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Untuk mengendalikan sebuah mesin maka perlu sebuah sistem sebagai 

penghubung antara perangkat-perangkat lainnya. Komputer merupakan sebuah 

mesin yang membutuhkan sebuah sistem untuk mengendalikannya. Sistem yang 

akan menjadi penghubung dari perangkat-perangkat komputer tersebut adalah 

Software . 

 

 

Pada Bab I ini anda akan diperkenalkan mengenai sistem operasi, mulai 

dari pengertian sistem operasi, peran sistem operasi dalam sebuah komputer, 

manfaat dan tujuan sistem operasi, komponen-komponen dasar sistem operasi, 

sejarah singkat dari sistem operasi serta istilah-istilah dari sistem operasi. 

 

 

Setelah mempelajari bab 1 ini  anda diharapkan dapat menguraikan 

kembali pengertian umum  sistem operasi, membedakan peran dan tujuan dari 

sistem  operasi, mengulangi kembali sejarah perkembangan sistem operasi.  

 

  

Definisi Sistem Operasi 

  Sistem Operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna sebuah 

mesin dengan perangkat keras yang dimiliki oleh mesin tersebut. Sistem operasi 

ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang namun dapat kita rasakan karena 

sistem operasi merupakan perangkat lunak (software). Sebelum ada sistem 

operasi pada sebuah komputer orang hanya menggunakan sinyal analog dan 
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sinyal digital, namun seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan 

teknologi, maka tercipta lah berbagai sistem operasi dengan keunggulan nya 

masing-masing.  

1.1. Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer 

Penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras 

merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem operasi komputer. Perangkat 

lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan 

perangkat lunak lain atau dengan pengguna contoh Microsoft DOS, Microsoft 

Windows (dengan berbagai generasi), Macintosh, OS/2, UNIX (dengan berbagai 

versi), LINUX (dengan berbagai distribusi), NetWare, dll 

1.2. Fungsi Sistem Operasi 

Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari empat komponen utama, 

yaitu perangkat-keras (hardware), perangkat lunak (software), pengguna 

(brainware) dan program aplikasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan 

mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta 

para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, 

dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara 

benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna 

menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana 

yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut 

resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai 

program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan (error) dan 

penggunaan komputer yang tidak perlu. 

Sistem operasi yang terdapat pada sebuah komputer merupakan 

penggerak komputer sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik. Ada 

beberapa fungsi dasar dari sebuah sistem operasi antara lain : 

1. Menjembatani hubungan antara hardware dan program Aplikasi yang 

dijalankan user 

2. Mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan 

berbagai program aplikasi (Resource allocator) 

3. Sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan 

(error) 
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4. Manajer sumber daya hardware, seperti mengatur memory, printer dan lain 

sebagainya. 

1.3. Tujuan Sistem Operasi 

  Sistem operasi merupakan komponen penting dari sebuah komputer oleh 

karena itu ada tiga tujuan dasar dari sistem operasi ini antara lain : 

a. efisiensi : sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang 

efisien. 

b. Kemudahan : mudah untuk digunakan. 

c. Kemampuan berevolusi : sistem operasi harus disusun sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan 

penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang 

telah ada. 

 Dari berbagai tujuan dari sistem operasi di atas maka sistem operasi 

mempunyai tugas utama yaitu : 

a. Pengelola seluruh sumber daya sistem komputer 

 Agar seluruh sumber daya komputer beroperasi dengan baik, efisien dan 

mudah maka diperlukan sebuah sistem operasi sebagai pengelolanya. Sumber 

daya dari sebuah komputer merupakan semua perangkat yang ada, yang 

memberikan manfaat bagi manusia untuk berinteraksi dengan komputer. 

Adapun sumber daya komputer tersebut terdiri dari sumber daya fisik dan 

sumber daya abstrak.  

 Sumber daya fisik merupakan komponen yang dapat dilihat secara nyata 

dan dapat diraba antara lain : 

1) Processor : Merupakan pusat pengendali komputer yang didukung oleh 

komponen lainnya. 

 

 

 

Gambar 1.1.  Processor 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

 

https://computer.indo-solution.com/
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Bagian penting dari processor adalah : 

a) Arithmatic logical unit (ALU) 

Pusat segala perhitungan untuk menjalankan sebuah perinyah yang harus 

dilaksanakan oleh sistim sebuah personal komputer . 

b) Control Unit (CU) 

Bagian yang menjadi pengatur semua lalu lintas dan perhitungan yang 

dilakukan oleh processor . 

c) Memory Unit (MU) 

Sebuah perintah yang dilakukan oleh processor disimpan sementara pada 

bagian ini . 

 

2) Motherboard :  

Sebagai tempat memasang dan meletakkan berbagai komponen, seperti 

memory, harddisk, kabel   IDE dan lain sebagainya 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Motherboard 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

Jenis-jenis slot expansi pada Motherboard : 

a. Slot ISA 8 bit : Berwarna hitam dan terdiri dari 1 kanal. 

b. Slot ISA 16 bit : Berwarna hitam dan terdiri dari 2 kanal. 

c. Slot PCI ( Peripheral Componen Interconnect) : 

Berwarna putih dan terdiri dari 2 kanal  

d. Slot AGP : merupakan disain baru untuk VGA card 

e. Slot AMR : Berwarna Coklat dan berukuran pendek. 

f. Slot CNR ( Connection Network Riser) : Berwarna Coklat dan ukurannya 

sedikit lebih panjang dari slot AMR . 

 

 

 

 

https://computer.indo-solution.com/


  Pengenalan Umum Sistem Operasi |5 

g. Slot Memory (RAM) : 

 RGM EDO : 30 pin  

 SDRAM : 168 pin 

 DDR SDRAM : 183 pin 

 

3) Memory (Random Access Memory/RAM) 

Memori external yang merupakan ruang untuk menyimpan program dan 

data yang dapat ditulis atau dibaca oleh processor dan bersifat sementara . 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3.  Memory 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

 

4) VGA (Vidio Graphic Array) Card 

Kartu grafis yang berfungsi untuk membantu tampilan ke layar monitor . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.4  VGA Card 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

 

 

 

 

https://computer.indo-solution.com/
https://computer.indo-solution.com/
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5) Sound Card 

 Berfungsi untuk memproses data sudio atau suara   

 

 

 

       

Gambar 1.5. Sound Card 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

6) Keyboard dan Mouse 

Alat input yang harus dimiliki oleh sebuah komputer . 

 

 

 

Gambar 1.6. Keyboard dan Mouse 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

7) Monitor 

Untuk menampilkan data dan informasi ke layar monitor 

 

Gambar 1.7. Monitor 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

 

 

https://computer.indo-solution.com/
https://computer.indo-solution.com/
https://computer.indo-solution.com/
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8) Harddisk 

“ Media penyimpanan yang bersifat permanen  “. 

  

 

 

Gambar 1.8. Harddisk 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

9) Floppy Disk Drive 

Alat untuk membaca disket yang dilengkapi jarum bermagnet dan 

tersambung ke motherboard . 

    

 

 

 

Gambar 1.9. Floppy Disk Drive 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

10)  Cashing 

Merupakan tempat perlindungan semua komponen dan hardware 

komputer agar terhindar dari gangguan luar yang dapat mengakibatkan 

kerusakan . 

 

 

 

 

Gambar 1.10. Cashing 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

https://computer.indo-solution.com/
https://computer.indo-solution.com/
https://computer.indo-solution.com/
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11)  Power Supply 

 Berfungsi untuk merubah tegangan AC menjaadi tegangan DC dan 

menyuplai nya ke komponen-komponen  yang membutuhkan arus dan tegangan 

pada motherboard “. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11. Power Supply 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

12)  CD ROM/DVD ROM 

 Sebagai alat pembaca kepingan CD  

 

 

 

Gambar 1.12. CD RO 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

13) TV Card 

Merupakan kartu yang memfasilitasi  komputer agar tampilannya dapat 

ditampilkan di monitor TV . 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13. TV Card 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

https://computer.indo-solution.com/
https://computer.indo-solution.com/
https://computer.indo-solution.com/
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 Sumber daya abstrak sumber daya yang tidak dapat dirasakan atau non 

fisik antara lain Data dan program. Data merupakan bahan mentah yang belum 

diolah sedangkan program merupakan sekumpulan instruksi yang dapat 

dijalankan untuk menghasilkan sebuah informasi dari pengolahan sebuah data. 

b. Penyedia layanan. 

 Menurut Stalling, umumnya sistem operasi memiliki layanan dan 

berbagai bidang, karena sistem operasi merupakan penyedia layanan bagi user. 

Adapun layanan yang diberikan sistem operasi ini adalah: 

1. Pembuatan Program. 

Layanan ini umumnya berbentuk utilitas yang sebenarnya bukan bagian dari 

sistem operasi namun dapat diakses melalui sistem operasi.  

2. Eksekusi Program. 

Proses eksekusi program yang dilakukan oleh sistem operasi mulai dari 

menyediakan instruksi dan data dari memori utama, perangkat I/O dan 

berkas-berkas yang diinisiasi serta sumber daya yang ada, kemudian 

diteruskan ke CPU untuk diproses. 

3. Akses ke Perangkat I/O 

Sistem operasi mengambil alih sejumlah instruksi yang ada pada perangkat 

I/O, sehingga program bisa berpikir lebih sederhana dalam menggunakan 

perangkat tersebut. 

4. Mengontrol Akses Berkas 

Sistem operasi mengendalikan sistem secara keseluruhan serta menyediakan 

mekanisme proteksi untuk mengontrol akses ke berkas-berkas tersebut.  

5. Pengakses Sistem 

Pada sistem yang dipakai bersama, sistem operasi mengendalikan 

pengaksesan ke sumber daya sistem secara keseluruhan. 

6. Deteksi Error dan Respon 

Sistem operasi dapat membuat respon terhadap kondisi error yang terjadi 

pada sebuah aplikasi, karena pada dasarnya setiap sistem yang bekerja pada 

sebuah komputer banyak terdapat kesalahan. 

7. Akunting 
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Sistem operasi dapat mengumpulkan statistik penggunaan sumber daya dan 

memonitoring parameter kinerja seperti waktu respon. 

 Disamping itu sistem operasi juga menyediakan layanan sebagai berikut: 

1.1  Layanan Otomatis : Alokasi sumber daya, Catatan pemakaian, 

Proteksi, Penanganan kekeliruan, Pindah baris, Gulung jendela pada 

monitor. 

1.2  Layanan permintaan pemakaian : Loading, mengolah/ run, 

menyimpan/ save, menghapus/ delete. 

1.4  Jenis-Jenis Sistem Operasi. 

  Berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan : 

1. Single User – Single Tasking.  

  komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa 

menjalankan satu program di satu waktu, Contoh : DOS 

2. Multi Tasking – Single Tasking. 

 Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user namun  tiap user hanya 

bisa menjalankan satu program (aplikasi) di satu waktu. 

 Contoh : Novell Netware yang menjalankan SO Network berbasis DR-

DOS. 

3. Single User dan Multi Tasking.  

 Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak 

program dalam satu waktu. 

 Contoh : Windows. 

4. Multi User – Multi Tasking.. 

 Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat 

menjalankan benyak program dalam satu waktu. 

 Contoh : UNIX, LINUX. 

1.5 Komponen Umum Sistem Operasi. 

Ada 3 komponen dasar sebuah sistem operasi antara lain : 

1. Kernel  : Suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas 

melayani bermacam program  aplikasi untuk mengakses hardware 

komputer  secara aman dan terkendali.  
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2. File : Merupakan data/program yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem 

operasi.  

3. User Interface : karakteristik interface (tampilan) yang menjadi interaksi 

antara user dengan komputer.   

1.6  Sejarah Perkembangan Sistem Operasi. 

Menurut Tanenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, yang dapat dibagi ke dalam empat generasi: 

1. Generasi Pertama (1945-1955). 

Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi 

elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik, hal itu disebabkan 

kecepatan manusia untuk penghitung terbatas dan manusia sangat mudah 

untuk membuat kecerobohan, kekeliruan bahkan kesalahan. Pada generasi 

ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang 

harus dikerjakan secara langsung. 

2. Generasi Kedua (1955-1965). 

Generasi kedua memperkenalkan Batch Processing System, yaitu Job yang 

dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan.Pada 

generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi 

beberapa fungsi sistem operasi telah ada, contohnya fungsi sistem operasi 

ialah 

FMS dan IBSYS. 

3. Generasi Ketiga (1965-1980). 

Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk 

melayani banyak pemakai sekaligus, dimana para pemakai interaktif 

berkomunikasi lewat terminal secara on-line ke komputer, maka sistem 

operasi menjadi multi-user (di gunakan banyak pengguna sekali gus) dan 

multi-programming (melayani banyak program sekali gus). 

4. Generasi Keempat (Pasca 1980an). 

Dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer dimana 

pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung 

satu sama lainnya. Pada masa ini para pengguna juga telah dinyamankan 

dengan Graphical User Interface yaitu antar-muka komputer yang berbasis 
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grafis yang sangat nyaman, pada masa ini juga dimulai era komputasi 

tersebar dimana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi 

dipecah dibanyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. 

1.7 Batch System. 

Thread merupakan proses ringan yang sedang dieksekusi oleh processor. 

Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. 

Dengan banyak kontrol thread proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan 

pada waktu yang sama. Ada beberapa keuntungan dari tread antara lain : 

1. Tanggap: Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walau 

pun pada bagian program tersebut di block atau sedang dalam keadaan 

menjalankan operasi yang lama/ panjang. Sebagai contoh, multithread web 

browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread 

ketika suatu gambar sedang diload oleh thread yang lain. 

2. Pembagian sumber daya: Secara default, thread membagi memori dan 

sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi 

mempunyai perbedaan aktifitas thread dengan alokasi memori yang sama. 

2. Ekonomis: Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat 

proses adalah sangat mahal.Alternatifnya, karena thread membagi sumber 

daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat threads. 

3. Pemberdayaan arsitektur multiprosesor: Keuntungann dari multithreading 

dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, dimana setiap thread 

dapat jalan secara parallel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur 

prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread 

dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataannya 

hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. 

1.8 Multiprogramming System. 

Multiprogramming system kumpulan dari beberapa job dalam suatu pool 

yang siap dieksekusi. Beberapa job yang siap dieksekusi tersebut diletakan di 

memori utama, dimana memori utama tersebut dibagi menjadi beberapa ruang 

atau partisi. Background partisi untuk program yang lebih rendah sedangkan 

foreground partisi untuk program yang lebig tinggi. Multiprogramming system 

ini bertugas untuk menangai perpindahan/switch dari proses tersebut. 
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1.9 Time Sharing System. 

Multitasking merupakan istilah lain dari time sharing system dan hampir 

sama dengan multiprogramming system, namun time sharing system ini waktu 

prosesnya dibatasi. Keuntungan dari time sharing system ini adalah tingkat 

kebersamaanya tinggi namun switching timenya lebih besar sehingga utilitasnya 

rendah. 

1.10 Multiprocessing System. 

Multiprocessing system merupakan sebuah sistem yang memiliki lebih 

dari satu processor untuk menjalankan satu atau lebih progam, menggunakan 

bus, clock, memori dan peralatan lain secara bersama-sama. Multiprocessing 

system ini dibagi menjadi 2 yaitu (1) symmetric multiprocessing yaitu setiap 

processor mempunyai sistem operasi yang sama. (2) Asymmetric 

multiprocessing yaitu satu processor berfungsi sebagai master processor yaitu 

mengatur penjadwalan dan mengalokasikan kerja tiap-tiap processor. 

1.11 Distributed System. 

Distributed system merupakan kumpulan dari processor yang tidak 

menggunakan memory or clock secara bersama-sama. Distributed system ini 

biasanya disebut juga dengan loosely coupled system. Ada beberapa 

keuntukngan dari distributed system anatra lain : 

 Kecepatan komputasi yaitu tiap-tiap processor dikerjakan oleh masing-

masing sub komputasi. 

 Pemakaian resource secara bersama-sama yaitu resource yang ada dapat 

dimanfaatkan oleh tempat yang lain. 

 Realibilitas yaitu jika salah satu proses yang dikerjakan oleh beberapa 

processor gagal maka processor yang lain dapat menggantikannya. 

 Komunikasi yaitu suatu program dimungkinkan untuk mengirim data ke 

program yang lain.  

1.12 Real Time System 

Real time system merupakan ketepatan waktu yang dibutuhkan oleh suatu 

sistem operasi dari processor atau aliran data. Beberapa bentuk real time system 

antara lain : 

 Hard real time yaitu critical task dapat diselesaikan tepat waktu. 
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 Soft real time yaitu memberikan prioritas pada critical task dibandingkan 

dengan task yang lain sehingga critical task tersebut dapat dikerjakan. 

 

 

 

Materi yang terdapat di dalam modul ini berbasis Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (STEM), agar mempermudah mahasiswa dalam 

menganalisa permasalahan yang ada.  

 Science merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari  alam 

semesta, fenomena serta keteraturan yang ada di dalamnya. 

 Technology merupakan inovasi, perubahan, modifikasi dari lingkungan 

alam untuk memberi kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. 

 Engineering merupakan sebuah profesi dimana pengetahuan sains dan 

matematika diperoleh melalui studi, eksperimen  dan praktek yang 

diaplikasikan dengan mempertimbangkan pengembangan cara merakit 

bahan-bahan dan kekuatan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 Mathematics merupakan cabang disiplin ilmu yang mempelajari berbagai 

pola atau hubungan relasi. 

uman  

Sain: 

 Faktual     : sebuah komputer akan 

dapat digunakan 

apabila sistem 

operasinya sudah ada. 

 Konseptual: komponen sistem 

operasi  

 Prosedural : bagaimana proses dari 

masing-masing 

komponen dalam 

sebuah penawaran. 

Teknologi;  

 Menggunakan program 

aplikasi XMind Zen, 

SpeadSheet dan Sratch untuk 

menghasilkan produk 

pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Enginiring; 

Merancang prosedur dalam membuat 

Matematika; 

Melakulan perhitungan 

KEGIATAN BELAJAR 1 
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sebuah penawaran komputer dengan 

mengungulkan sistem operasinya 

menggunakan Sperad Sheet 

terhadap komponen-komponen 

komputer dan sistem operasinya.  

 

Komponen dari sebuah komputer adalah hardware 

(Perangkat keras), software (perangkat lunak) dan brainware 

(perangkat manusia). Ketiga komponen ini saling berkaitan 

sehingga komputer dapar berfungsi dengan baik.  

Gambar 1.14. Icon Sistem Operasi. 

Sumber: https://ynstudios-internship.blogspot.com/ 

 

Gambar 1.4 merupakan contoh software yang biasa digunakan. Sistem operasi 

tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan sesuai sesuai dengan tahun 

perkembangannya.                      

 

 

 

 

 

Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang konsep dasar 

sistem operasi dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah 

disampaikan.  

 

 

 

 

 

 Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan  informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM.  

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. End Goals/ Menentukan Tujuan Akhir 

2. Sub Goals/ Menentukan Sub Tujuan 

https://ynstudios-internship.blogspot.com/
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Menguraikan sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail 

sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan 

semua sub-sub bagian tersebut. 

 

 

 

 

 

 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh mengenai pengenalan 

umum system operasi. 

 

 Melakukan perhitungan menggunakan aplikasi Spread Sheet. 

 

 

 Mempresentasikan hasil peta konsep sebagai evaluasi performance 

mahasiswa. 

 

3. Sub-sub Goals/ Mengurai Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 

4. Actions/ Menggunakan Aplikasi XMind Zen, Spread Sheet dan 

Scratch 
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 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

 

Sistem operasi adalah perangkat lunak yang tidak dapat dilihat dengan 

mata telanjang namun terdiri dari komponen-komponen kerja dan memuat 

metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin, sehingga mesin dapat 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah sistem operasi minimal harus 

mempunyai 3 komponen utama yaitu kernel, file dan user interface. Fungsi dari 

sistem operasi adalah sebagai program pengendali perangkat keras komputer 

lainnya serta mengatur dan mengawasi kerja dari perangkat-perangkat tersebut. 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar : 

1. Sebuah komputer dapat beroperasi apabila sudah diinstalkan sistem 

operasinya. Uraikan pendapat anda mengenai sistem operasi tersebut. 

(bobot 20) 

2. Komputer yang anda gunakan tentunya memiliki sebuah sistem operasi, 

coba anda analisa tentang sistem operasi yang anda gunakan. (bobot 20). 

3. Analisa tujuan dari sebuah sistem operasi. (bobot 20). 

4. Mengapa sebuah komputer memerlukan sebuah sistem operasi.     (bobot 

20). 

