor. 

Round Robin (RR) 



• Penjadwalan ini untuk 
 melengkapi algoritma penjadwalan SJF. 
• Merupakan penjadwalan preemtive untuk time sharing. 
• Proses dengan estimasi sisa waktu Burst Time terpendek 

akan dijalankan terlebih dahulu, termasuk proses-proses 
baru. 

• Proses yang sedang Running dapat diambil alih oleh 
proses baru yang memiliki sisa Burst Time yang lebih 
kecil. 

Shortest Remaining Time First 
(SRTF)  



• Contoh   Diketahui: 
 
 
 
 
 

• Gantt Chart untuk penjadwalnya: 

Proses  Arrival Time  Burst Time 

P1  0 ms  7 ms 

P2  1 ms  1 ms 

P3  2 ms  4 ms 

P4  3 ms  5 ms 

0  2  3  7  12  17 

P1  P2  P3  P4  P1 

Shortest Remaining Time First 
(SRTF)  



• Waiting Time: 
– P1 = 12 + 2 = 10ms 
– P2 = 0 ms 
– P3 = 1 ms 
– P4 = 4 ms 

 
• Rata-rata Waiting Time : 
 10 + 0 + 1 + 4  =  15  = 3,75 ms 
       4                  4 

Shortest Remaining Time First 
(SRTF)  



• Penjadwalan ini 
 menggunakan sejumlah antrian dengan prioritas dan 

quantum time yang berbeda. 
• Misalnya antrian dengan prioritas tertinggi memiliki 

quantum time 8ms, sedangkan antrian dengan prioritas 
berikutnya memiliki quantum time 16ms dan seterusnya. 

• Suatu proses baru selalu dimasukkan pada antrian 
berprioritas tertinggi. 
 

Multi Level Feedback Queues (MFQ) 



• Jika dalam 1 quantum 
 proses tersebut belum selesai maka proses yang 

bersangkutan akan dipindahkan ke antrian berikutnya 
yang memiliki quantum time yang lebih besar. 

• Jika pada antrian berprioritas lebih tinggi masih 
terdapat proses, maka penjadwalan akan memilih proses 
tersebut terlebih dahulu sampai semuanya selesai 
ataupun dipindahkan ke level bawahnya.  

Multi Level Feedback Queues (MFQ) 



• Keuntungan algoritma ini: 
– Proses yang pendek ataupun proses baru tidak perlu 

menunggu proses panjang yang sedang berjalan. 
Proses baru akan segera dieksekusi, dan jika waktu 
eksekusinya pendek, maka proses tersebut akan 
selesai dalam 1 quantum. 

– Algoritma ini cenderung memberikan nilai response 
time yang baik serta rata-rata waiting time kecil. 

Multi Level Feedback Queues (MFQ) 



• Setiap proses diberikan 
 nilai prioritas. 
• Nilai prioritas proses ini dapat bersifat statis maupun 

dinamis (berubah terus dari waktu ke waktu). 
• Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan 

dijadwalkan lebih dahulu. 
• Jika ada proses baru masuk dengan prioritas lebih tinggi 

dari proses yang sedang berjalan maka akan terjadi 
preemtion dan processor akan dialihkan ke proses yang 
baru tersebut. 

Priority Scheduling (PS) 



• Masalah utama pada 
 penjadwalan ini adalah starvation, dimana proses-

proses dengan prioritas rendah terus-menerus 
menunggu pada antrian Ready karena ada proses-proses 
baru dengan prioritas yang lebih tinggi yang terus 
berdatangan. 

• Solusinya adalah dengan menggunakan konsep aging, 
yaitu meningkatkan prioritas proses yang sudah berada 
pada antrian setiap beberapa waktu. Dengan demikian 
maka proses-proses itu akan memiliki prioritas yang 
sama atau lebih tinggi dari proses-proses yang baru 
datang. 

Priority Scheduling (PS) 



• Ide penjadwalan ini adalah : 
 Penjadwalan ini berupaya memberi tiap pemakai daya 

pemroses yang sama. 
• Jika terdapat N pemakai, tiap pemakai mendapat 1/N 

daya pemroses. Sistem merekam besar waktu pemroses 
yang telah digunakan proses sejak login dan jumlah 
waktu pemroses yang digunakan seluruh proses.  

• Karena jumlah waktu pemroses tiap pemakai dapat 
diketahui,maka dapat dihitung rasio antara waktu 
pemroses yang sesungguhnya harus diperoleh yaitu 1/N 
waktu pemroses seluruhnya dan waktu pemroses yang 
telah diperuntukkan proses itu. 

Guatanteed Scheduling (GS) 