5. Bandingkan komponen dasar sistem operasi dan sistem komputer. (bobot 

20). 

 

 

1. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang tidak dapat dilihat oleh mata 

namun dapat dirasakan dan menjadi penghubung antara perangkat-

Kesimpulan 

 

E 

Jawaban 

 

G 

Soal Latihan 

 

F 

5. Reflection / Refleksi 
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perangkat komputer. Dengan kata lain sistem operasi adalah sistem yang 

mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer 

dapat berjalan dengan semestinya. Sistem operasi memungkinkan suatu 

aplikasi dapat berfungsi sehingga sistem operasi juga disebut sebagai 

essential component. 

2. Sistem operasi yang sering digunakan adalah sistem operasi berbasis GUI 

(Grafik User Interface) yaitu Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. 

 Windows 7 diluncurkan untuk memperbaiki berbagai macam masalah dan 

kritik  terhadap Windows Vista. Microsoft menambah kemudahaan 

pengguna dengan desain dari Windows 7 yang lebih baik. Windows 7 

dapat dijalankan dengan lebih cepat, stabil, dan mudah.  

 Windows 8.1 yang dirilis pada Oktober 2013  memunculkan kembali 

tombol Start, namun dengan ikon yang bergambar empat jendela (logo 

Windows versi flat), bukan tulisan “Start”. Kembalinya tombol Start ini 

diharapkan agar lebih memudahkan pengguna yang masih menggunakan 

mouse dan keyboard tanpa layar sentuh. Lokasi tombol Start pada Windows 

8.1 sama dengan Windows 7, yakni berada di pojok kiri bawah desktop. 

Perbedaan lain antara Windows 8.1 dengan 7 terletak pada ukuran tile 

pada Start Screen. Ukuran tile pada Windows 8.1 terlihat jauh lebih 

fleksibel dan bervariasi. 

 Windows 10 dirilis pada Juli 2015. memiliki tampilan yang elegan dan 

minimalis sehingga membuat penggunanya nyaman dalam 

menggunakannya. Beberapa fitur yang menarik dari Windows 10 adalah 

adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan 

mode tablet dimana keyboard tersebut dapat dilepas. 

3. Tujuan dari sistem opersi adalah : 

 efisiensi : sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem 

komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. 

 Kemudahan : sistem operasi membuat komputer lebih mudah untuk 

dipakai. 

 Kemampuan berevolusi : sistem operasi harus disusun sedemikian 

rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian 



  Pengenalan Umum Sistem Operasi |19 

dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu 

layanan yang telah ada. 

4. Sebuah komputer memerlukan sistem operasi karena sistem operasi 

merupakan penghubung perangkat-perangkat komputer. Apabila sebuah 

komputer tidak ada sistem operasinya maka komputer tersebut tidak 

berguna, karena program yang pertama kali dijalankan saat komputer 

dinyalakan adalah sistem operasi. 

5. Komponen dasar yang harus dimiliki oleh sistem operasi adalah : 

 Kernel  : Suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas 

melayani bermacam program  aplikasi untuk mengakses hardware 

komputer  secara aman dan terkendali.  

 File : Merupakan data/program yang dibentuk atau dijalankan oleh 

sistem operasi.  

 User Interface : karakteristik interface (tampilan) yang menjadi 

interaksi antara user dengan komputer  

Sementara komponen dasar dari sistem komputer adalah hardware 

(perangkat keras), software (perangkat lunak) dan brainware (perangkat 

manusia) 

 

 

Cocok kan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul1. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 1. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%      ………………. (1) 

 

 

Tingkat penguasaan anda pada modul 1. 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<70 Kurang 

Umpan Balik 

 

H 
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Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka 

anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 1. 
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  Komponen utama dari sebuah komputer adalah hardware 

(perangkat keras), Software (perangkat lunak) dan brainware (perangkat 

manusia). Ketiga komponen tersebut saling berhubungan sehingga membentuk 

sebuah informasi. Untuk menghasilkan informasi tersebut sebuah komputer 

memerlukan sebuah sistem yang berfungsi mengendalikan semua perangkat 

yang ada di dalamnya. 

 

 

Pada bab 2 ini anda akan diperkenalkan mengenai Pengenalan Sistem 

Komputer, Fungsi Sistem Komputer, dan Proteksi Hardware 

 

 

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat menganalisis konsep 

dasar sistem komputer secara mendalam dengan bahasa sendiri. 

 

 

2.1 Pengenalan Umum Sistem Komputer 

  Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling 

berhubungan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Komputer merupakan sebuah 

sistem yang mempunyai struktur dan fungsi. Komputer adalah sebuah alat 

elektronik yang dapat mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi. 

Komputer ini merupakan sistem yang dapat berinteraksi dengan dunia luar. 

Interaksi  dengan dunia  luar  dilakukan melalui  perangkat  peripheral  dan 

Materi 

 

D 

Deskripsi 

 

A 

Relevansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 
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saluran komunikasi. Komponen utama sebuah komputer adalah perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software) dan pengguna (brainware). Adapun 

bagan sederhana cara kerja dari sebuah komputer seperti gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Cara Kerja Komputer 

 

(A). Fungsi System Komputer  

  Fungsi  dasar  sistem  komputer  adalah sederhana  seperti  terlihat  pada  

gambar 2.2. Pada prinsipnya terdapat empat buah fungsi operasi, yaitu : Fungsi 

Operasi Pengolahan Data, Fungsi Operasi Penyimpanan Data, Fungsi Operasi 

Pemindahan Data, Fungsi Operasi Kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Fungsi Komputer 

Sumber : http://herlinasiswoyo.blogspot.com 

Alat Input 

Storage/penyimpanan 

 Proses/diolah Alat Output 

http://herlinasiswoyo.blogspot.com/
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Komputer  harus  dapat  memproses  data. Representasi  data  di  sini  

bermacam-macam, akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin 

pemrosesnya. Dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit  

penyimpanan sehingga  diperlukan suatu mekanisme  penyimpanan data. 

Walaupun hasil  komputer  digunakan saat  itu, setidaknya  komputer  

memerlukan media penyimpanan untuk  data  prosesnya. Interaksi  dengan 

dunia  luar  sebagai  fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka (interface), 

proses ini dilakukan oleh unit Input/Output (I/O) dan perangkatnya disebut 

peripheral. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote 

device, komputer melakukan proses komunikasi data. Gambar 2.3 

mengilustrasikan operasi–operasi  komputer. Gambar  2.3a  adalah operasi  

pemindahan data, gambar  2.3b adalah operasi penyimpanan data, gambar 2.3c 

dan gambar 2.3d adalah operasi pengolahan data.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Ilustrasi Operasi–Operasi  Komputer 

Sumber : http://herlinasiswoyo.blogspot.com 

 

http://herlinasiswoyo.blogspot.com/
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(B). Sejarah Singkat Perkembangan Komputer 

Generasi Pertama : Tabung Vakum (1945 – 1955) 

Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC) merupakan 

generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan 

umum. Program ENIAC dirancang pada tahun 1942, dan mulai dibuat pada 

tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper Eckert di Moore School 

of Electrical Engineering (University of Pennsylvania) dan baru selesai pada 

tahun 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Komputer generasi 1. 

Sumber: https://www.jetorbit.com. 

 

ENIAC berukuran sangat besar, untuk penempatannya membutuhkan 

ruang 500m2. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay 

dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC 

membutuhkan daya listrik sebesar 140 kilowatt dengan berat lebih dari 30 ton, 

dan menempati ruangan 167 m2. Perangkat komputer yang pertama kali 

dikembangkan adalah komputer untuk desain pesawat dan peluru kendali. 

Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, 

seorang Insinyur asal Jerman. 

Pertengahan 1940-an, John Von Neumann (1903-1957) bergabung 

dengan tim University Of Pennysylvania dalam usaha membangun konsep 

desain komputer 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. 

1. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic 

Comnputer (EDVAC) pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk 

menampung baik program atau pun data. Teknik ini memungkinkan 

https://www.jetorbit.com/
http://www.tandapagar.com/perangkat-lunak-komputer/
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komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan 

pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur Von Neumann adalah unit 

pemrosesan sentral (Central processor unit/ CPU), yang memungkinkan 

seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Ciri 

utama dari komputer generasi pertama adalah CPU. 

2. John Von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di 

dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. Kemudian pada 

tahun 1951, UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) yang di buat 

oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang 

memanfaatkan model arsitektur Von Neumann. UNIVAC dimiliki oleh 

Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric. Salah satu hasil 

mengesankan komputer UNIVAC, yaitu prediksi kemenangan Eisenhower 

dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1952. 

3. Komputer Generasi I memiliki ciri khas, yakni instruksi operasi dibuat 

secara spesifik untuk satu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program 

kode-biner masing – masing yang berbeda yang disebut “Bahasa 

Mesin”(Machine Language). Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk 

diprogram dan membatasi kecepatannya. 

Karakteristik komputer Generasi I secara umum. 

a. Sirkuitnya Menggunakan Tabung Hampa. Penggunaan Tabung Hampa 

tersebut yang    membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran 

sangat besar. 

b. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. 

c. Programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. 

d. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 

e. Menggunakan Konsep Stored Program dengan memori utamanya adalah 

Magnetic Core Storage. 

f. Menggunakan Simpanan Luar Magnetic Tape dan Magnetic Disk. 

g. Ukuran fisik komputer besar, memerlukan ruang yang luas. 

h. Suhunya cepat panas, sehingga diperlukan pendingin. 

i. Prosesnya kurang cepat. 

j.  Daya simpannya kecil. 
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k. Membutuhkan daya listrik yang besar. 

Central processing unit yang terdapat dalam komputer generasi I 

merupakan mesin pertama yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh 

sistem dalam komputer. Perangkat komputer yang pertama kali dikembangkan 

adalah komputer untuk desain pesawat dan peluru kendali. Ilmuwan yang 

menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang 

Insinyur asal Jerman. Kemudian, pada pertengahan 1940-an, komputer tersebut 

mengalami perkembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh John Von Neuman. 

Ciri utama dari komputer generasi pertama adalah CPU. Central 

processing unit yang terdapat dalam komputer generasi I merupakan mesin 

pertama yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh sistem dalam komputer. 

Sedangkan program utama yang terdapat di komputer generasi pertama adalah 

“machine language”. 

 

Generasi Kedua : Transistor (1955 – 1965) 

Sejak  pesatnya  teknologi  semikonduktor  hingga  menghasilkan komponen 

transistor membawa  perubahan besar  pada  dunia  komputer. Komputer  era  

ini  tidak  lagi  menggunakan tabung  vakum  yang  memerlukan daya  

operasional  besar, tabung–tabung  itu digantikan komponen kecil  bernama  

transistor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Komputer Generasi 2. 

Sumber: https://www.jetorbit.com. 
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Konsumsi  daya  listrik  amat  kecil  dan bentuknya pun relatif kecil.  

Transistor  ditemukan di  Bell  Labs  pada  tahun 1947 dan tahun 1950 telah 

meluncurkan revolusi elektronika  modern. IBM  sebagai  perusahaan pertama 

yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap 

mendominasi pangsa pasar komputer.  NCR dan RCA adalah perusahaan yang  

mengembangkan komputer  berukuran kecil  saat  itu, kemudian diikuti IBM 

dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Dengan adanya  transistor  membuat  

hardware  komputer  saat  itu makin cepat  prosesnya. Generasi dua ini  juga  

terdapat  perubahan perkembangan pada  ALU  yang  makin kompleks, lahirnya  

bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem operasi.  

Generasi  kedua  juga  ditandai  munculnya  Digital  Equipment  Corporation 

(DEC)  tahun 1957 dan meluncurkan komputer  pertamanya, yaitu PDP  1.  

Pada tahun 2001 peniliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil 

dan paling cepat di dunia, dengan ukuran 20 nanometer ata sebanding dengan 

sepermiliar meter, yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 

GHz (Giga Hertz). Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini 

komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya 

lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer DEC PDP-8 adalah 

mini komputer pertama yang dibuat tahun 1964 untuk pengolahan data 

komersial. Jenis-jenis komputer lain yang muncul pada generasi ini diantaranya 

UNIVAC III, UNIVAC SS80, SS90, dan 1107, IBM 7070, 7080, 1400, dan 

1600. 

Kelebihan dari komputer di zaman ini adalah bentuknya yang efisien 

yang tidak sebesar sebelumnya, komputer dalam generasi ini juga lebih luas 

penerapannya dalam kehidupan. Seperti aspek pendidikan, kesehatan, industri 

dan lain-lain. Sedangkan kelemahan dari komputer dimasa ini adalah transistor 

yang banyak menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi 

merusak bagian-bagian internal komputer yaitu quartz rock (batu kuarsa). 

Dalam bahasa assembly digunakan kode-kode berupa singkatan yang 

menggantikan kode biner. Komputer mampu mendesain produk, menghitung 

daftar gaji, mencetak data sehingga komputer generasi kedua ini sukses di 

pasaran. 
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Dalam perkembangannya, komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Bahasa pemrograman tidak lagi menggunakan bahasa mesin yang rumit, 

tetapi diganti dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia seperti 

COBOL, FORTRAN, ALGOL 

2. Sirkuit terbuat dari transistor dan kuran lebih kecil dibandingkan generasi 

pertama. 

3. Kapasitas memori penyimpan data lumayan besar. 

4. Tidak membutuhkan daya listrik yang besar. 

5. Berorientasi pada bisnis. 

6. Pengoperasian komputer sudah cepat. 

 

Generasi Ketiga : Integrated Circuits (1965 – 1980) 

Pada  tahun 1958 terjadi  revolusi  elektronika kembali, yaitu 

ditemukannya  integrated circuit  (IC)  yang  merupakan penggabungan 

komponen– komponen elektronika  dalam  suatu paket. Dengan ditemukan IC 

ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori makin besar dan 

bentuknya semakin kecil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.  Komputer Generasi 3 

Sumber: https://www.jetorbit.com 

 

IBM System/360   

Tahun 1964 dikeluarkan IBM  System/360 yang  telah menggunakan 

teknologi  IC. Dalam  satu dekade IBM menguasai 70% pasaran komputer.  

Sistem  360 merupakan kelompok  komputer  pertama  yang  terencana. Hal ini 

https://www.jetorbit.com/
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sangat menguntungkan konsumen, karena konsumen dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan maupun harganya. Pengembangan (upgrading) 

dimungkinkan dalam komputer ini. Karakteristik komputer kelompok ini adalah:  

Set  Instruksi  Mirip atau Identik, dalam  kelompok  komputer  ini  berbagai  

model  yang dikeluarkan menggunakan set  instruksi  yang  sama  sehingga  

mendukung  kompabilitas  sistem maupun perangkat kerasnya.   

 Sistem  Operasi  Mirip atau Identik, merupakan feature  yang  

menguntungkan konsumen sehingga  apabila  kebutuhan menuntut  

penggantian komputer  tidak  kesulitan dalam  sistem operasinya karena 

sama.   

 Kecepatan yang meningkat, model  yang  ditawarkan mulai  dari  kecepatan 

rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang disesuaikan 

konsumen sendiri.   

 Ukuran Memory  yang lebih besar ,semakin tinggi  model yang diperoleh 

maka  semakin besar memori yang digunakan.   

 Harga yang meningkat, semakin tinggi modelnya maka harganya semakin 

mahal.   

Tabel 2.1.  Karakteristik Penting Kelompok System/36 

Karakteristik 
Model 

30 

Model 

40 

Model 

50 

Model 

65 

Model 

75 

Ukuran Memori (Kb) 64 256 256 512 512 

Laju data dari meori 

(Mbytes/det) 
0.5 0.8 2.0 8.0 16.0 

Prosesor cycle time 

(µdetik) 
1.0 0.625 0.5 0.25 0.2 

Jumlah maksimum data 

channel 
3 3 4 6 6 

Data maks per channel 

(Kbps 
250 400 800 1250 1250 

Generasi Keempat : Very Large Scale Integration (1980 - ????) 

keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI 

dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan 

operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Gambar 2.7 mengilustrasikan 

perkembangan mikroprosesor pentium terhadap jumlah transistor per kepingnya.  
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Gambar 2.7. Komputer Generasi 4. 

Sumber: https://www.jetorbit.com. 

 

 Masa–masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. 

Mikroprosesor 4004 dapat  menambahkan dua  bilangan 4 bit  dan hanya  dapat  

mengalikan dengan cara pengulangan penambahan. Memang  masih primitif, 

namun mikroprosesor ini tonggak perkembangan mikroprosesor  – 

mikroprosesor  canggih saat  ini. Tidak  ada  ukuran pasti  dalam  melihat 

mikroprosesor, namun ukuran terbaik adalah lebar bus data : jumlah bit data 

yang dapat dikirim–diterima mikroprosesor. Ukuran lain adalah jumlah bit 

dalam register.   

Tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan 

mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya tetapi  

lebih cepat  prosesnya  dari pendahulunya. Kemudian Bells dan HP 

menciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981, sedangkan intel baru 

mengeluarkan tahun 1985 dengan mikroprosesor 80386.   

 

Generasi ke Lima (Sekarang) 

Komputer generasi kelima adalah yang saat ini tengah dilakukan oleh 

berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima kerap disebut sebagai 

komputer generasi masa depan.  
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Gambar 2.8. Komputer Generasi 5. 

Sumber: https://www.jetorbit.com. 

 

Pada perkembangan selanjutnya perubahan besar terjadi bahwa sejak 

IBM-PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC-

compatible, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan 

oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh W. Bill 

Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Beberapa bukti 

kecil adalah munculnya smartphone, tablet, phablet, netbook, ultrabook, dan 

banyak lagi. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah komputer 

yang kita gunakan sekarang ini. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya: 

LSI (Large Scale Integration) yang merupakan pemadatan ribuan 

microprocessor ke dalam sebuah microprocesor. Selain itu, juga ditandai dengan 

munculnya microprocessor dan semi conductor. Perusahaan-perusahaan yang 

membuat micro-processor di antaranya adalah Intel Corporation, Motorola, 

Zilog dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat adanya microprocessor dari 

Intel dengan model 4004, 8088, 80286, 80386, 80486, dan Pentium. 

Pentium-4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang 

diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk 

sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium-

4 juga bertambah menjadi 2 Ghz. Tahun 2001 Intel mengumumkan prosesor 

Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit (IA-64) 

pertama. Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi-

instruksi 64 bit dan akan menelurkan satu generasi baru dari sistem operasi dan 

aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan 

software 32 bit.  

https://www.jetorbit.com/
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Gambar 2.9. Komputer Generasi lima Artificial Intelligence (AI). 

Sumber: https://www.jetorbit.com. 

 

Perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 386, komputer 

beroperasi pada 32 bit per satuan waktu dalam mengeksekusi informasi hingga 

Pentium 4. Hingga sekarang komputer yang digunakan kebanyakan masih yang 

berbasis 32 bit. Pada generasi pentium, selain ciri khas pada peningkatan 

kecepatan akses datanya juga tampilan gambar sudah beresolusi (kualitas 

gambar) bagus dan berwarna serta multimedia, dan yang lebih penting adalah 

fungsi komputer menjadi lebih cerdas. Meskipun komputer pada generasi ini 

ukuran fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana namun memiliki kemampuan 

yang semakin canggih. Generasi kelima ini, telah dilakukan pengembangan 

dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan 

menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses trilyunan operasi 

perdetik sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi 

perdetik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa 

manusia, manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta 

adanya penghematan energi komputer. 

Sifat luar biasa ini disebut sebagai “Artificial Intelligence”, selain itu 

juga berbasis Graphic User Interface (GUI), multimedia, dan multikomunikasi. 

Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86, seperti 

chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor, 

kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 

486 diperkenalkan tahun 1989.  

https://www.jetorbit.com/
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Rencana masa depan komputer generasi ke lima adalah komputer yang 

telah memiliki Artificial Intelligence (AI). Sehingga komputer di masa depan 

dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Komputer generasi ini masih 

dalam tahap pengembangan dan pemakainya belum banyak. Pengembangan 

komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Komponen elektronikanya 

menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI Program dibuat dalam bahasa 

PROLOG (Programming Logic) dan LISP (List Processor) Komputer generasi 

kelima difokuskan kepada AI (Artificial Inteligence / Kecerdasan Buatan), yaitu 

sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang merupakan analogi tingkah laku manusia sehingga dapat 

membantu berbagai pekerjaan. 

Ciri dari komputer generasi kelima adalah : 

1. Dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri 

2. Dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain 

3. Dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis 

4. Dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya 

5. Dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan 

6. Dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan 

mengolah kata, misalnya dapat melihat serta mengerti sebuah foto.    

2.2  Proteksi Hardware 

Sistem komputer terdahulu berjenis programmer-operated systems. Ketika 

komputer dioperasikan, user mengoperasikan secara manual dan harus 

melengkapi sistem terlebih dahulu. Setelah sistem operasi lahir maka hal tersebut 

diambil alih oleh sistem operasi. Sebagai contoh, proses output di monitor sudah 

diambil alih oleh sistem operasi sementara dahulu hal ini dilakukan oleh 

pengguna. 

Spooling adalah suatu proses dapat dikerjakan walau pun I/O masih 

mengerjakan proses lainnya. Pengertian multi-programming adalah kegiatan 

menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu. Kegiatan ini 

memang menguntungkan sebab banyak proses dapat berjalan bersamaan pada satu 

waktu meski mengakibatkan masalah-masalah baru muncul. Banyak kesalahan 

pemprograman dideteksi oleh perangkat keras. Kesalahan ini biasanya ditangani 
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oleh sistem operasi. Jika terjadi kesalahan program, perangkat keras akan 

meneruskan kepada sistem operasi dan sistem operasi akan menginterupsi dan 

mengakhirinya. Pesan kesalahan disampaikan, dan memori dari program akan 

dibuang. Tapi memori yang terbuang biasanya tersimpan pada disk agar 

programmer bisa membetulkan kesalahan dan menjalankan program ulang. 

1). Proteksi I/O 

Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi 

I/O ilegal (mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau melepaskan diri 

dari prosesor). Untuk mencegahnya kita menganggap semua instruksi I/O sebagai 

priviledge instruction sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi I/O 

secara langsung ke memori tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. 

Proteksi I/O dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan 

menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi proteksi I/O dapat dikompromikan. 

2). Proteksi Memori 

Salah satu proteksi perangkat keras ialah dengan proteksi memori yaitu 

dengan pembatasan penggunaan memori. Disini diperlukan beberapa istilah yaitu: 

 Base Register yaitu alamat memori fisik awal yang dialokasikan (boleh 

digunakan) oleh pengguna. 

 Limit Register yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang 

dialokasikan/boleh digunakan oleh pengguna. 

 Hardware Protection. 

Sebagai contoh sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register 

300040 dan mempunyai limit register 120900, maka pengguna hanya 

diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 300040 hingga 420940 

saja. 
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Sain: 

 Faktual: sebuah komputer akan 

berfungsi apabila memiliki 

peralatan in put, proses, dan out 

put. 

 Konseptual : komponen sistem 

komputer dan generasinya 

 Prosedural : bagaimana cara kerja 

dari masing- masing peralatan in 

put, proses dan out put. 

Teknologi;  

 Menggunakan program 

aplikasi XMind Zen, 

SpeadSheet dan Sratch untuk 

menghasilkan produk 

pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Enginiring; 

Merancang prosedur dalam membuat 

sebuah penawaran komputer dengan 

mengunggulkan peralatan in put, 

proses dan out put.  

Matematika 

Melakukan perhitungan 

menggunakan SperadSheet 

terhadap peralatan in put, proses 

dan out put.  

 

Sebuah toko komputer menawarkan pemesanan komputer lewat internet. Toko 

tersebut membuat brosur untuk menginformasikan keunggulan dari komputer 

berdasarkan peralatan in put, proses dan out put.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Perangkat Keras Komputer 

Sumber: https://computer.indo-solution.com/ 

KEGIATAN BELAJAR 2 

 

https://computer.indo-solution.com/
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Pelanggan dapat memilih komputer lewat halaman web toko tersebut. 

Komputer yang dijual diklasifikasikan menjadi server, PC dan notebook. Untuk 

melakukan pemesanan, pelanggan harus mengisi informasi pengiriman dan 

pembayaran. Pembayaran yang diperbolehkan adalah menggunakan kartu kredit 

atau tunai. 

 

 

 

 

  

 Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang konsep dasar 

sistem komputer dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah 

disampaikan.  

 

 

 

Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan  informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM 

 

 

 

 

Menguraikan sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail 

sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan 

semua sub-sub bagian tersebut. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2.  

2.  Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 

4.  
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 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

 

 Melakukan perhitungan menggunakan aplikasi Spread Sheet 

 

 

4.  Menggunakan Aplikasi XMind Zen, Spread Sheet  
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 Mempresentasikan hasil diskusi dengan menampilkan peta konsep yang 

telah dibuat sebagai evaluasi performance. 

 

 

 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

  Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling 

berhubungan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Komputer merupakan sebuah 

sistem yang mempunyai struktur dan fungsi. Generasi pertama komputer 

merupakan Tabung Vacum pada tahun 1945-1955, generasi ke dua merupakan 

Transistor tahun 1955-1965, generasi ketiga yaitu Integrated Circuit tahun 1965-

1980, generasi ke empat yaitu Very Large Scale Intergration tahun 1980-

sekarang. Perangkat keras komputer lainya serta mengatur dan mengawasi kerja 

dari perangkat-perangkat tersebut. 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar : 

1. Uraikan pengertian umum dari sistem komputer disertai dengan prinsip 

kerjanya. (bobot 25). 

2. Mengapa generasi pertama disebut dengan generasi vacum tube, beri alasan 

anda dengan contoh (bobot 25). 

3. Komputer yang pernah anda gunakan dari awal sampai sekarang termasuk 

pada generasi ke berapa?  Beri alasan yang tepat. (bobot 25). 

4. Lakukan analisis terhadap proteksi hardware. (bobot 25). 

 

 

 

 

 

Soal Latihan 

 

F 

Kesimpulan 

 

E 

5. Refleksi 
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1. Sistem komputer merupakan kumpulan dari beberapa perangkat komputer 

yang saling berkaitan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah 

informasi. 

Prinsip kerja sebuah komputer merupakan proses yang dilakukan oleh 

CPU          ( Central Processing Unit). Awalnya data dimasukkan oleh 

pengguna melalui perangkat input kemudian diteruskan ke CPU, data yang 

ada dalam CPU akan diolah sehingga terjadi proses komunikasai data 

yaitu data disampaikan ke program aplikasi kemudian diteruskan ke 

sistem komputer. Selanjutnya data-data tersebut diolah oleh sistem operasi 

kemudian disampaikan pada program aplikasi melalui perangkat out put 

(monitor). 

2. Generasi pertama disebut gererasi vacum tube karena komputer tersebut 

berisi 18.000 tabung vacum, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor.  

Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal 

tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. 

Vacuum tube adalah perangkat yang mengontrol arus listrik antar 

elektroda dalam suatu wadah hampa udara, yang sebagian besar 

bergantung pada emisi termionik elektron dari filamen katoda panas. 

Emisi elekron yang terjadi adalah akibat dari efek foto listrik yang terjadi 

pada ruang hampa. Vacuum tube yang paling sederhana adalah dioda yang 

terdiri dari katoda (sebagai pemancar elektron) yang dipanaskan, dan pelat 

anoda (penerima elektron) 

3. Komputer yang kita gunakan saat ini termasuk kepada generasi ke empat 

karena sudah menggunakan mikroprocessor pentium, bahakan sekarang 

processor yang digunakan sudah menggunakan pentium core i.7. Intel i7 

memiliki cache yang lebih besar; hingga 12 MB bila dibandingkan i5 yang 

memiliki cache hingga 9 MB Cache sendiri merupakan memori 

penyimpanan sementara. Bila cache pada laptop memiliki ukuran yang 

besar, itu berarti laptop nggak perlu mencari-cari data di memori utama 

dan dapat mencari data sementara di cache. Contoh efek nyatanya, 

ketika browsing di halaman yang sama, laptop Intel i7 nggak harus dikit-

Jawaban 

 

G 
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dikit loading halaman yang sebelumnya sudah pernah kamu buka karena 

memorinya masih tersimpan di cache. 

4. Proteksi merupakan sistem keamanan yang ada pada harware komputer, 

seperti proteksi memori dan proteksi I/O.  Proteksi adalah mekanisme 

sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang 

diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa 

perangkat keras (seperti CPU,memori, disk, printer, dan lain sebagainya) 

atau perangkat lunak (seperti program, proses, berkas, basis data). 

Dibeberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah program yang bernama 

reference monitor. Setiap kali ada pengaksesan sumber daya PC yang 

diproteksi, sistem pertama kali akan menanyakan reference monitor 

tentang keabsahan akses tersebut. Reference monitor kemudian akan 

menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau ditolak. 

 

D. Refe 

Cocok kan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 2. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 3. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

Tingkat penguasaan anda pada modul 2. 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<707 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka anda 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda di bawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 2. 

 

 

 

Umpan Balik 

 

H 



  Pengenalan Umum Sistem Operasi |41 

 

 

 

1. Pangera Ali Abas, Ariyus Dony (2010). “Sistem Operasi”. Andi, 

Yogyakarta.  

2. Harianto Bambang (2012). “Sistem Operasi”. Informatika. Bandung 

3. Karmila Suryani, (2013), “Sistem Operasi”. Bung Hatta Press, Padang 

4. Yeka Hendriyani, Karmila Suryani. (2020). “Pemograman Android Toeri 

dan Aplikasi”. Qiara Medika. Jawa Timur 

5. http://www.ilmukomputer.com. 

6. http://herlinasiswoyo.blogspot.com. 

7. https://computer.indo-solution.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

 

I 

http://www.ilmukomputer.com/
http://herlinasiswoyo.blogspot.com/
https://computer.indo-solution.com/


42 | Pengenalan Umum Sistem Komputer 

 

 



 Struktur SistemOperasi dan Sistem Komputer |43 

 

 

 

 

 

 Struktur merupakan sebuah hierarki yang menjadi pedoman bagi sebuah 

sistem. Sistem operasi komputer dan sistem komputer itu sendiri mempunyai 

sebuah struktur yang sistematis. Apabila sebuah sistem mempunyai struktur 

yang baik maka baik pulalah sistem tersebut. 

 

 

Pada bab  ini anda akan diperkenalkan mengenai struktur sistem operasi 

dan struktur sistem komputer. 

 

  

  

 Anda diharapkan dapat membedakan struktur sistem operasi dan struktur 

sistem komputer secara tepat dalam kaitannya dengan komponen komputer. 

 

 

 

3.1. Struktur Sistem Operasi 

Sistem operasi diperlukan untuk dan dirancang dengan efektif guna 

mengoptimalkan dan memaksimalkan proses kerja dari sistem komputer. 

Sebuah sistem operasi yang baik harus dapat di modifikasi karena sistem operasi 

tersebut mempunyai tujuan untuk dapat berevolusi. 

 

(A). Struktur Sederhana 

Sistem operasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu sistem operasi 

berbasis text dan sistem operasi berbasis GUI (Grafik User Interface). Salah satu 

contoh dari sistem operasi berbasis text adalah MS-DOS, sedangkan contoh dari 

Materi 

 

D 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 
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sistem operasi berbasis GUI adalah windows XP. Ada sejumlah sistem 

komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. 

Struktur sistem operasi MS-DOS dapat kita lihat seperti gambar berikut  

ini : 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1. Struktur sistem operasi MS-DOS 

Sumber: https://www.it-jurnal.com/ 

 

(B). Monolithic Sistem. 

Pelayanan yang diberikan oleh sistem operasi pada struktur monolitic ini 

dilakukan dengan cara mengambil sejumlah parameter yang telah ditentukan 

lokasinya, seperti stack atau register, kemudian mengeksekusi suatu instruksi 

tertentu pada monitor mode. Pada dasarnya struktur monolithic ini hampir sama 

dengan struktur sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual-mode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Applikasi 

Program Sistem Residen 

MS-DOS Device Driver 

ROM BIOS Device Driver 

https://www.it-jurnal.com/
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Berikut ini akan diperlihatkan bagaimana proses kerja dari struktur 

monolithic seperti gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Proses Kerja Dari Struktur Monolithic 

Sumber: https://www.it-jurnal.com/ 

 

User program 1 dan 2 melakukan “trap” pada sebuah kernel. Instruksi 

yang ada pada sistem akan berpindah dari user-mode ke monitor kemudian 

mentransfer kontrol ke sistem operasi. Sistem operasi akan mengecek 

parameter-parameter dari pemanggilan tersebut untuk menentukan system call 

mana yang sedang memanggil. Sistem operasi menunjuk ke suatu tabel yang 

berisi slot    ke-n, yang menunjukan sistem call n. Setelah sistem call selesai 

mengerjakan tugasnya, maka kontrol akan dikembalikan ke user program. 

 

(C). Pendekatan Berlapis (Layered Approach) 

Struktur sistem operasi dikatakan sebagai struktur pendekatan berlapis 

karena sistem operasinya dibuat dengan cara membentuk modular. Modulasi 

sistem ini dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa 

layer (lapisan). Lapisan tertinggi adalah lapisan ke-n yaitu user interface, 

https://www.it-jurnal.com/
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sedangkan lapisan terendah adalah lapisan-0 yaitu hardware. Tiap lapisan 

menggunakan operasi-operasi tertentu yang telah disediakan. 

Struktur ini berfungsi untuk mengurangi rancangan dan implementasi 

sistem operasi. Berikut ini adalah sistem operasi yang menggunakan struktur 

pendekatan berlapis antara lain UNIX termodifikasi, THE, Venus dan OS2. 

 

(D). Mesin Virtual 

Program sistem diatas kernel dapat menggunakan system call atau 

instuksi-instruksi hardware. Dalam beberapa hal, program sistem tidak 

membedakan kedua lapisan tersebut. Program sistem memperlakukan system call 

dan hardware dilapisan yang sama. Beberapa sistem mengadopsi teknik ini 

supaya program sistem dapat dipanggil secara mudah oleh program-program 

aplikasi. Meskipun program sistem berada ditingkat yang lebih tinggi dari rutin-

rutin program aplikasi yang lain, program-program aplikasi akan melihat semua 

yang berada dibawahnya (didalam hirarki). 

Pendekatan sistem lapisan ini yang menjadi konsep dari mesin virtual 

(MV). Dengan mengunakan penjadwalan CPU dan teknik virtual memori, sebuah 

sistem operasi dapat membuat suatu bayangan proses dalam jumlah banyak, yang 

masing-masing dieksekusi oleh prosesornya sendiri dengan memori virtual 

sendiri. Secara normal, proses mempunyai ciri-ciri tambahan, seperti system call 

dan sistem file, yang tidak disediakan oleh hardware. 

Konsep MV menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya 

sistem, dikarenakan tiap MV terpisah dari MV yang lain. Namun, hal tersebut 

menyebabkan tidak adanya sharing sumber daya secara langsung. MV merupakan 

alat yang tepat untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Konsep MV 

susah untuk diimplementasi sehubungan dengan usaha yang diperlukan untuk 

menyediakan duplikasi dari mesin utama. 
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Gambar 3.3. Model Mesin Virtual 

Sumber: https://www.it-jurnal.com/ 

 

Sumber daya komputer secara fisik dibagi pakai untuk membuat suatu 

mesin virtual. Penjadwalan CPU dapat digunakan untuk membagi pakai CPU dan 

membuat tampilan seolah-olah pemakai mempunyai prosesor sendiri. Mesin 

virtual kembali dikembangkan ketika ada masalah kompatibilitas sistem. Saat itu 

komputer-komputer yang tidak berbasiskan prosesor intel akan memakai program 

MS-DOS yang notabene berjalan diatas mesin-mesin intel, maka solusinya adalah 

membuat mesin intel virtual diatas prosesor aslinya. Sebuah program MS-DOS 

dapat berjalan dilingkungan tersebut dan intruksi-intruksi intel diterjemahkan 

kekumpulan instruksi aslinya. 

(E). Client Server Model 

 Sebuah proses yang meminta untuk dilayani oleh system operasi, 

misalnya satu blok file, maka disebut dengan client prose, sementara proses yang 

akan melayani permintaan tersebut sekaligus mengirimkan jawabannya kembali 

disebut dengan server proses. Sistem operasi modern akan memindahkan kode 

ke lapisan yang lebih tinggi dan menghapusnya sebanyak mungkin, sehingga 

akan meninggalkan kernel yang minimal. Berikut ini akan diperlihatkan 

pengendalian komunikasi antara client dan server yang dikerjakan oleh kernel, 

seperti pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

Proses 

 

 

 

 

 

Kernel 

Proses 

 

 

 

 

 

Kernel 

Proses 

 

 

 

 

 

Kernel 

Mesin virtual 

Hardware 

Proses 

 

 

 

 

 

 

Kernel 

 

Hardware 

Programming 

interface 

https://www.it-jurnal.com/


48 | Struktur SistemOperasi dan Sistem Komputer 

 Client 

Proses 

Server 

Proses 

Terminal 

Proses 

…….. File 

Server 

Memory 

Server 

User 

Mode 

Kernel 

Monitor 

Mode 

 

 

Gambar 3.4. Pengendalian Komunikasi Antara Client Dan Server 

Sumber: https://www.it-jurnal.com/ 

 

Gambar 3.4 memperlihatkan bahwa pengendalian komunikasi antara 

client dan server merupakan pekerjaan kernel. Kernel membagi-bagi sistem 

operasi menjadi beberapa bagian, dimana satu system dikendalikan oleh satu 

bagian pelayan lebih mudah diatur. seperti pelayanan file, pelayanan proses, 

pelayanan terminal atau pelayanan memory. Server tidak dapat mengakses 

hardware secara langsung karena berada pada user mode proses. Akibatnya, 

akibatnya apabila terjadi kerusakan padan server maka pelayanan file akan 

terganggu, namun hal ini tidak sampai mengganggu system yang lain. 

3.2. Struktur Sistem Komputer 

(A). Sistem Operasi Komputer 

Dewasa ini sistem komputer multi guna terdiri dari CPU (Central 

Processing Unit), serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus 

yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur 

perangkat yang tertentu (contohnya disk drive, audio device, dan video display). 

CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian 

diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. 

Pada saat komputer pertama kali dijalankan atau pada saat boot, terdapat 

sebuah program awal yang mesti dijalankan. Program awal ini disebut program 

bootstrap. Program ini berisi semua aspek dari sistem komputer, mulai dari 

register CPU, device controller, sampai isi memori. 

Client meminta layanan dengan cara 

mengirim pesan ke server 

https://www.it-jurnal.com/
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  Terdapat empat struktur utama sebuah komputer yaitu : 

1. Central  Processing Unit  (CPU),  

 berfungsi  sebagai  pengontrol  operasi  komputer  dan pusat  pengolahan 

fungsi–fungsi  komputer. Kesepakatan, CPU  cukup disebut  sebagai 

processor (prosesor) saja atau otak dari komputer. 

2. Memory Utama, berfungsi sebagai tempat menyimpan data. I/O berfungsi 

memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. System  

Interconnection, merupakan sistem  yang  menghubungkan CPU, memori  

utama dan I/O.   

3. Control Unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol 

komputer secara keseluruhan. Arithmetic  And Logic  Unit (ALU), 

berfungsi  untuk  membentuk  fungsi–fungsi pengolahan data komputer.  

4. Register, berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. 

 CPU Interconnection, berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari 

CPU.    

Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU Central 

Processing Unit). Struktur CPU terlihat pada gambar 3.5, dengan struktur 

utamanya adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.5 Struktur Dasar Komputer 

Sumber : http://ilmukomputer.com 

 

3.3.  Struktur Input/Output 

  Input-output merupakan komponen komputer yang tidak dapat 

dipisahkan pada sebuah komputer karena mereka saling berhubungan. I/O ini 

CPU 

 

 

 

In put Out put 
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Contorl 

Unit/ CU 
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menyediakan alat untuk pertukaran data terhadap lingkungan luar komputer. 

Salah satu perangkat peripheral yang mengontrol atau switch central pada 

sebuah komputer adalah modul I/O. Berikut ini merupakan alasan mengapa 

perangkat peripheral tidak dihubungkan langsung dengan sistem bus antar lain : 

a. Kecepatan transfer data memory atau CPU jauh lebih cepat dibandingkan 

dengan kecepatan tranfer data perangkat peripheral. 

b. Perangkat komputer mempunyai format data dan panjang word yang 

berbeda dengan perangkat peripheral. 

c. Terdapat bermacam-macam metode operasi pada perangkat peripheral, 

sehingga tidak memungkinkan untuk dihubungkan langsung ke dalam CPU 

dengan tujuan untuk mengontrol sejumlah perangkat. 

 Perangkat I/O ini terdiri dari dua bagian yaitu perangkat itu sendiri yang 

disebut dengan komponen mekanis, dan pengendali perangkat yang berbentuk 

chip yang disebut dengan komponen elektronis. Untuk mengendalikan I/O di 

motherboard diperlukan sebuah perangkat elektonis yang disebut dengan chip 

controller. Chip controller ini dihubungkan ke CPU dan komponen-komponen 

lain melalui sebuah interkoneksi antar komponen tersebut. Untuk 

mengendalikan perangkat-perangkat yang ada dalam komputer, chip controller 

dibantu oleh register-register. Masing-masing register dialamatkan ke port-port 

tertentu. Untuk memulai mengoperasikan I/O, CPU memanggil register-register 

yang cocok untuk device controller, kemudian device controller tersebut 

meresponnya dengan mengisi register-register dengan data. Ada dua aksi yang 

diberikan saat I/O sudah dioperasikan yaitu sincronous I/O dan asincronous I/O.  

Bagian ini akan membahas struktur I/O, yang terdiri dari interupsi I/O, dan 

DMA, serta perbedaan dalam penanganan interupsi. 
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Gambar 3.6. Struktur I/O. 

Sumber : http://bebas.vlsm.org. 

 

3.4.  Struktur Penyimpanan 

 Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat di 

akses secara langsung oleh prosesor. Program komputer harus berada di memori 

utama (biasanya RAM) untuk dapat dijalankan. Idealnya program dan data secara 

keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun hal ini 

tidak mungkin dilakukan karena : 

 Ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program 

secara keseluruhan. 

 Memori utama bersifat volatile, tidak bisa menyimpan secara permanen, 

apabila komputer dimatikan maka data yang tersimpan di memori utama akan 

hilang. 

 

http://bebas.vlsm.org/
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Gambar 3.7. Hirarki Storage 

Sumber : http://bebas.vlsm.org 

1. Register 

Register merupakan tempat penyimpanan beberapa buah data yang 

berkecepatan tinggi dan bersifat sementara yang akan diolah langsung di 

prosesor Register ini berada di dalam prosesor dengan jumlah yang sangat 

terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan/komputasi data. 

2.  Cache Memory 

Tempat penyimpanan sementara (volatile) sejumlah kecil data untuk 

meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh 

prosesor yang berkecepatan tinggi. Dahulu cache disimpan di luar prosesor dan 

dapat ditambahkan. Misalnya pipeline burst cache yang biasa ada di komputer 

awal tahun 90-an. Akan tetapi seiring menurunnya biaya produksi die atau wafer 

dan untuk meningkatkan kinerja, cache ditanamkan di prosesor. Memori ini 

biasanya dibuat berdasarkan desain memori statik.  

 

3. Random Access Memory 

Tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatile yang dapat 

diakses langsung oleh prosesor. Pengertian langsung di sini berarti prosesor 

dapat mengetahui alamat data yang ada di memori secara langsung. RAM hanya 

berfungsi selama komputer mendapat dukungan daya listrik (hidup). 

 

4. Memori Ekstensi 

http://bebas.vlsm.org/
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Tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses 

dalam komputer, biasanya berupa buffer. Peranan tambahan memori ini sering 

dilupakan akan tetapi sangat penting artinya untuk efisiensi. Biasanya tambahan 

memori ini memberi gambaran kasar kemampuan dari perangkat tersebut, 

sebagai contoh misalnya jumlah memori VGA, memori soundcard.  

5. Magnetic Disk 

Magnetic Disk berperan sebagai secondary storage pada sistem komputer 

modern. Magnetic Disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Kedua 

permukaan piringan diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Permukaan dari 

piringan dibagi-bagi menjadi track yang memutar, yang kemudian dibagi lagi 

menjadi beberapa sektor. 

Memori Sekunder merupakan media penyimpanan data yang non-volatile 

(bersifat tetap/permanen) yang berupa Flash Drive, Optical Disc, Magnetic Disk 

(HDD dan FDD), Magnetic Tape. Media ini biasanya daya tampungnya cukup 

besar dengan harga yang relatif murah. Portability-nya juga relatif lebih tinggi 

 

Gambar 3.8. Struktur Harddisk 

Sumber : www.muhammad-riadi.blogspot.com. 

 

Gambar 3.9. Struktur Optical Drive 

Sumber : www.Muhammad-riadi.blogspot.com 

http://www.muhammad-riadi.blogspot.com/
http://www.muhammad-riadi.blogspot.com/
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6. Memori Tersier 

Pada standar arsitektur sequential computer ada tiga level utama 

tingkatan penyimpanan: primer, sekunder, and tersier. Memori tersier 

menyimpan data dalam jumlah yang besar (terabytes, atau 10
12

 bytes), tapi 

waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data biasanya dalam hitungan menit 

sampai jam. Saat ini, memori tersiser membutuhkan instalasi yang besar 

berdasarkan pada disk atau tapes.  

Memori tersier tidak butuh banyak operasi menulis tapi memori tersier 

tipikal-nya write ones atau read many. Meskipun per-megabites-nya pada harga 

terendah, memory tersier umumnya yang paling mahal, elemen tunggal pada 

modern super computer installations. Ciri-ciri lain: non-volatile, off-line storage, 

umumnya dibangun pada removable media, contoh Magnetic Tapes.  

Program komputer harus berada di memori utama (biasanya RAM) untuk 

dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang 

dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya program dan data secara 

keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun hal ini 

tidak mungkin dilakukan karena: 

 Ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan 

program secara keseluruhan. 

 Memori utama bersifat volatile, tidak bisa menyimpan secara permanen, 

apabila komputer dimatikan maka data yang tersimpan di memori utama 

akan hilang. 

 

 

 

Sain: 

 Faktual: Perkembangan sistem 

operasi sejalan dengan struktur yang 

digunakan. 

 Konseptual : Struktur sistem Operasi 

dan Sistem komputer 

 Prosedural : bagaimana cara kerja 

struktur sistem operasi. 

Teknologi;  

 Menggunakan program aplikasi 

XMind Zen, SpreadSheet dan 

Scratch untuk menghasilkan 

produk pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

KEGIATAN BELAJAR 3 

 



  Pengenalan Umum Sistem Operasi |55 

Enginiring; 

Merancang prosedur dalam menemukan 

struktur dari sistem operasi yang 

digunakan 

 

Matematika 

Melakukan perhitungan menggunakan 

SpreadSheet terhadap kecepatan yang 

terdapat pada masing-masing struktur  

sistem operasinya.  

 

Beberapa PC yang terdapat  di labor komputer kampus anda menggunakan 

beragam sistem operasi. Tentunya sistem operasi yang terzzdapat pada PC 

tersebut mempunyai struktur yang berbeda-beda sesuai dengan jenis sistem 

operasi yang digunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Komputer di Labor. 

Sumber : https://computer.indo-solution.com/ 

 

Berdasarkan sistem operasi yang diinstalkan pada PC maka anda dapat 

melihat struktur apa yang melekat pada PC tersebut. 

 

 

 

 

 

 Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang struktur sistem 

operasi dan sistem komputer yang hendak dicapai pada kasus yang telah 

disampaikan.  

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

https://computer.indo-solution.com/
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Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan  informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM . 

 

 

 

Menguraikan sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail 

sehingga mempermudah mahasiswa dalam mencapai tujuan, kemudian 

mengkoneksikan semua sub-sub bagian tersebut agar materi struktur sistem 

komputer dan struktur sistem operasi dapat dipahami. 

 

 

 

 

 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

2. Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, Spead Sheet dan Scratch 
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 Melakukan perhitungan menggunakan aplikasi Spread Sheet 

 

 Mempresentasikan hasil peta konsep sebagai evaluasi performance 

mahasiswa. 

 

 

 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami 

oleh mahasiswa.  

 

 

5. Refleksi 
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Sebuah sistem operasi yang baik harus dapat dimodifikasi karena sistem 

operasi tersebut mempunyai tujuan untuk dapat berevolusi. Ada beberapa 

struktur sistem operasi yaitu (1) struktur sederhana yang terdiri dari sistem 

operasi berbasis text dan sistem operasi berbasia GUI (Grafik User Interface). 

(2) Struktur monolitic ini dilakukan dengan cara mengambil sejumlah parameter 

yang telah ditentukan lokasinya. (3) Pendekatan Berlapis (Layered Approach) 

karena sistem operasinya dibuat dengan cara membentuk modular. (4) Struktur 

Input/Output merupakan komponen komputer yang tidak dapat dipisahkan pada 

sebuah komputer karena mereka saling berhubungan. 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar : 

1. Mesin virtual merupakan salah satu contoh peneran dari manajemen 

memori, berikan argumen anda tentang ini. (bobot 40) 

2. Uraikan perbedaan antara  struktur sistem operasi dan struktur sistem 

komputer. (bobot 30) 

3. Mengapa diperlukan struktur sistem operasi pada sebuah komputer? (bobot 

30) 

 

 

1. Mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumberdaya sistem, 

dikarenakan tiap MV terpisah dari MV yang lain. Namun, hal tersebut 

menyebabkan tidak adanya sharing sumberdaya secara langsung. MV 

merupakan alat yang tepat untuk penelitian dan pengembangan sistem 

operasi. Konsep MV susah untuk diimplementasi sehubungan dengan usaha 

yang diperlukan untuk menyediakan duplikasi dari mesin utama. 

2. Ada beberapa struktur sistem operasi yaitu (1) struktur sederhana yang 

terdiri dari sistem operasi berbasis text dan sistem operasi berbasia GUI 

(Grafik User Interface). (2) Struktur monolitic ini dilakukan dengan cara 

Kesimpulan 

 

E 

Soal Latihan 

 

F 

Jawaban 

 

G 
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mengambil sejumlah parameter yang telah ditentukan lokasinya. (3) 

Pendekatan Berlapis (Layered Approach) karena sistem operasinya dibuat 

dengan cara membentuk modular. (4) Struktur Input/Output merupakan 

komponen komputer yang tidak dapat dipisahkan pada sebuah komputer 

karena mereka saling berhubungan. Stuktur sistem komputer terdiri dari 

struktur penyimpanan dan struktur input output. 

3. Struktur sistem operasi dangan diperlukan pada sebuah sistem kumputer 

karena dengan adanya struktur sistem operasi ini kinerja dari sebuah 

komputer akan lebih optimal. 

 

 

Cocokkan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 3. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 3. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

 

Tingkat penguasaan anda pada modul 3. 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<707 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka 

anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 3. 

 

 

 

 

Umpan Balik 

 

H 
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Untuk mennghasilkan sebuah informasi yang baik pada sebuah kompuer 

makan diberlukan proses yang baik juga. Ketika program sedang dijalankan 

maka telah terjadi proses dalam sebuah komputer. Proses tersebut berjalan 

sesuai dengan algorithama yang telah ditentukan. Proses-proses tersebut antara 

lain proses yang sedang dikerjakan, instruksi yang sedang dijalanan, proses 

menunggu, serta proses yang telah selesai. 

Pada Bab ini anda akan lebih memahami proses-proses apa yang sedang 

terjadi pada sebuah sistem sehingga anda dapat menjelaskan konsep dasar 

manajemen proses dengan tepat 

 

 

Manajemen proses dangat erat kaitannya dengan komponen sistem 

komputer, dimana proses yang terjadi pada Central Processing Unit (CPU) akan 

terlihat. Manajemen proses akan dilanjutkan dengan penjadwalan proses untuk 

mengetahui proses-proses yang terjadi dalam CPU. 

 

 

 

Capaian pembelajaran adalah anda diharapkan dapat menerapkan konsep 

dasar manajemen proses dan komunikasi antar proses dengan cara mencobakan 

di koputer anda masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 
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4.1. Konsep Proses 

(A).  Definisi Proses 

Program yang sedang dieksekusi oleh sebuah komputer merupakan 

pengertian dari proses. Proses termasuk juga aktivitas yang sedang berlangsung 

pada sebuah komputer. 

(B).  Status Proses 

Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state 

(keadaan statis/ asal). Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh 

aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu dari 

keadaan berikut ini  

 New : Proses sedang dikerjakan/ dibuat. 

 Running :  Instruksi sedang dikerjakan. 

 Waiting : Proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi (seperti 

sebuah penyelesaian I/O atau penerimaan sebuah tanda/ signal). 

 Ready : Proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. 

 Terminated : Proses telah selsesai melaksanakan tugasnya/ mengeksekusi. 

 

 (C).  Model Proses : 

 Sistem operasi memiliki 3 model dalm proses antara lain : 

1. Sequential Process / bergantian 

2. Multiprogramming 

3. CPU Switching yaitu peralihan prosedur  dalam mengolah 1 proses ke 

proses lainnya. 

Secara konsep setiap proses mempunyai 1 virtual CPU, tetapi pada 

kenyataannya adalah multiprogramming sehingga lebih mudah menganggap 

kumpulan proses yang berjalan secara parallel. 

 

 

 

 

 

Materi 

 
D 
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Satu    Empat     Model 

   program counter      program counter   Proses 

 

 

 

 

a.                                     (b)                                             (c) 

Gambar 4.1. Kumpulan Proses Secara Paralel 

Sumber : http://www.ilmukomputer.com 

 

Keterangan : 

a. Multiprogramming untuk 4 program di memori 

b. Model konseptual untuk 4 proses independent, sequential 

c. Hanya 1 program yang aktif dalam 1 waktu = pseudoparalel 

 

(D). Process Control Block (PCB) 

Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah process 

control block (PCB) - juga disebut sebuah control block. Sebuah PCB 

ditunjukkan dalam Gambar 4.1. PCB berisikan banyak bagian dari informasi 

yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk ini: 

 Keadaan proses: Keadaan mungkin, new, ready, running, waiting, halted, 

dan juga banyak lagi. 

 Program counter: Counter mengindikasikan address dari perintah 

selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini.  

 CPU register: Register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada 

rancangan komputer. Register tersebut termasuk accumulator, index 

register, stack pointer, general-puposes register, ditambah code information 

pada kondisi apa pun. Besertaan dengan program counter, keadaan/ status 

informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi, untuk memungkinkan 

proses tersebut berjalan/ bekerja dengan benar setelahnya 

 Informasi managemen memori: Informasi ini dapat termasuk suatu 

informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page/ halaman, 

A 

B 

D 

C 
A B D C 

Proses 

A 

D 

C 

B 

Waktu 

http://www.ilmukomputer.com/
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atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh 

sistem operasi. 

 Informasi pencatatan: Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu 

riil yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan 

banyak lagi. 

 Informasi status I/O: Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang di 

gunakan pada proses ini, suatu daftar open berkas dan banyak lagi. 

 PCB hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan/ gudang untuk informasi 

apa pun yang dapat bervariasi dari prose ke proses. 

 

(D). Threads 

Model proses yang didiskusikan sejauh ini telah menunjukkan bahwa 

suatu proses adalah sebuah program yang menjalankan eksekusi thread tunggal. 

Sebagai contoh, jika sebuah proses menjalankan sebuah program Word 

Processor, ada sebuah thread tunggal dari instruksi-instruksi yang sedang 

dilaksanakan. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk 

menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah 

memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk 

memiliki eksekusi multithreads, agar dapat dapat secara terus menerus mengetik 

dalam karakter dan menjalankan pengecek ejaan di dalam proses yang sama. 

Sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu 

tugas pada satu waktu.  

 

4.2. Konsep Penjadwalan Proses 

Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses 

yang berjalan pada sepanjang waktu, untuk memaksimalkan penggunaan CPU. 

Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU diantara proses-

proses yang begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap 

program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniprosesor, tidak akan ada lebih 

dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu, yang lainnya akan 

harus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadualkan kembali. 
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(A). Scheduling Queue (Penjadwalan Antrian) 

Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. 

Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Proses yang hidup pada 

memori utama dan siap dan menunggu/ wait untuk mengeksekusi disimpan pada 

sebuah daftar bernama ready queue. Antrian ini biasanya disimpan sebagai 

daftar penghubung. Sebuah header ready queue berisikan penunjuk kepada 

PCB-PCB awal dan akhir. Setiap PCB memiliki pointer field yang menunjukkan 

proses selanjutnya dalam ready queue. Juga ada antrian lain dalam sistem. 

Ketika sebuah proses mengalokasikan CPU, proses tersebut berjalan/bekerja 

sebentar lalu berhenti, di interupsi, atau menunggu suatu kejadian tertentu, 

seperti penyelesaian suatu permintaan I/O. Pada kasus ini sebuah permintaan 

I/O, permintaan seperti itu mungkin untuk sebuah tape drive yang telah 

diperuntukkan, atau alat yang berbagi, seperti disket. Karena ada banyak proses 

dalam sistem, disket bisa jadi sibuk dengan permintaan I/O untuk proses 

lainnya. Proses tersebut mungkin harus menunggu untuk disket tersebut. Daftar 

dari proses yang menunggu untuk peralatan I/O tertentu disebut sebuah device 

queue. 

Reprensentasi umum untuk suatu diskusi mengenai penjadwalan proses 

adalah diagram antrian, seperti pada Gambar 4.1. Setiap kotak segi empat 

menunjukkan sebuah antrian. Dua tipe antrian menunjukan antrian yang siap 

dan suatu perangkat device queues. Lingkaran menunjukkan sumber-sumber 

yang melayani sistem. Sebuah proses baru pertama-tama ditaruh dalam ready 

queue. Lalu menunggu dalam ready queue sampai proses tersebut dipilih untuk 

dikerjakan/lakukan atau di dispatched. Begitu proses tersebut mengalokasikan 

CPU dan menjalankan/ mengeksekusi, satu dari beberapa kejadian dapat terjadi. 

 Proses tersebut dapat mengeluarkan sebuah permintaan I/O, lalu di 

tempatkan dalam sebuah antrian I/O. 

 Proses tersebut dapat membuat subproses yang baru dan menunggu 

terminasinya sendiri. 

 Proses tersebut dapat digantikan secara paksa dari CPU, sebagai hasil dari 

suatu interupsi, dan diletakkan kembali dalam ready queue. 
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Gambar 4.2. Diagram Antrian 

Sumber : http://www.ilmukomputer.com 

(B). Schedule/ Penjadwalan. 

 Ketika sebuah proses memasuki sistem, proses itu diletakkan di dalam 

job queue. Pada antrian ini terdapat seluruh proses yang berada dalam sistem. 

Sedangkan proses yang berada pada memori utama, siap dan menunggu untuk 

mengeksekusi disimpan dalam sebuah daftar yang bernama ready queue. 

Antrian ini biasanya disimpan sebagai linked list. Header dari ready queue 

berisi pointer untuk PCB pertama dan PCB terakhir pada list. Setiap PCB 

memiliki pointer field yang menunjuk kepada PCB untuk proses selanjutnya 

dalam ready queue. 

 

Gambar 4.3. Penjadwalan PCB 

Sumber : https://www.danangrudy.com 

http://www.ilmukomputer.com/
https://www.danangrudy.com/
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(C).  Context switch 

 Mengganti CPU ke proses lain memerlukan penyimpanan keadaan dari 

proses lama dan mengambil keadaan dari proses yang baru. Hal ini dikenal 

dengan sebutan context switch. Context switch sebuah proses 

direpresentasikan dalam PCB dari suatu proses; termasuk nilai dari CPU 

register, status proses dan informasi manajemen memori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.4. Context Switch 

Sumber : http://www.ilmukomputer.com 

 

4.3. Buffering 

Antrian pada sebuah sistem operasi dapat diimplementasikan dengan tiga 

jalan yaitu : 

1. Kapasitas nol : Antrian mempunya panjang nol (0), maka link tidak terdapat 

pengunggahan pesan (message waiting). Dalam hal ini, pengirim harus 

memblok sampai penerima menerima pesan. 

2. Kapasitas terbatas, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan, 

paling banyak n pesan dapat dimasukan. Jika pesan dikirim dan antrian 

http://www.ilmukomputer.com/
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tidak penuh, maka pesan baru akan menimpa, dan jika link penuh maka 

pengirim harus memblok sampai terdapat ruang yang kosong pada antrian. 

3. Kapasitas tak terbatas, antrian mempunyai panjang tak terhingga semua 

pesan dapat menunggu dan pengirim tidak akan memblok. 

 

 

 

Sain; 

 Faktual: Aplikasi yang dijalankan 

pada komputer merupakan proses 

pada CPU. 

 Konseptual : Manajemen proses 

 Prosedural : bagaimana proses-

proses dalam CPU berjalan. 

Teknologi;  

 Menggunakan program aplikasi 

XMind Zen, SpeadSheet dan 

Sratch untuk menghasilkan 

produk pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Enginiring; 

Merancang prosedur dalam 

menghitung waktu pelayanan pada 

proses di CPU 

 

Matematika; 

Melakukan perhitungan 

menggunakan SperadSheet terhadap 

kecepatan yang terdapat pada masing-

masing proses.  

 

Anda sering malakukan aktivitas pembelajaran secara on line. Saat 

pembelajaan berlangsung anda membutuhkan LMS untuk berinteraksi dengan 

dosen, membuka aplikasi browser untuk menemukan beberapa informasi yang 

berhubungan dengan materi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Contoh Penerapan Manajemen Proses. 

Sumber: https://www.it-jurnal.com/. 

KEGIATAN BELAJAR 4 

 

https://www.it-jurnal.com/
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 Saat yang sama anda membuka Ms. Word untuk membuat laporan 

kegiatan anda sebagai bukti anda mengikuti pembelaran. Beberapa program 

aplikasi yang anda buka tersebut akan diatur oleh CPU waktu pelayanan, waktu 

tunggu dan kapan proses berhenti melalui manajemen proses.  

 

 

 

 

 

Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang manajemen proses 

yang hendak dicapai pada kasus yang telah disampaikan. 

 

 

 

 

Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM. 

 

 

 

Memecah sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail sehingga 

mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan semua sub-

sub bagian tersebut. 

 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 
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 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

 

 Melakukan perhitungan menggunakan aplikasi SpreadSheet 

 

 Mempresentasikan hasil diskusi dengan menampilkan peta konsep yang 

telah dibuat. 

 

 

 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

 

5. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, SpreadSheet dan Scratch 

5. Refleksi 
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Proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh sebuah komputer. 

Keadaan yang mungkin terjadi tiap proses adalah new, running , waiting, dan 

terminated. Konsep dasar dari penjadwalan proses multiprogramming yang 

bertujuan untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu, 

untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Terdapat 4 penjadwalan dalam sebuh 

proses anatara lain : (1) cheduling Queue (Penjadwalan Antrian), (2) Schedule/ 

Penjadwalan, (3) Context switch dan (4) Buffering. 

 

 

 

1. Analisis tentang proses yang terjadi pada sebuah komputer. (bobot 30). 

2. Mengapa sebuah proses dalam komputer dapat berhenti, analisis peristiwa 

ini. (bobot 40). 

3.   Uraikan perbedaan  model proses yang terjasi pada sistem operasi. (bobot 

30). 

 

 

 

1. Proses adalah aktivitas yang sedang berlangsung pada sebuah komputer 

atau program yang sedang dieksekusi oleh sebuah komputer. Salah satu contoh 

proses adalah ketika anda melakukan booting komputer. Sebelum sistem 

komputer dijalankan, komputer harus melewati proses booting terlebih dahulu 

agar komputer siap digunakan. Proses booting komputer adalah proses 

perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambilalihan sistem operasi 

secara penuh terhadap perangkat. Bisa juga diartikan sebagai proses pemasukan 

arus listrik kedalam peralatan komputer sehingga komputer dapat 

berkomunikasi dengan pengguna. Tahap awal proses booting yang dilakukan 

oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang bertujuan untuk melacak 

semua I/O yang terpasang pada komputer. 

Booting identik dengan BIOS, yakni Basic Input Output System yang 

merupakan sebuah kode software yang tertanam pada sistem komputer. BIOS 

Kesimpulan 

 

E 

Soal Latihan 

 

F 

Jawaban 

 

G 
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memiliki fungsi utama dan sangat penting yakni untuk memberi informasi visual 

seketika pada saat penyalaan komputer. Satu fungsi lain dari BIOS adalah 

memberi akses ke perangkat keyboard sebagai kontroler saat sistem operasi 

belum mengambil alih komputer serta memberi akses komunikasi secara Low-

Level kepada beberapa komponen hardware komputer 

2. Sebuah proses akan berhenti ketika pengirim dan penerima 

menghentikan komunikasinya setelah pesan diproses, mengakibatkan terjadinya 

kehilangan pesan. Sebagaimana proses bekerja, Proses tersebut merubah state 

(keadaan statis/ asal). Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh 

aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu dari 

keadaan berikut ini: 

 New: Proses sedang dikerjakan/ dibuat. 

 Running: Instruksi sedang dikerjakan. 

 Waiting: Proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi (seperti 

sebuah penyelesaian I/Oatau penerimaan sebuah tanda/ signal). 

 Ready: Proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. 

 Terminated: Proses telah selsesai melaksanakan tugasnya/ mengeksekusi. 

Suatu proses akan berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir 

dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan 

system call exit. Proses mengembalikan semua data (output) ke parent proses 

melalui system call wait. Kemudian proses akan dihapus dari list atau tabel 

system dilanjutkan dengan menghapus PCB. Penghapusan proses ini akan 

menjadi sangat kompleks jika ternyata proses yang akan dihentikan tersebut 

membuat proses-proses yang lain. Pada beberapa system proses-proses anak 

akan dihentikan secara otomatis jika proses induknya berhenti. Namun ada 

beberapa sistem yang menganggap bahwa proses anak ini terpisah dengan 

induknya, sehingga proses anak tidak ikut dihentikan secara otomatis pada saat 

proses induk dihentikan. 

3. Beberapa model proses dalam sistem operasi yaitu : 

a.  Proses serentak 

Processor akan menghadapi banyak tugas dan proses sehingga terdapat 

beberapa istilah diantaranya: 
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Multiprogramming adalah sistem yang menjalankan lebih dari satu 

program sekaligus dalam waktu bersamaan 

Multitasking adalah menyiapkan beberapa program bagian untuk diolah 

oleh processor tetapi belum sempat dijadwalkan untuk dijalankan oleh 

prosessor. 

Multiprocessing adalah sejumlah tugas yang telah dijadwalkan untuk 

dijalankan oleh processor. 

Multiplexing adalah pertukaran kendali dalam selang waktu terpisah-pisah. 

Time Sharing adalah proses yang dilakukan secara bersamaan yang dimana 

sejumlah pemakai dapat menggunakan satu sistem komputer, sehingga 

setiap pemakai merasa bahwa seluruh sistem komputer dimanfaatkan oleh 

dirinya sendiri. 

b. Proses berurutan 

Proses berurutan yaitu proses sejumlah proses berlangsung secara 

berselingan dalam satu waktu dan diantara proses tersebut tidak saling 

tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan sementara proses 

berikutnya belum bekerja. 

c. Proses Pararel 

 Proses Pararel yaitu sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan 

oleh banyak processor. 

d.  Proses serentak berpenggalan. 

Proses serentak berpenggalan yaitu proses yang dilakukan secara serentak 

yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari suatu proses 

yang berselingan dengan potongan dari proses lain. Proses ini akan saling 

tumpang tindih dengan potongan proses kedua. 

 

 

 

Cocokkan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 4. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

Umpan Balik 

 

H 
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gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 4. 

 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

 

Tingkat penguasaan anda pada modul 4, 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<70 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka 

anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 4. 
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Rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai akhir merupakan sebuah 

proses. Proses yang dijalankan oleh setiap sistem tentuknya berbeda-beda. 

Begitu juga halnya dengan sebuah sistem operasi pada komputer. Ketika 

komputer sudah dihidupkan maka mulailah proses dari sistem operasi berjalan. 

Proses sistem operasi yang sedang berjalan tersebut menerapkan beberapa 

algorithma. 

 

A. Pendahuluan 

 Penjadwalan proses  mempunyai relevansi yang berhubungan  menganai 

kriteria Penjadwalan pada sistem operasi serta dapat menemukan beberapa 

algoritma yang digunakan oleh sebuah sistem operasi. Algorithma Penjadwalan 

tersebut meliputi algorithma Penjadwalan First Come First Serve (FCFS), 

Shortest Job First, Priority, Rround Robin, Multilevel Queue, dan Multilevel 

Processor.e ( 

 

 (Capaian Pembelajaran) Terkait KKNI 

Pada tahap pencapaian pembelajaran ini dapat menyelesaikan kasus 

dengan algorithma Penjadwalan First Come First Serve (FCFS), Shortest Job 

First, Priority, Rround Robin, Multilevel Queue, dan Multilevel Processor. 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 
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5.1 Konsep Dasar Penjadwalan Proses 

(A). Pengertian Umun Algoritma scheduling 

Penjadwalan proses pada CPU merupakan pemilihan dari proses-proses 

yang berada di memori (ready to execute) dan memberikan jatah CPU ke salah 

satu proses tersebut. 

 

(B). Kapan Keputusan Untuk Algoritma Dilakukan 

Algoritma penjadwalan CPU dilakukan pada saat suatu proses sedang 

berlangsung antara lain : 

1. Switch dari status running ke waiting. 

2. Switch dari status running ke ready. 

3. Switch dari status waiting ke ready. 

4. Terminates. 

Penjadwalan yang dilakukan saat switch dari status running ke waiting 

dan terminates termasuk pada algoritma pejadualan nonpreemptive, sedangkan 

penjadwalan yang dilakukan pada saat switch dari status running ke ready dan 

Switch dari status waiting ke ready termasuk pada algoritma penjadwalan 

preemptive. 

5.2 Kriteria Penjadwalan 

Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan 

properti. Sehingga untuk memilih algoritma ini harus dipertimbangkan dulu 

properti-properti algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan 

untuk melakukan pembandingan algoritma penjadwalan CPU, antara lain: 

1. CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. 

Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk prosen yaitu 0-100%. Namun 

dalam kenyataannya hanya berkisar antara 40-90%. 

2. Throughput. Adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu 

satuan waktu. 

Materi 

 
D 
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3. Turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi 

proses, dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, 

menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan I/O. 

2. Waiting time. Waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu 

di ready 

3. queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan 

penggunaan I/O. 

4. Response time. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta 

dilayani hingga ada respons pertama yang menanggapi permintaan 

tersebut. 

5. Fairness. Meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan 

pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka (fair). 

5.3 Algoritma Penjadwalan. 

Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam 

ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma 

penjadwalan CPU seperti dijelaskan pada sub bab di bawah ini.  

 

(A). First Come First Served Scheduling (FCFS) 

Proses yang pertama kali datang pada CPU maka pertama kali dilayani 

sampai batas waktu pelayanan yang disediakan oleh CPU, kemudian baru proses 

berikutnya dilayani, walaupun dalam proses pertama dilayani sudah ada proses 

berikutnya yang datang. Contohnya seperti tabel 5.1 berikut. 

Tabel 5.1. Contoh Algoritma Penjadwalan FCFS 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P1 1 8 ? ? 

P2 2 7 ? ? 

P3 7 10 ? ? 

P4 11 6 ? ? 

Rata-rata ? ? 

Langkah-langkah penyelesaian soal tabel 5.1 adalah : 

Langkah-langkah penyelesaian soal adalah : 

3 

7 
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1) Kerjakan terlebih dahulu proses P1 sampai 8 menit (satuan waktu),  P1 

datang pada  menit 1,  jadi P1  akan keluar pada menit ke 9 (1+8). 

2) Kerjakan proses berikutnya yaitu P2 yang datang  pada menit ke 2. Saat ini 

CPU berada pada menit ke 9, oleh karena itu selama menit ke 2 sampai 

menit ke 9 P2 harus mengantri, sehingga  P2 mengantri selama 7 menit (9-2). 

Sementara P2 akan keluar pada menit ke 16 (Posisi terakhir CPU pada menit 

ke 9 dijumlahkan dengan waktu pelayanan P2 selama 7 menit).  

3) Lakukan langkah yang sama seperti langkah 2 untuk menentukan waktu 

keluar dan lama mengantri P3 dan P4. Waktu keluar P3 diperoleh pada menit 

ke 26, sementara P3 mengantri selama 9 menit. Sedangkan untuk P4 

diperoleh waktu keluar pada menit ke 32 dan mengantri selama 15 menit. 

Tabel 5.2 Hasil Algoritma Penjadwalan FCFS 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P1 1 8 9 0 

P2 2 7 16 7 

P3 7 10 26 9 

P4 11 6 32 15 

Rata-rata  31/4=7,75 

 

4) Jadi rata-rata waktu tunggu dari semua proses yang dikerjakan oleh CPU 

adalah 31/4 = 7,75 satuan waktu. 

 

(B). Shortest Job First  Scheduling (SJF) 

Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil 

dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema : Penjadwalan SJF ini dapat dibagi 

menjadi 2 skema yaitu : 

1. Non preemptive, Proses yang akan dikerjakan oleh CPU terlebih dahulu 

diurutan berdasarkan burst time ( waktu pelayanan ) terpendek, kemudian 

CPU melakukan proses seperti algorithma FCFS. 

2.  Preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih 

pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini 

3 

7 
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ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan Shortest-

Remaining-Time-First (SRTF).  

Contoh:  

1. Selesaikan permasalahan berikut sesuai dengan algoritma SJF non 

Preemtive seperti table 5.3. 

 

Tabel 5.3. Contoh Algoritma SJF 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P1 1 8 ? ? 

P2 2 7 ? ? 

P3 7 4 ? ? 

P4 11 6 ? ? 

Rata-rata ? ? 

 

 Langkah-langkah penyelesaian soal tabel 5.3 menggunakan algorithma 

SJF Non Preemtive adalah : 

Proses yang pertama datang tetap pertama dilayani sampai pada waktu yang 

disediakan oleh CPU untuk melayani proses. Kemudian baru urutkan proses 

berdasarkan waktu pelayanan ( burst time) paling rendah, kemudian lakukan 

proses CPU seperti penjadwalan FCFS. Tabel 5.4 merupakan proses yang sudah 

diurutkan berdasarkan burst time terendah.  

 

Tabel 5.4. Contoh Algoritma SJF Non Preemtive yang sudah di Urutkan 

Berdasarkan Burst Time Terendah 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P1 1 8 ? ? 

P3 7 4 ? ? 

P4 11 6 ? ? 

P2 2 7 ? ? 

Rata-rata ? ? 

 

3 

7 

3 

7 
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Langkah-langkah penyelesaian soal adalah : 

1) Kerjakan terlebih dahulu proses P1 sampai 8 menit (satuan waktu),  P1 

datang pada  menit 1,  jadi P1  akan keluar pada menit ke 9 (waktu 

kedatangan pada menit 1 ditambah dengan waktu pelayanan selama 8 

menit). 

2) Kerjakan proses berikutnya yaitu P3 yang datang  pada menit ke 7. Saat ini 

CPU berada pada menit ke 9, oleh karena itu selama menit ke 7 sampai 

menit ke 9 maka P2 harus mengantri, sehingga P3 mengantri selama 2 menit 

(Posisi CPU berada pada menit ke 9 dikurangi dengan waktu kedatangan P2 

pada menit ke 7). Sementara P2 akan keluar pada menit ke 13 (Posisi 

terakhir CPU pada menit ke 9 dijumlahkan dengan waktu pelayanan P3 

selama 4 menit).  

3) Lakukan langkah yang sama seperti langkah 2 untuk menentukan waktu 

keluar dan lama mengantri P2 dan P4. Waktu keluar P2 diperoleh pada menit 

ke 26, sementara P2 mengantri selama 17 menit. Sedangkan untuk P4 

diperoleh waktu keluar pada menit ke 19 dan mengantri selama 2 menit 

 

Tabel 5.5. Hasil Algorithma SJF Non Preemtive 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P1 1 8 9 0 

P2 2 7 26 17 

P3 7 4 13 2 

P4 11 6 19 2 

Rata-rata  21/4=4,5 

 

4) Jadi rata-rata waktu tunggu dari semua proses yang dikerjakan oleh CPU 

adalah 21/4 = 4,5 satuan waktu.  

 

2. Selesaikan permasalahan pada tabel 5.6 sesuai dengan algoritma SJF 

Preemtive. 
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Tabel 5.6. Contoh Algorithma SJF Preemtive 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P1 1 8 ? ? 

P2 2 2 ? ? 

P3 3 4 ? ? 

P4 6 6 ? ? 

Rata-rata ? ? 

 

 Langkah yang pertama kali anda kerjakan adalah mengurutkan proses 

berdasarkan waktu pelayanan terpendek, mulai dari proses pertama datang sampai pada 

proses terakhir. Hasil pengurutan proses berdasarkan waktu pelayanan terpendek seperti 

tabel 5.7. 

 

Tabel 5.7. Contoh Algorithma SJF Preemtive yang sudah di Urutkan 

Berdasarkan Burst Time Terendah 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P2 2 2 ? ? 

P3 3 4 ? ? 

P4 6 6 ? ? 

P1 1 6 ? ? 

Rata-rata ? ? 

Langkah-langkah penyelesaian soal tabel 5.7 adalah : 

1) Kerjakan terlebih dahulu proses P2 karena waktu pelayanan yang paling 

rendh diantara semua proses yang ada di CPU sampai 2 menit (satuan 

waktu),  P2 datang pada  menit 1,  jadi CPU mulai melakukan pelayanan 

sampai batas keluar pada menit ke 4. Namun dalam proses pelayanan 

selama 1 menit (menit ke 3) ada P2 datang oleh karena itu P2 dihentikan 

sementara. Saat ini CPU berada pada menit ke 3 sementara waktu 

pelayanan P2 masih bersisa 1 Menit. Untuk itu CPU akan melihat lagi waktu 

pelayanan semua proses yang ada yakni P2 dan P1. Waktu pelayanan yang 

7 

3 

7 

3 
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terpendek adalah P2, oleh karena itu CPU akan melayani P2 selama 1 menit, 

sehingga P2 keluar pada menit dan P2 tidak mengantri.  

2) Selanjutnya CPU akan melihat lagi waktu pelayanan yang terpendek dari 

semua proses yang ada pada CPU, saat ini CPU berada pada menit ke 4 

sehingga proses yang menunggu adalah P1 dan P3 sementara P4 belum 

datang. Oleh karena itu CPU akan mengeksekusi terlebih daluhu P3 selama 

4 Menit. P3 datang pada menit ke 2, saat ini CPU berada pada menit ke 4. 

Oleh karena itu selama menit ke 2 sampai menit ke 4 P3 mengantri (2 

mneit). P3 seharusnya keluar pada menir ke 8 namun pada menit ke 6 P4 

datang sehingga P3 dihentikan sementara dengan sisa waktu pelayanan 

selama 2 menit. 

3) Lakukan langkah yang sama seperti langkah 2, saat ini proses yang berada 

pada CPU adalah P1, P3 dan P4, diantara ke tiga proses yang ada maka yang 

akan dieksekusi oleh CPU adalah P3 karena memiliki waktu pelayanan 

terendah. Oleh karena itu P3 akan keluar pada menit ke 8 (posisi CPU 

berada pada menit ke 6 ditambahkan dengan sisa pelayanan P3 selama 2 

menit). 

4)  Proses yang belum dilayani oleh CPU adalah P1 dan P4, oleh karena itu 

CPU akan melihat waktu pelayanan yang terpendek sehingga P4 yang akan 

dieksekusi terlebih dahulu. Saat ini posisi CPU berada pada menit ke 8 

sementara P4 datang pada menit ke 6 sehingga P4 mengantri selama 2 

menit dan keluar pada menit ke 14 (posisi CPU pada menit ke 8 

ditambahkan dengan waktu pelayanan selama 6 menit).  

5) Proses yang berada pada CPU hanya P1, oleh karena itu CPU langsung 

mengeksekusi P1 selama 8 menit. Saat ini CPU berada pada menit ke 14 

sementara P1 datang pada menit ke 1 oleh karena itu dari menit ke 1 sampai 

pada menit ke 14 P1 mengantri (13 menit). P1 akan keluar pada menit ke 22 

(posisi CPU pada menit ke 14 ditambahkan dengan waktu pelayanan selama 

8 menit.  
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Tabel 5.8. Hasil Algorithma SJF Preemtive yang sudah di Urutkan 

Berdasarkan Burst Time Terendah. 

Proses 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Keluar Antri 

P1 1 8 22 13 

P2 2 2 4 0 

P3 3 4 8 1 

P4 6 6 14 2 

Rata-rata  16/4=4 

6) Jadi rata-rata waktu tunggu dari semua proses yang dikerjakan oleh CPU 

adalah 16/4 = 4 satuan waktu.  

 

(C). Priority Scheduling 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian soal pada algoritma 

penjadwalan priority adalah :  

1. Setiap proses akan mempunyai prioritas (bilangan integer). 

2. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi (smallest integer º 

highest priority ). 

3. Preemptive: proses dapat di interupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi 

yang memerlukan CPU. 

4. Nonpreemptive: proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat 

pemakaian time-slice habis. 

5. SJF adalah contoh priority scheduling dimana prioritas ditentukan oleh 

waktu pemakaian CPU berikutnya. 

Ketentuan-ketentuan tersebut harus terpenuhi, sehingga proses dengan 

prioritas terendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Untuk mengatasi 

masalah tersebut maka prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu 

waktu jatah CPU. 

 

 

 

 

 

3 

7 
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Contoh : 

Tabel 5.9 Contoh Algoritma Priority 

P 
Arrival Time  (AT)/ 

Waktu Kedatangan 

Burst Time (BT)/ 

Waktu Pelayanan 
Size (Kb) 

P1 2 12 100 

P2 5 31 125 

P3 6 5 175 

P4 8 9 150 

P5 10 15 120 

Rata-rata  

 

(D). Round Robin Scheduling 

Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time-

sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS hanya saja bersifat 

preemptive. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu 

quantum (quantum time) untuk membatasi waktu proses, biasanya 1-100 

milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready 

queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan 

waktu quantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai 

bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. 

Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar 

dibandingkan dengan waktu quantum, maka proses tersebut akan dihentikan 

sementara jika sudah mencapai waktu quantum, dan selanjutnya mengantri 

kembali pada posisi ekor dari ready queue, CPU kemudian menjalankan proses 

berikutnya.  

Jika terdapat n proses pada ready queue dan waktu quantum q, maka 

setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU paling banyak q unit waktu pada 

sekali penjadwalan CPU. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari (n-1) unit 

waktu. Performansi algoritma round robin dapat dijelaskan sebagai berikut, jika 

q besar, maka yang digunakan adalah algoritma FIFO, tetapi jika q kecil maka 

sering terjadi context switch.  
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Sain: 

 Faktual: Program aplikasi yang 

dijalankan user dalam waktu yang 

bersamaan akan muncul secara 

bergantian. 

 Konseptual : komponen 

penjadwalan proses. 

 Prosedural : bagaimana cara kerja 

algoritma penjadwalan proses. 

 

 

Teknologi;  

 Menggunakan program aplikasi 

XMind Zen, SpeadSheet dan 

Scratch untuk menghasilkan 

produk pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

 Membuat animasi pembelajaran 

terkait algoritma penjadwalan 

proses menggunakan aplikasi 

Scratch. 

Enginiring; 

Merancang prosedur proses antrian 

pada progam aplikasi yang ada di 

CPU 

 

Matematika 

Melakukan perhitungan menggunakan 

SperadSheet terhadap algoritma 

penjadwalan Proses (FCFS, SJF 

Preemtive dan SJF non Preemtive. 

 

Algoritma FCFS (Firts Comes First Served) 

Anda sering menjumpai antrian-antrian seperti di tempat pembelanjaan, di 

SPBU maupun di tempat-tempat lain, anda akan melihat bahwa yang pertama 

datang di layani terlebih dahulu sampai batas waktu pelayanan berakhir, 

sehingga ketika orang pertama belum  selesai maka orang kedua tidak bisa 

mengambil/ menyerobot.  

 

 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 5, 6 dan 7 
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Gambar 5.1. Proses Mengantri di Super Market 

Sumber: https://www.it-jurnal.com/ 

 

Dengan demikian orang yang datang berikutnya melakukan poses mengantri 

sambil menunggu giliran untuk dilayani. 

Algoritma SJF (Short Job First) 

 Anda sering mendengar instruksi dari dosen anda ketika melaksanakan ujian 

tengah semester maupun ujian akhir semester. Dosen anda memerintahkan 

bahwa anda boleh mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu 

kemudian baru mengerjakan soal yang sulit.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Pelaksanaan Ujian di kelas 

Sumber: https://www.it-jurnal.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.it-jurnal.com/
https://www.it-jurnal.com/
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B. Rangkuman 

C.  

 

 

 

Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang algoritma 

FCFS dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah disampaikan.  

 

 

 

  Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM.  

 

 

 

Mengurai sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail sehingga 

mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan semua sub-

sub bagian tersebut. 

 

 

 

 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, SpreadSheet dan Scratch 
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 Menggunakan aplikasi Spread Sheet untuk melakukan perhitungan rata-rata 

mengantri dan waktu keluar. 

 

 Membuat sebuah animasi pembelajaran tentang algoritma penjadwalan 

proses menggunakan aplikasi Scratch. 
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 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami 

oleh mahasiswa.  

 

 

 

Penjadwalan proses pada CPU merupakan pemilihan dari proses-proses 

yang berada di memori (ready to execute) dan memberikan jatah CPU ke salah 

satu proses tersebut. Algoritma penjadwalan CPU dilakukan pada saat suatu 

proses sedang berlangsung antara lain : 

1. Switch dari status running ke waiting. 

2. Switch dari status running ke ready. 

3. Switch dari status waiting ke ready. 

4. Terminates. 

 Algoritma penjadwalan proses terbagi 4 yaitu (1) First Come First Serve 

(FCFS) Scheduling, (2) Shortest Job First  Scheduling (SJF), (3) Priority 

Scheduling dan (4) Round Robin Scheduling 

 

 

5. Refleksi 

Kesimpulan 

 

E 
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1. Proses yang dilakukan oleh sistem operasi dibedakan menjasi beberapa 

algoritma, lakukan analisis terhadap penjadwalan proses. (bobot 30). 

2. Berikan argumen anda terhadap kelebihan dan kekurangan algoritma 

penjadwalan proses. (bobot 30). 

3. Hitunglah rata-rata waktu tunggu untuk proses-proses yang akan dijalankan 

oleh CPU dengan metode First Come First Server (FCFS) berikut ini. 

(bobot 30). 

Proses Arrival Time (AT) Burst Time (BT) 

P1 0 12 

P2 2 6 

P3 5 4 

P4 7 7 

P5 8 2 

 

 

 

1. Beberapa algoritma penjadwalan proses dalam sebuah komputer antara lain:  

a. Round Robin. 

D. Salah satu Algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara 

berurutan. Dalam algoritma ini setiap proses akan mendapatkan waktu 

dari CPU yang di sebut dengan time quantum. Time quantum adalah 

suatu satuan waktu untuk menentukan proses mana yang akan dikerjakan 

terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan 

dilakukan berikutnya. Biasanya suatu proses mendapat jatah time 

quantum yang sama dari CPU yakni 1-100 milidetik atau (1/n). Jika 

proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time 

quantum, tidak ada masalah. Tetapi jika proses berjalan melebihi 1 time 

quantum, maka proses tersebut akan dihentikan,lalu digantikan oleh 

Soal Latihan 

 

F 

Jawaban 

 

G 
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proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan 

di queue di urutan paling belakang. 

E. b. FCFS (First Come First Served). 

F. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana 

yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini setiap proses 

yang berada pada status ready dimasukkan kedalam FIFO queue atau 

antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu 

kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. 

c. Priority Scheduling 

Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang 

mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses 

memiliki prioritasnya masing-masing. 

d. Shortest Job First Scheduling (SJF) 

Algoritma Shortest Job First Scheduling (SJF) ini memungkinkan setiap 

proses yang memiliki burst time (waktu pengerjaan) terkecil yang akan 

dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang 

pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga 

menjadi pendek pula, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini 

adalah algoritma yang optimal. 

 

2. Kelebihan dan kekurangan algoritma penjadwalan proses sebagai berikut: 

a. FCFS (First Come First Served) 

 Kelebihan  

algoritma yang paling sederhana, dengan skema proses yang 

meminta CPU mendapat prioritas. 

 Kelemahan  

Terjadi convoy effect dimana seandainya ada sebuah proses yang 

kecil tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu 

yang lama mengakibatkan proses tersebut akan lama juga untuk 

dieksekusi. 
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b. SJF (Shortes Job First) 

 Kelebihan  

Paling optimal, karena algoritma ini memberikan minimum waiting 

time untuk kumpulan proses yang mengantri 

 Kelemahan  

Tidak bisa digunakan untuk penjadwalan CPU short term. 

c. Round Robin 

 Kelebihan.  

Mempunyai response lebih cepat terhadap user. 

 Kelemahan . 

Mempunyai waktu lebih lama dalam turnaround dibandingkan dengan 

SJF (Shortes Job First). 

 

3. Penyelesaian soal no 3 dengan algoritma FCFS. 

  

 

 

 

 

Cocokkan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 5. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 5. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

 

Umpan Balik 

 

I 
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Tingkat penguasaan anda pada modul 5, 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<707 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka 

anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 5. 

 

i 

1. Pangera Ali Abas, Ariyus Dony (2010). “Sistem Operasi”. Andi, 

Yogyakarta.  

2. Harianto Bambang (2012). “Sistem Operasi”. Informatika. Bandung 

3. Karmila Suryani, (2013), “Sistem Operasi”. Bung Hatta Press, Padang 

4. Yeka Hendriyani, Karmila Suryani. (2020). “Pemograman Android Toeri 

dan Aplikasi”. Qiara Medika. Jawa Timur 

5. Sumber: https://www.it-jurnal.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

 

I 
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Bab ini akan membahas mengenai konsep dasar sincronisasi proses, 

yang lebih dijelaskan dengan permasalahan critical section, sincronisasi 

hardware, semaphore dan masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi. Deadlock 

pada sebuah proses terjadi apabila sebuah proses yang sedang dilayani 

kemudian proses lain minta dilayani dalam waktu yang bersamaan. Setelah 

mempelajari bab ini anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar 

sincronisasi dan deadlock 

 

 

Sincronisasi dan deadlock merupakan proses yang terjadi pada CPU 

dimana adanya proses yang meminta dilayani secara bersamaan. Hal ini relevan 

dengan materi penjadwalan proses yang dilakukan oleh CPU. 

 

 

Bab ini anda diharapkan mampu menggunakan dan menerapkan konsep 

Sistem Operasi. 

 

ri 

6.1. Masalah Critical Section 

Sebuah sistem terdiri dari n proses, dimana semuanya saling 

berkompetensi untuk menggunakan data bersama-sama. Masing-masing proses 

menggunakan kode segmen yang disebut dengan critical section, dimana proses 

memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah tabel, menulis file 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 

Materi 

 

D 
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dan lain sebagainya. Ketika sebuah program dijalankan di dalam critical section, 

maka tidak ada proses yang diizinkan untuk menjalankan critical sectionya.  

6.2. Semaphore 

Semaphore merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan 

critical section. Semaphore ini biasanya diinisialkan dengan huruf “S” yang 

merupakan variabel bertipe integer dengan 2 operasi atomic standar yaitu wait 

dan signal. Untuk operasinya wait disimbolkan dengan “P” dan signal 

disimbolkan dengan “V” sebagai berikut : 

Wait (S) : while S ≤ 0 do no-op; 

    S :=S-1 

Signal (S) : S:=S+1 

Jika suatu proses mengubah nilai semaphore, maka proses yang lain tidak harus 

merubah nilai semaphorenya. Untuk memodifikasi nilai integer pada semaphore 

maka operasi wait dan signal harus dieksekusi secara individual. 

(A) Kegunaan Semaphore. 

Ada beberap kegunaan semaphore dalam sebuah sistem operasi  antara 

lain : 

1. Solusi dari critical section untuk n proses 

N proses membagi semaphore, mutex (mutual exclusion), diinisialkan 

dengan 1. Setiap proses P1 diorganisasikan sebagai berukut : 

 

  

 

 

 

 

 

Penggunaan semaphore untik sincronisasi dua proses yang dijalankan 

konkuren 

 

Repeat 

  Wait(mutex); 

   Critical 

secttion 

  Signal(mutex); 

   Remander 

section 

Until false. 
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(B) Implementasi Semaphore 

Semaphore pada sistem operasi dapat kita lihat dari berbagai kegiatan 

oleh proses, antara lain : 

1. Ketika mengeksekusi operasi wait, maka nilai semaphore menjadi tidak 

positif, pada saat itu proses memblok dirinya sendiri dan terjadi waiting 

queue. 

2. Nunggu Pada saat beberapa proses yang lain mengeksekusi operasi signal 

maka proses yang lain akan mengunggu hingga semaphore merestar. Proses 

tersebut akan merestar dengan operasi wakeup dan akan merubah proses 

dari keadaan waiting ke ready.  

6.3. Masalah-Masalah Klasik dalam Sinkronisasi 

Terdapat 3 permasalahan klasik dalam sincronisasi yaitu : 

1. The Bounder-Buffer Problem 

Problem ini kita upamakan dengan seorang programer yang menghasilkan 

sebuah program dengan seorang user yang menggunakan program tersebut, 

maka batasan-batasan yang harus dipenuhi antara lain : 

 Program yang dihasil programer terbatas 

 Program yang digunakan oleh user terbatas. 

 User hanya boleh menggunakan program yang dimaksud setelah 

programer menghasilkan program dalam jumlah tertentu. 

 Programer hanya boleh menghasilkan program jika user sudah kehabisan 

program.  

Untuk menyelesaikan masalah bounded buffer menggunakan varilabel 

umum pada semaphore antara lain : semapore full, empty, mutex. 

Inisialisasi varial tersebut adalah full=0, empty=n, mutex=1, maka : 

Struktur program untuk 

programer 

Struktur program untuk user 

REPEAT 

.... 

menghasilkan item di 

nexttp 

REPEAT 

 

Wait(full); 

Wait(mutex); 
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.... 

Wait(empty); 

Wait(mutx); 

... 

Menambah nextp ke 

buffer 

.. 

Signal(mutex); 

Signal(full); 

UNTIL false 

 

... 

Memindahkan item dari buffer 

ke nextc 

... 

Signal(mutex); 

Signal(empty); 

... 

Mengkonsumsi item dari nextc 

... 

UNTIL false 

 

2. The Raider and Writer Problem 

Pada masalah ini terdapat 2 variasi anatara lain : 

a. Raider adalah prioritas lebih tinggi dibandingkan writer. 

b. Jika ada write yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada raider lain 

yang bekerja (writer yang memiliki prioritas yang lebih tinggi) 

Jika terdapat writer dan raider dalam critical section sedang menunggu, 

maka satu raider akan mengantri di wrt dan n-1 raider akan antri di mutex. 

Jika writer mengeksekusi signal (wtr), maka eksekusi akan menunggu 

raider. 

Variabel umum : VAR mutex, wrt : semaphore; {diinisialkan 1} 

Readcount : integer ; {diinisialkan 0} 

Proses writer Proses Raider 

Wait(wtr); 

... 

Menulis 

... 

Signal(wtr); 

 

Wait(mutx); 

Readcount :=readcount+1; 

IF readcount = 1 THEN wait(wtr); 

Signal(mutex); 

... 

Membaca 

... 

Wait(mutex); 

Readcount :=readcount-1; 

IF readcount = 0 THEN signal(wtr); 

Signal(mutex); 
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3. The Dining-Philoshoper Problem 

Pada dining philoshoper problem ini dapat kita ilustrasikan seperti dibawah 

ini : 

 Terdapat 5 filosof yang menghabiskan hidupnya dengan berfikir dan 

makan. 

 Filosof tersebut menggunakan meja melingkar untuk makan dan 

membaginya menjadi 5 bagian yang masing-masing bagian terdapat 

kursi. 

 Di tengah meja terdapat  semangkok nasi dan 5 buah sendok. 

 Bila filosofi berpikir, maka tidak ada interaksi dengan teman 

disebelahnya, namun bila filosof lapar maka dia akan mengambil 2 

sendok yang terdekat ( teman disebelah kiri dan kanan). 

 Filosof tidak akan mengambil sendok temanya yang sedang 

digunakan. Apabila dia ingin mengambil sendok tersebut maka filosof 

harus mengunggunya sampai temanya selesai. 

 

Ilustrasi di atas dapat kita lihat programnya sebagai berikut : 

Struktur data : 

 VAR chopstick : ARRAY [0..4] of semaphore {diinisialkan 1} 

REPEAT 

Wait(chopstick[1]); 

Wait(chopstick[i+5 mod 5]); 

... 

Makan 

... 

signal(chopstick[1]); 

signal(chopstick[i+5 mod 5]); 

... 

Berfikir 

... 

UNTIL false. 
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6.4. Deadlock 

Deadlock pada sebuah sistem operasi merupakan proses saling 

menunggu sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Contohnya, terdapat 

semaphore A dan B yang diinisialkan dengan 1 dan terdapat proses P0 dan P1, 

masing-masing membawa semaphore A dan B. Kemudian P0 dan P1 meminta 

semaphore B dan A dengan menjalankan operasi wait. Hal ini mengakibatkan 

proses di blok dan terjadi deadlock.   

 

(A). Model Deadlock 

Model deadlock dua proses dan dua sumber daya  

Pada model deadlock dua proses dan dua sumber daya ini dapat 

digambarkan sebagai graph. Misalnya terdapat dua proses yaitu P0 dan P1, dua 

sumber daya kritis yaitu R0 dan R1. proses P0 dan P1 harus mengakses kedua 

sumber daya tersebut, maka model deadlock nya dapat kita lihat seperti gambar 

6.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Model Deadlock 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

kondisi berikut dapat terjadi :  

 R0 diberikan ke P0 (P0 meminta sumber daya R0), ditandai busur (edge) 

berarah dari proses P0 ke sumber daya R0 

 sedangkan sumber daya R1 dialokasikan ke P1, ditandai dengan busur (edge) 

berarah dari sumber daya R1 ke proses P1. 

 

 

P0 

R0 P1 

R1 

http://www.ilmukomputer.com/
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(B). Karakteristik Deadlock 

Pada umumnya karakteristik deadlock ini adalah kondisi yang diperlukan 

dan resource allocation graph. Adapun kondisi-kondisi yang diperlukan saat 

deadlock adalah : 

1. Mutual Exclution : Hanya satu proses pada stu waktu yang dapat 

menggunakan sumber daya. 

2. Genggam dan tunggu : Semua proses yang sedikitna membawa satu sumber 

daya menunggu untuk mendapatkan sumber daya baru yang dibawa oleh 

proses. 

3. Non-preemption : Sebuah sumber daya dapat dibebaskan oleh proses yang 

memegangnya setelah proses menyelesaikan task. 

4. Menunggu secara sirculasi : Menunggu giliran sumber aya yang akan 

digunakan oleh masing-masing proses. 

 

Fakta dasar dari Resource Allocation Graph menunjukan bahwa : 

1. Apabila pada graph tidak terdapat siklus maka tidak ada proses dalam 

sistem yang deadlock. 

2. Apabila ada graph pada siklus sistem maka kemungkinan terjadi deadlock 

dengan ketentuan : 

 Apabila hanya terdapat satu anggota pada setiap sumber daya. 

 Apabila terdapat beberapa anggota pada setiap sumber daya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 Contoh Resource Alokasi Graph 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 
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(C). Metode penanganan Deadlock 

Ada beberapa metode yang dapat kita kita lakukan agar sistem yang ada 

pada komputer kita tidak terjadi deadlock antara lain :  

1. Deadlock prevention / metode pencegahan terjadinya deadlock 

pengkondisian sistem agar menghilangkan kemungkinan terjadinya 

deadlock. Pencegahan merupakan solusi yang bersih dipandang dari sudut 

tercegahnya deadlock. Jika mulainya satu atau lebih proses akan 

menyebabkan terjadinya deadlock, proses tersebut tidak akan dimulai sama 

sekali. 

 Tiap proses harus meminta resource yang dibutuhkan sekaligus dan 

tidak bisa berjalan sampai semua di dapat (untuk “wait for”) 

 Jika ada resourcce yang tidak terpenuhi, yang lainnya harus dilepas (non 

preemption) 

 Urutkan tipe-tipe resource secara linier / linier ordering (untuk “circular 

wait”) 

2. Deadlock avoidance / metode penghindaran terjadinya deadlock. 

menghindarkan kondisi yang paling mungkin menimbulkan deadlock agar 

memperoleh sumber daya lebih baik. Penghindaran bukan berarti 

menghilangkan semua kemungkinan terjadinya deadlock. Jika sistem operasi 

mengetahui bahwa alokasi sumber daya menimbulkan resiko deadlock, 

sistem menolak/ menghindari pengaksesan itu. Dengan demikian 

menghindari terjadinya deadlock. Contohnya dengan menggunakan 

algoritma Banker yang diciptakan oleh Dijkstra. 

3. Deadlock detection and recoverd/ metode deteksi dan pemulihan dari 

deadlock 

deteksi digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock, 

dengan memeriksa apakah terjadi deadlock dan menentukan proses dan 

sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi. Begitu telah dapat 

ditentukan, sistem dipulihkan dari deadlock dengan metode pemulihan. 

Metode pemulihan dari deadlock sistem sehingga beroperasi kembali, bebas 

dari deadlock. Proses yang terlibat deadlock mungkin dapat menyelesaikan 

eksekusi dan membebaskan sumber dayanya. 
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(D). Pencegahan Deadlock 

Tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan 

sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Jika proses telah 

sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses 

harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Jika diperlukan, proses 

meminta kembali sekaligus dengan sumber daya yang baru. Beri pengurutan 

linier terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah 

dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh berikutnya meminta 

sumber daya tipe pada urutan yang berikutnya. Saran pencegahan deadlock 

diatas merupakan cara meniadakan salah satu dari syarat perlu. Syarat perlu 

pertama jelas tidak bisa ditiadakan, kalau tidak menghendaki kekacauan hasil. 

 

 

 

 

Sain: 

 Faktual: Program aplikasi yang 

dijalankan di komputer sering 

lebih dari satu. 

 Konseptual : Sincronisasi dan 

deadlock. 

 Prosedural : bagaimana cara kerja 

deadlock pada komputer. 

Teknologi;  

 Penggunaan program aplikasi 

XMind Zen, SpeadSheet dan 

Sratch untuk menghasilkan 

produk pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Enginiring; 

Merancang prosedur proses antrian 

pada progam aplikasi yang ada di 

CPU. 

Matematika; 

Melakukan perhitungan menggunakan 

SperadSheet terhadap antrian program 

dalam komputer. 

Kondisi ketika anda sedang melakukan diskusi dimana terdapat 1 orang 

berperan sebagai notulis dan tiga orang bertugas mendiktekan hasil diskusi yang 

sudah selesai dikerjakan dan harus diketik. 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR  8 
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Gambar 6.3. Contoh Deadlock 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

Ketika tiga orang pendikte secara bersamaan mendiktekan sesuatu 

kepada notulis maka notulis akan kesulitan untuk memilih yang mana yang 

harus dituliskan terlebih dahulu. Dalam kondisi “bingung” tersebut yang disebut 

keadaan deadlock. 

 

 

 

 

 

Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang sincronisasi 

dan deadlock dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah 

disampaikan. 

 

  

  

 Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM.  

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

http://www.ilmukomputer.com/
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Memecah sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail sehingga 

mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan semua sub-

sub bagian tersebut. 

 

  

  

 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

  

 Menghasilkan sebuah animasi pembelajaran untuk mnegilustrasikan proses 

deadlock pada sistem operasi menggunakan aplikasi Sratch. 

 

 Mempresentasikan peta konsep dan animasi yang dihasilkan sebagai 

evaluasi pembelajaran. 

 

 

 

 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, SpreadSheet dan Scratch 
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 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

 

Deadlock pada sebuah sistem operasi merupakan proses yang yang 

saling menunggu sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Jika proses telah 

sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses 

harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. 

Sincronisasi ada 3 permasalahan klasik yaitu (1) The Bounder-Buffer 

Problem, (2) The Raider and Writer Problem, dan (3) The Dining-Philoshoper 

Problem 

 

 

1. Analisis permasalahan dari sincronisasi pada sistem operasi. (bobot 30) 

2. Bagaimana proses terjadinya deadlock. (bobot 30) 

3. Analisis cara mengatasi agar tidak terjadi deadlock pada sebuah proses. 

(bobot 40) 

 

Jaw 

An 

1. Tiga permasalahan klasik yaitu  

a. Bounded-Buffer  

           Masalah dari Bounded-Buffer sendiri tidak jauh dari 

penampungan data, Pada bagian ini akan dicontohkan masalah 

produsen dan konsumen. Hal yang dikerjakan oleh produsen adalah 

menghasilkan data, kemudian data itu akan ditaruh 

pada buffer. Karena buffer yang tersedia memiliki ukuran yang terbatas, 

maka akan ada kemungkinan buffer itu penuh. Ketika buffer tersebut 

Soal Latihan 

 

F 

Jawaban 

 

G 

5. Refleksi 

Kesimpulan 

 

E 
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penuh, produsen tidak dapat menaruh data pada buffer, oleh karena itu 

produsen akan berhenti menghasilkan data. Produsen akan menunggu 

sampai konsumen mengkonsumsi data dari buffer, sehingga 

ada array kosong bagi produsen untuk meletakkan data yang 

dihasilkannya. Data yang dihasilkan oleh produsen diletakkan 

pada array yang ditunjuk oleh masuk. 

 Hal yang dikerjakan oleh konsumen adalah mengkonsumsi data 

yang ada pada buffer. Pada suatu saat, ada kemungkinan tidak terdapat 

data pada buffer, sehingga konsumen tidak dapat mengkonsumsi data. 

Konsumen akan berhenti mengkonsumsi, dan akan menunggu sampai 

produsen menaruh data pada buffer. Data yang dikonsumsi oleh 

konsumen adalah data yang terletak pada array yang ditunjuk oleh 

keluar. Jadi tugas dari produsen adalah menghasilkan data yang akan 

dikonsumsi oleh konsumen, sedangkan tugas dari konsumen adalah 

mengkonsumsi data yang dihasilkan oleh produsen. 

b. Readers and Writer  

Masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis 

ingin mengakses suatu berkas pada saat bersamaan. Salah satu contoh 

konkret dari permasalahan ini adalah masalah pemesanan tiket pesawat 

terbang. Ketika seseorang memesan tiket pesawat, dia pertama-tama 

harus mengecek apakah masih ada tempat yang tersisa. Sekiranya 

prosedur pemesanan tiket tersebut tidak ditangani secara hati-hati, bisa 

terjadi masalah ketika dia memesan tiket. Misalkan, sebelum proses 

pemesanan tiket selesai, ada orang lain yang memesan tiket yang sama 

dan lebih cepat menyelesaikan proses pemesanan tiket. Dengan 

demikian, tiket yang seharusnya menjadi miliknya tanpa perlu usaha 

berlebih, sekarang harus dia perebutkan dengan orang lain yang 

kebetulan mendaftar pada saat yang bersamaan. 

Kembali kepada masalah Readers/Writers, seperti yang telah 

dikatakan di atas bahwa inti dari permasalahan ini adalah adanya 

beberapa pembaca dan penulis yang ingin mengakses suatu berkas 

secara simultan. Sebagai syarat bahwa data yang terkandung dalam 

berkas tersebut tetap konsisten, maka setiap kali berkas tersebut ditulis, 
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maka hanya ada boleh maksimal satu penulis yang menulisnya. Untuk 

pembaca, hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab membaca suatu 

berkas tidak mengubah isinya. Dengan kata lain, pada suatu saat 

diperbolehkan untuk beberapa pembaca untuk membaca berkas 

tersebut. Akan tetapi, ketika ada yang sedang menulis, tidak boleh ada 

satu pun yang membaca. Ini berarti bahwa thread penulis menjalankan 

tugasnya secara eksklusif. 

c. Dining Philosopher  

Masalah Dining Philosophers, diketahui sejumlah (N) filusuf yang 

hanya memiliki tiga status, berpikir, lapar, dan makan. Semua filusuf 

berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan 

setiap filusuf ada sebuah piring berisi mie dan di antara dua piring yang 

bersebelahan terdapat sebuah sumpit. 

 

2. Deadlock terjadi karena adanya sekumpulan proses yang di blok dimana 

setiap proses membawa sumber daya yang dibawa oleh proses yang lain. 

3. Cara mengatasi agar tidak terjadi deadlock pada sebuah proses adalah tiap 

proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan sekaligus dan 

tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Jika proses telah sedang 

memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus 

melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Pada sistem kebanyakan 

permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem 

sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak (tidak 

terkena deadlock), setelah itu baru dialokasikan. Ada dua cara yaitu: 

 Jangan memulai proses apa pun jika proses tersebut akan 

membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi 

deadlock karena pada saat akan menuju deadlock, proses sudah 

dicegah. 

 Jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta 

sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu 

keadaan deadlock. 

Jadi diadakan dua kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian awal, 

dijaga agar tidak deadlock dan ditambah dengan penjagaan kedua saat 
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suatu proses meminta sumber daya, dijaga agar jangan sampai terjadi 

deadlock.  

Sistem deadlock avoidance (penghindaran) dilakukan dengan cara 

memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. 

Dengan kata lain cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa 

sistem akan selalu dalam kondisi aman. Baik mengadakan permintaan 

awal atau pun saat meminta permintaan sumber daya tambahan, 

sistem harus selalu berada dalam kondisi aman. 

 

 

 

Cocokkan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 6. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 6. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

Tingkat penguasaan anda pada modul 6 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<707 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka anda 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 6. 
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Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep asar manajemen memori, 

mulai dari bagaimana strategi penempatan program ke partisi, Ruang Alamat 

Logika dan Fisik, Swapping, Pencatatan Pemakaian Memori, Pencatatan 

Pemakaian Memori, Monoprogramming, Pengalolasian Berurutan (Contigous 

Allocation) dan Pengalokasian Tak Berurutan (Non Contigous Allocation). 

Setelah mempelajari bab 7 ini anda diharapkan dapat mengidentifikasi konsep 

teoritis manajemen memory beserta contohnya 

 

1. Materi  

Manajemen memori erat kaitanya dengan penyimpanan yang ada pada 

komputer. Oleh karena itu materi ini relevan dengan pembahasan mengenai 

manajemen input dan output. 

 

 

 

Setelah mempelajari materi ini maka anda diharapkan mampu untuk 

membedakan fungsi dari memori, penggunaan memori menghitung 

pengalokasian memori. 

 

 

 

7.1. Konsep Dasar Memori 

Konsep manajemen memori ini sangat jelas diperlukan didalam 

pengelolaan suatu memory dengan tujuan untuk mengurangi dan memperkecil 

CPU Idle Time. 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 

Materi 

 

D 
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CPU Idle Time : Suatu jangka waktu dimana CPU tidak bekerja walaupun ada 

satu / lebih proses yang sedang berjalan. Hal ini terjadi karena 

proses I/O memerlukan waktu relatif lama dari pada proses 

CPU. 

Konsep pembagian memori terdiri atas : 

 

 300            Operating System ( OS ) 

          300 

500             Used by Job 

         800 

224      Wasted Area/Blank/ Free 

        1024         

 Sedangkan untuk dapat menghitung proses waktu tunggu CPU, terbagi 

atas : 

Mono Programing Multi Programing   

 

%100



CiIi

Ii
W , CPU

O
I   

 

Dimana : 

 W : Wakatu tunggu (mono) 

 Li : Waktu menunggu I/O 

 Ci : Waktu menunggu (CPU) 

n

w

w









1
          

in

i w

w
n 











0 1
!  

Dimana : 

 W : Waktu tunggu secara multi 

 n : Jumlah proses 

 w : Waktu menunggu CPU 

 

7.2. Strategi Penempatan Program ke Partisi 

Strategi manajemen memori ini dapat kita bagi menjadi 2 strategi antara 

lain : 

1. Satu antrian untuk tiap partisi (banyak antrian untuk seluruh partisi) 

 Keuntungan : Meminimalkan pemborosan memory 

Kelemahan : Dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara 

antrian partisi-partisi lain kosong. 
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Gambar 7.1. Strategi Satu Antrian Untuk Tiap Partisi 

Sumber: https://pabdillah.wordpress.com/  

 

2. Satu antrian tunggal untuk semua partisi 

Keuntungan : Lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih 

minimal karena hanya mengelola satu antrian. 

Kelemahan : Proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak 

diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarb7.2. Strategi Satu Antrian Tunggal Untuk Semua Partisi 

Sumber: https://pabdillah.wordpress.com/  

7.3. Ruang Alamat Logika dan Fisik 

 Alamat yang dibangkitkan oleh CPU merupakan alamat logika (logical 

address), biasanya disebut juga dengan alamat maya (virtual address). 

Partisi 1 

 

Partisi 2 

 

Partisi 3 

 

Partisi 4 

 

Partisi 5 

Sistem Operasi 

100 KB 

150 KB 

200 KB 

300 KB 

250 KB 

100 KB 

Partisi 1 

 

Partisi 2 

 

 

Partisi 3 

 

 

Partisi 4 

Partisi 5 

Sistem Operasi 

100 KB 

150 KB 

350 KB 

50 KB 

250 KB 

100 KB 

https://pabdillah.wordpress.com/
https://pabdillah.wordpress.com/
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Sedangakan alamat yang terdapat di dalam memori disebut juga dengan alamat 

fisik (phisical address).  Sekumpulan alamat logika yang dibangkitkan oleh 

program disebut sebagai ruang alamat logika sedangkan sekumpulan alamat 

fisik yang berhubungan dengan alamat logika tersebut disebut dengan ruang 

alamat logika. Untuk memetakan alamat logika ke alamat fisik yang berupa 

hardware merupakan fungsi dari Memory Management Unit (MMU). Gambar 

7.3 berikut ini merupakan contoh dari MMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.3. Strategi Satu Antrian Tunggal Untuk Semua Partisi 

Sumber: https://pabdillah.wordpress.com/  

 

7.4. Swapping 

Swapping pada memori merupakan pemindahan proses dari memori 

utama ke disk dan kembali lagi. Meskipun proses harus berada di dalam memori 

untuk dieksekusi, proses dapat di swap (tukar) sementara keluar memori  ke 

backing store dan kemudian membawanya ke memori untuk eksekusi lanjutan. 

Penukaran Roll out, roll in merupakan penjadwalan swapping berbasis prioritas 

( proses yang berprioritas tinggi dapat masuk dan dijalankan di memori), dapat 

terjadi pada lingkungan multiprogramming dengan penjadwalan CPU roun 

robin. Bila waktu kuantum habis, memory manager akan mulai swap out proses 

yang telah selesai dan swap in proses lain ke memori.  
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Sistem Operasi 

 

 

 

Gambar 7.4. Swapping 

Sumber: https://pabdillah.wordpress.com/  

 

7.5. Pencatatan Pemakaian Memori 

(A) Pencatatan Memakai Peta Bit 

Pencatatan pemakaian memori menggunakan peta bit ini mempunyai 

beberapa ketentuan antara lain: 

1. Nilai nol (0) pada peta bit berarti unit masih bebas 

2. Nilai satu (1) berarti unit digunakan / terisi 

Setelah penggalan memori rampung dipakai, maka keadaan bit akan 

berubah dari 1 ke 0, begitu pun sebaliknya. Jika jumlah penggalan memori kerja 

benar, maka bit menjadi panjang dan pemeriksaan keadaan penggalan memori 

kerja akan lama. 

 Penetapan mengenai ukuran unit alokasi memori pada pencatatan alokasi 

bit merupakan beberapa masalah yang terjadi pada memori, antara lain: 

1. Apabila ukuran dari unit lokasi memori kecil, maka akan membesarkan 

unit peta bit. 

2. Apabila unit alokasi memori ke n berukuran besar, maka peta bit akan 

kecil namun memori banyak disiapkan pada unit terakhir jika ukuran 

proses bukan kelipatan unit alokasi.  

Alokasi pada pencatatan memori dengan peta bit ini dapat dilakukan 

dengan mudah karena kita cukup menset bit yang berkorespondensi dengan unit 

yang telah tidak digunakan dengan  nol (0). Namun harus melakukan 

Proses 

P1 Proses 

P2 

Swap out 

Swap in User space 

main memory backing store 

https://pabdillah.wordpress.com/
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perhitungan blok lubang memori saat unit memori bebas dan memerlukan 

ukuran bit map yang besar. Contohnya sebagai berikut : 

A        B       C       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                      

                      

                      

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

. 

... 

 

(B) Pencatatan Memakai Linked List 

Pada proses ini sistem operasi mengelola linked list untuk segmen-

segmen memori yang telah dialikasikan dan bebas. Memori yang digunakan 

untuk metode ini lebih kecil dibansingkan dengan peta bit. Dealokasi sulit 

dilakukan karena terjadi berbagai operasi penggabungan node-node dari linked 

list. Contohnya sebagai berikut : P= Proses, H=Hole (lubang). 

A        B       C       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                      

                      

                      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

P 0 3    H 3 3    P 6 2    H 8 8  

 

H 21 1    P 16 5 

         

 

 

 

 

 

Mulai dari .. 

 

Panjang 
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7.6. Monoprogramming 

Ciri-ciri : 

1. Hanya satu proses pada satu saat 

2. Hanya satu proses menggunakan semua memori 

3. Pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape 

4. Program mengambil kendali seluruh mesin 

Contohnya IBM PC menggunakan cara ketiga  di mana device driver ROM 

ditempatkan pada blok 8K tertinggi dari address space 1M. Program pada ROM 

disebut BIOS (Basic Input Output System). 

   

Gambar 7.5. Tiga Cara Organisasi Memori Satu Proses Tunggal 

Sumber: https://pabdillah.wordpress.com/  

 

7.7. Pengalolasian Berurutan (Contigous Allocation) 

Untuk mengontrol akses ke sumber daya sistem pada sebuah sistem 

operasi komputer adalah memori. Alamat memori diberikan kepada proses 

secara berurutan dari yang kecil ke besar merupakan pengertian  umum dari 

contiguous memory allocation. Salah satu keuntungan dari contiguous memory 

allocation ini adalah sederhana, cepat dan mendukung proteksi memori. 

Kerugian dari contiguous memory allocation adalah jika tidak semua proses 

dialokasikan di waktu yang sama, akan menjadi sangat tidak efektif dan 

mempercepat habisnya memori. Terdapat 2 tipe Contigous Allocation yaitu : 

(A). Contigous Allocation dengan Partisi Tunggal 

Partisi tunggal adalah proses yang mengalokasikan alamat pertama 

merupakan proses sebelumnya yang mengalokasikan alamat berikutnya. Kode 

dan data sistem operasi harus diproteksi dari perubahan tak terduga oleh user 

https://pabdillah.wordpress.com/
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proses. Proteksi dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi dan 

register limit. 

 

Gambar 7.6. Contigous Allocation dengan Partisi Tunggal 

Sumber: https://pabdillah.wordpress.com/  

Gambar 7.6 dia atas menjelaskan bahwa register limit berisi jangkauan 

alamat logika, sementara register relokasi berisi nilai dari alamat fisik terkecil. 

MMU memetakan alamat logika secara dinamis dengan menambah nilai pada 

register relokasi. Register limit harus lebih besar dari alamat logika. 

(B). Contigous Allocation dengan Partisi Banyak 

Partisi banyak disebut dengan hole yang merupakan tempat menyimpan 

informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan. 

Proses yang akan dialokasikan ke dalam antrian dan algoritma 

penjadwalan digunakan untuk menentukan proses mana yang akan dialokasikan 

berikutnya. Ada 2 macam cara pengaturan partisi pada sistem partisi banyak 

anatara lain : 

1. Pertisi tetap merupakan pembagian blok-blok pada memori yang ukuranya 

ditentukan lebih awal. 

2. Partisi dimamis merupakan pembagian blok-blok memori dengan jumlah 

dan ukuran yang tidak tentu. 

 

 

 

 

 

https://pabdillah.wordpress.com/
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(C). Sistem Buddy 

Memori disusun dalam senarai blok-blok bebas berukuran 1, 2, 4, 8, 16 

Kbyte dst, sampai pada kapasitas memori yang dibutuhkan. Sebagai contoh : 

Kapasitas memori yang disediakan adalah 1024 Kb sementara 

permintaan:        A=70 Kb; B=35 Kb; C=80 Kb; D=60 Kb 

 
               

1024 

A 128 256 512 

A B 64 256 512 

A B 64 C 128 512 

128 B 64 C 128 512 

128  D C 128 512 

128  D C 128 512 

256 C 128 512 

1024 

 

Dari berbagai cara alokasi tersebut di atas, sebuah hole yg ditempati 

proses akan terbagi menjadi bagian yang dipakai proses dan memori yang tidak 

terpakai (fragmen). Timbulnya memori yang tidak terpakai disebut fragmentasi. 

Terdapat 2 jenis fragmentasi pada memori yaitu : 

1. Fragmentasi internal 

Suatu informasi menempati penggalan yang lebih besar ukurannya akan 

menyebabkan adanya sisa dalam penggalan memori tersebut. Sisa tersebut 

dinamakan fragmentasi internal. 

2. Fragmentasi eksternal   

Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat 

menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori 

itu. Misalnya informasi 5K akan menempati penggalan memori yang belum 

terisi yaitu 1K dan 2K tetapi karena ukurannya tidak sesuai maka pemuatan 

informasi ke penggalan memori tidak dapat dilaksanakan, maka penggalan 

memori 1K dan 2K(=3K) menjadi fragmentasi eksternal. 
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7.8. Pengalokasian Tak Berurutan (Non Contigous Allocation) 

(A). Paging dan Segmentasi 

Paging adalah salah satu solusi untuk permasalahan fragmentasi 

eksternal dimana ruang alamat fisik bisa tidak berurutan, mengizinkan sebuah 

proses dialokasikan pada memory fisik yang terakhir tersedia dan digunakan 

oleh beberapa sistem operasi. Gambar 7.9 berikut merupakan konsep dasar dari 

paging. 

 

Gambar 7.7. Konsep Dasar Dari Paging 

Sumber: https://pabdillah.wordpress.com/  

 

Page table berisi alamat basis dari setiap page pada memori fisik. 

Alamat basis ini dikombinasikan dengan page offset untuk mendefinisikan 

alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Memori logika dibagi 

menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut dengan page, 

sedangkan memori fisik yang dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap disebut 

degan frame. Page number digunakan sebagai indeks ke dalam page table. 

Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user 

untuk melihat memori tersebut. Pandangan user mengenai memori dan memori 

fisik aktual berbeda-beda sehingga objek pada program yang dilihat sebagai 

alamat dua dimensi, sebaliknya memori fisik aktual masih berupa deretan byte 

dimensi satu dimana perlu implementasi pemetaan alamat dimensi dua ke 

alamat dimensi satu. Implementasi pemetaan tersebut menggunakan tabel 

segmen (segment table) yang terdiri dari : 

 Segmen basis (base) yang berisi alamat fisik awal dan  

 Segmen limit yang merupakan panjang segmen. 

https://pabdillah.wordpress.com/


  Penjadualan |121 

 

 

 

Sain: 

 Faktual: Untuk menyimpan file 

atau dokumen membutuhkan media 

penyimpanan seperti memori. 

 Konseptual : Manajemen memori 

 Prosedural : bagaimana cara 

pengalokasian memori. 

Teknologi;  

 Menggunakan program 

aplikasi XMind Zen, 

SpeadSheet dan Scratch untuk 

menghasilkan produk 

pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Enginiring; 

Merancang prosedur perhitungan 

pengalokasian memori. 

Matematika; 

Melakukan perhitungan 

menggunakan SperadSheet 

pengalokasian memori. 

 

Rak buku merupakan salah satu contoh dari manajemen memori, dimana anda 

dapat meletakan buku-buku sesuai dengan jenis buku dalam satu rak. Dengan 

melakukan pengelompokan penempatan koleksi buku maka anda akan lebih 

mudah untuk menemukan buku yang anda inginkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.8. Rak-rak Buku 

Sumber: https://idea.grid.id/ 

Rak-rak tersebut termasuk lokasi memori yang akan digunakan, sehingga 

anda dapat melakukan perhitungan terhadap berapa jumlah rak yang kosong dan 

telah terisi hal ini termasuk pada pegalokasian memori sebuah komputer. 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 9 

 

https://idea.grid.id/
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Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang manajemen 

memori dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah disampaikan 

 

 

 

 Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan  informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM.  

 

 

 

 

 Memecah sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail sehingga 

mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan semua sub-

sub bagian tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 
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 Membuat sebuah peta konsep untuk menguraikan hasil diskusi mengenai 

manajemen memori. 

 

 Melakukan perhitungan pengalokasian memori di komputer menggunakan 

program aplikasi SpreadSheet. 

 

 Menghasilkan sebuah animasi pembelajaran untuk mengilustrasikan proses 

deadlock pada sistem operasi menggunakan aplikasi Sratch. 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, Spread Sheet dan Scratch 
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 Mempresenrasikan peta konsep dan animasi yang dihasilkan sebagai 

evaluasi pembelajaran. 

 

 

 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

 

Manajemen Memori sangat jelas dalam pengelolaan suatu memory untuk 

mengurangi dan memperkecil CPU Idle Time. 

CPU Idle Time : Suatu jangka waktu dimana CPU tidak bekerja walaupun ada 

satu/ lebih proses yang sedang berjalan.  

 Untuk melakukan pencatatan pemakaian memori dapat dilakukan dengan 

cara pencatatan memakai peta bit dan pencatatan memakai Linked List 

 

l Latihan 

1. Uraikan prinsip kerja dari sebuah memori komputer. (bobot 30) 

2. Bagaimana karakteristik memori komputer? (bobot 40) 

3. Analisis konsep swipping pada memori. (bobot 30) 

 

 

 

 

Soal Latihan 

 

F 

5. Refleksi 

Kesimpulan 

 

E 
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1. Prinsip kerja dari sebuah memori komputer.  

Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil 

informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi 

kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat 

menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam 

memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk 

biner nantinya akan di-encoded (diuraikan) oleh instruksi-instruksi yang 

akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan 

informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, 

gambar, video dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang 

disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa 

ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. 

Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan 

heksadesimal (basis 16). Kemudian, CPU akan melacak lokasi tersebut lalu 

membaca dan menulis data. Adapun, transistor dan kapasitor didalam chip 

memori, diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal 

komputer yang paling umum adalah RAM (Random Access Memory) yang 

mampu menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat 

mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. 

Penyimpan data sementara pada memori internal membutuhkan 

aliran listrik artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati 

maka data pun menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? 

Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS (Basic Input Output 

System) dari ROM (Read – Only Memory), dan kontroler memori, 

mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di 

dalamnya. Pada proses ini, BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang 

perangkat penyimpanan, susunan boot, dan juga komponen lainnya. 

Kemudian, sistem operasi akan dimuat dari hard drive ke sistem RAM 

sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem 

Jawaban 

 

G 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-harddisk-dan-fungsi-harddisk/
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operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke 

dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data 

dapat menjadi lebih cepat. 

2. Karakteristik memori komputer 

a. Lokasi Memori 

Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer atau 

pun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem 

komputer. Memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. 

b. Kapasitas Memori 

Biasanya, kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte (1 

byte = 8 bit) atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 

32 bit. 

c. Satuan Transfer  

2. Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan 

keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal (memori utama), 

satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam 

memori pada suatu saat. 

d. Word 

Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk 

merepresentasikan bilangan dan panjang instruksi kecuali VAX dan 

CRAY-1. CRAY-1 memiliki panjang word 64 bit dengan memakai 

representasi integer 24 bit. VAX memiliki panjang instruksi yang 

beragam dengan ukuran word 32 bit. 

3. 3. Konsep Swiping 

Swapping adalah Suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara 

dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara (disk) dan 

dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Proses 

pemindahan merupakan proses yang di blocked ke disk dan hanya 

memasukkan proses-proses ready ke memory utama. 
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Cocok kan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 7. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 7. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

 

Tingkat penguasaan anda pada modul 7 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<70 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka anda 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda di bawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 7. 
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Sebuah komputer terdapat sebuah komponen yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan data sementara. Penyimpanan data tersebut dapat kita 

jadikan sebagai penyimpanan secara maya sehingga dapat kita manfaatkan 

untuk penyimpanan tanpa mengganggu lokasi penyimpanan yang sebenarnya. 

Bab 8 ini anda akan diperkenalkan mengenai virtual memori dan beberapa 

contoh program aplikasi dalam virtual ini.Setelah membaca sekaligus 

mempelajari bab 8 ini, anda diharapkan dapat mengaplikasikan beberapa contoh 

virtual memori sesuai dengan kebutuhan anda. 

 

 

 

Komponen in put dan out put sangat erat kaitanya dengan manajemen 

peralatan sebuah komputer. Hal ini dapat dilihat dari sistem operasi yang ada 

pada komputer. Jadi komponen input dan output ini terdapat manajemen yang 

mengatur semua peralatan. 

 

 

 

Sebuah komputer memiliki komponen input dan output. Komponen 

tersebut sangat mempunyai peranan penting dalam mendukung semua aktivitas 

yang terjadi. Untuk itu perlu adanya sebuah manajemen dari sistem yang 

mengatur peran dari masing-masing peralatan. 

 

 

 

 

 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 
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A.  

8.1. Konsep dasar memori virtual 

Instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU harus berada di dalam memori 

fisik karena merupakan satu kebutuhan dasar dari algoritma manajemen 

memori. Pada beberapa kasus, keseluruhan program tidak diperlukan, misalnya 

program mempunyai kode untuk menangani kondisi eror yang tidak biasa. 

Karena eror-eror ini jarang terjadi, kode ini hampir tidak pernah dieksekusi. 

Array, list dan tabel dialokasikan lebih dari kapasitas yang diperlukan. 

 

Overlay : 

Program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dimuat memori, jika 

memori terlalu kecil untuk menampung seluruhnya sekaligus. Overlay disimpan 

pada disk dan di-keluar-masukkan dari dan ke memori oleh sistem operasi. 

Pembagian dilakukan oleh programmer. Keuntungan overlay pada memori 

adalah tidak memerlukan bantuan dari sistem operasi dan dapat dilakukan di 

komputer mikro. Sementara kekurangannya adalah sangat sulit untuk dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1 Struktur Umum Overlay 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

Sistem Operasi 

Bagian Kode dan data 

pemakai yang harus selalu 

tinggal di memori utama 

selama eksekusi program 

Daerah Overlay 

 
1 
 

2 
 

3 

Fase 

Inisialisai 

Fase 

pemrosesan 
Fase 

keluaran 

Materi 

 

D 

http://www.ilmukomputer.com/
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Virtual memory (Memori maya)  

Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan 

di memori utama dan sisanya di disk. Memori virtual merupakan suatu teknik 

yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Virtual memory 

dapat diimplementasikan dengan tiga cara, yaitu: 

 Paging 

 Segmentasi 

 Kombinasi paging dan segmentasi 

Konsep memori virtual yang dikemukakan Fotheringham pada tahun 

1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris: 

“ Kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi 

tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem 

tanpa menggunakan memori virtual." 

  

8.2. Demand Paging 

Sistem paging mengimplementasikan ruang alamat besar pada memori 

kecil menggunakan index register, base register, segment register, dan lain 

sebagainya. Istilah pada sistem paging: 

 Alamat virtual = V; Alamat yg dihasilkan dgn perhitungan menggunakan 

index register, base register, segment reg dsb. 

 Alamat nyata (real address = R);  Alamat yang tesedia di memori utama 

fisik. 

 Page; Unit terkecil virtual address space. 

 Page frame; Unit terkecil memori fisik. 

 Page fault; Permintaan alokasi page ke memori yang belum dipetakan. 

 MMU (Memory Management Unit); Chip atau kumpulan chip yang 

memetakan alamat maya ke alamat fisik. 

 

8.3. Unjuk Kerja Demand Paging 

Demand paging menyebabkan efek yang signifikan dalam kinerja 

sebuah komputer. Bila diasumsikan ma adalah access time ke memori dan p 

adalah prohabilitas yang terjadi pada page fault ( 0 ≤ p ≤ 1), maka effective 

access time dari demand page memory adalah : 
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 (1-p) * ma+p*page fault-time 

Untuk menghitung effetive access time harus diketahui berapa waktu 

yang diperlukan untuk melayani page fault. Page fault menyebabkan terjadi : 

1. Trap ke sistem operasi 

2. Menyimpan user register dan proses state 

3. Memeriksa page reference legal dan menentukan lokasi page pada disk. 

4. Sementara menunggu, alokasi user untuk ke user lain. 

5. Menyimpan register dan proses state untuk user lain. 

6. Menentukan interrupt dari disk. 

7. Membetulkan tabel page dan tabel lain untuk menunjukan page yang 

dimaksud sudah di memori. 

8. Menunggu CPU dialokasikan untk proses kembali 

9. Menyimpan kembali user register, process stae dan tabel page baru, 

kemudian meresume instruksi interupt.  

Tidak semua stap di atas diperlikan pada setiap kasus. Pada beberapa kasus, 

terdapat 3 komponen utama dari waktu pelayanan page fault, antara lain : 

1. Melayani interupt page-fault 

2. Membaca page 

3. Memulai kembali proses 

Berikut ini akan diperlihatkan contoh bagaimana menghitung access 

time pada sebuah viertual memori. Diasumsikan memori access = 100ns, rata-

rata latency time untuk hard disk 10 ms, seek time = 12 ms dan tranfer rate = 2 

ms. Total waktu paging    = 20µs. Dari soal tersebut maka dapat kita cari 

effecive access timenya sebagai berikut : 

Effective access time = (1-p) * (100) + p * (20µs) 

   = (1-p) * 100 + p * 20000000 

   = 100+19999900 * p 

Jika satu access s/d 1000 menyebabkan page fault, maka effective access 

= 20µs (lebih lamabat dari faktor 200). Tetapi bila menginginkan degrasi kurang 

dari 10%, maka : 

110 > 100 + 200000000 * p 

10 > 2000000 * p 

P < 0.0000005 
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Sangat penting untuk mempertahankan rata-rata page fault yang rendah 

pada sistem demand paging. Sebaliknya bila effektive access time akan 

meningkat dan akan memperlambat eksekusi proses secara cepat.  Untuk 

menagani ruang swap pada deman paging maka dibutuhkan untuk paging ini 

harus meng-kopi keseluruhan file ke ruang swap saat proses dimulai dan 

kemudian membentuk deman paging dari ruang swap. Disk I/O untuk ruang 

swap biasanya lebih cepat dari pada sistem file, karena swap dialokasikan dalam 

banyak blok besar.  

 

8.4. Page Replacement 

Pege replacement diperlukan pada situasi dimana proses dieksekusi 

perlu frame bebas tambahan, tetapi tidak tersedia frame bebas. Kita dapat 

membebaskan frame dengan menulis isinya untuk swap space dan mengubah 

tabel page yang menunjukan page tidak lagi di memori. Gambar 8.2 berikut ini 

merupakan kebutuhan akan page replacement. 

 

Gambar 8.2 Kebutuhan Page Replacement. 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmukomputer.com/
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Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penaganan 

page replacement ini, seperti terlihat pada gambar 8.3. 

 

 

Gambar 8.3. Langkah-Langkah Page Replacement 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

 Untuk memasukan page replacement maka waktu pelayanan harus di 

modifikasi. Langkah-langkannya adalah: 

1. Tentuka lokasi page yang diharapkan pada disk. 

2. Carilah frame yang kosong dengan cara : (1) bila ada frame yang kosong 

gunakan, (2) bila tidak ada, gunakan algoritma page replacement untuk 

menyeleksi frame yang akan dikorbankan (3) simpan page yang telah 

dikorbankan tadi ke disk, ubah page dan frame tabel. 

3. Baca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah page dan 

frame tabel. 

4. Mulai kembali untuk proses. 

5. Jika tidak ada frame bebas, maka ada dua transfer page dibutuhkan yaitu (1) 

menggandakan  waktu pelayanan page fault dan akan meningkatkan 

effective access time  

Alamat virtual dibagi menjadi dua bagian: 

a. Nomor Page (bit-bit awal) 

b. Offset (bit-bit akhir) 

http://www.ilmukomputer.com/
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Secara metematis tabel page merupakan fungsi dgn nomor page sebagai 

argumen dan nomor frame sebagai hasil. 

Cara Kerja Pemetaan oleh MMU 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.4. Cara Kerja Pemetaan oleh MMU. 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

8.5. Algoritma Page Replacement 

(A). Algoritma FIFO 

 Bila ada sebuah page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling 

lama yang akan digantikan. 

 Tidak perlu menyimpan waktu bila sebuah pege dibawa ke memori. 

 Contoh : 

Pisisi page yang akan ditempatkan adalah :   

9 5 3 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 8 0 1 

Maka  penempatan page berdasarkan algoritma FIFO adalah : 

Reference string 

9  9 2 2   2  3   3 3  3  3 3 1 

 5 5 5 0   0  0   2 2  0  8 8 8 

  3 3 3   4  4   4 1  1  1 0 0 

  Total page fault adalah 13. 

 

(B). Algoritma Optimal 

 Mempunyai rata-rata page fault terendah. 

  Mengganti page “yang tidak akan” digunakan untuk periode waktu terlama. 

Nomor Page Offset 

Tabel Page 

Nomer Frame Offset 

http://www.ilmukomputer.com/
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 Menjamin rata-rata page fault terendah untuk jumlah frame tetap, namun 

sulit untuk diimplementasikan. 

Contoh : 

9 5 3 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 9 0 1 

Maka  penempatan page berdasarkan algoritma Optimal adalah : 

Reference string. 

9 9 9 2 2   2   2   2  2  2 0  

 5 5 5 0   4   0   1  1  1 1  

  3 3 3   3   3   3  3  9 9  

Total page fault adalah 11. 

 

(C). Algoritma Least Recently Use (LRU) 

 Merupakan gabungan dari algorithma FIFO dan algorithma Optimal 

 LRU akan mengganti page “sudah tidak digunakan” untuk periode waktu.  

Contoh : 

9 5 3 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 9 0 1 

Maka  penempatan page berdasarkan algorithma LRU adalah : 

 

Reference string. 

9 9 9 2 2    2 3   3 3  0  2 2 1 

 5 5 5 0    0 0   2 2  2  9 9 9 

  3 3 3    4 4   4 1  1  1 0 0 

Total page fault adalah 13 

8.6. Pengalokasian Frame 

(A). Algoritma Pengalokasian 

1. Dalam bentuk paging murni, proses dimulai dengan memori kosong, dan 

page-page dimasukkan ke dalamnya setelah diminta. Cara ini disebut 

demand paging. 

2. Locality of reference: Kecenderungan proses untuk memakai satu set page 

yang sama selama beberapa saat. 

3. Satu set page tersebut di atas membentuk working set. Dalam hal ini, yang 

diusahakan oleh sistem operasi adalah agar working set berada utuh di 

memori pada saat eksekusinya. 
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4. Jika ukuran memori terlalu kecil untuk working set, akan seringkali terjadi 

page fault. Hal ini disebut thrashing. 

5. Banyak sistem paging yang mengusahakan agar working set sudah ada di 

memori sebelum proses dimulai. Pendekatan ini disebut model working 

set. Tujuannya adalah untuk memperkecil jumlah terjadinya page fault 

(page yang diminta tidak ada di memori). 

6. Memasukkan page ke memori sebelum proses dimulai juga disebut 

prepaging. 

7. Untuk pertama kali menentukan working set, dipakai sistem paging untuk 

mengetahui berapa kali jumlah pemakaian setiap page. 

 

8.7. Algoritma Global dan Lokal 

1. Pada sistem time sharing, isi memori bisa seperti pada Gambar a. 

2. Misalkan diminta page A6. Jika dikeluarkan A5 untuk memberi tempat ke 

A6, berarti dilakukan alokasi lokal. Bila yang dikeluarkan adalah B3, 

dilakukan alokasi global. 

3. Algoritma lokal berhubungan dengan pemberian jumlah frame yang sama 

untuk setiap proses, sementara algoritma global secara dinamis 

mengalokasikan frame untuk proses yang berjalan. 

 Age    

A0 10 A0  A0 

A1 7 A1  A1 

A2 5 A2  A2 

A3 4 A3  A3 

A4 6 A4  A4 

A5 3 A5 -> A6  A5 

B0 9 B0  B0 

B1 4 B1  B1 

B2 6 B2  B2 

B3 2 B3  B3 -> A6 

B4 5 B4  B4 

B5 6 B5  B5 

B6 12 B6  B6 
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C1 3 C1  C1 

C2 5 C2  C2 

C3 6 C3  C3 

      (a)    (b)   (c) 

Keterangan : Penggantian page global vs lokal. 

(a). Konfigurasi awal.  

(b). Penggantian page lokal. 

(c). Penggantian page global. 

 

8.8. Trasing 

Trasing adalah suatu proses yang sibuk melakukan swap in dan out. Jika 

suatu proses mempunyai page cukup, tingkat page fault menjadi tinggi, hal 

tersebut dapat dilihat dari sistem operasi yang meningkatkan multiprogramming 

serta proses lain ditambahkan ke dalam sistem. 

a. Ukuran page merupakan salah satu parameter yang ditentukan oleh 

perancang  

b. sistem operasi. 

c. Penentuan ukuran page yang optimum harus menyeimbangkan beberapa 

faktor. 

d. Rata-rata, page terakhir hanya akan terisi setengah (fragmentasi internal), 

berarti page sebaiknya kecil. Tetapi page yang kecil akan menghasilkan 

tabel page yang panjang. 

 S (byte) : ukuran proses rata-rata 

 p (byte) : ukuran page 

 e (byte) : ukuran setiap page entry 

 s/p  : perkiraan jumlah page yang dibutuhkan per-proses 

 se/p (byte) : ruang untuk tabel page 

 p/2  : memori yang terbuang karena fragmentasi 

 overhead :memori yang terpakai untuk tabel page dan  fragmen 

internal. 

overhead = se/p + p/2 
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d. Ukuran tabel page besar jika ukuran page kecil. Fragmen internal besar jika 

ukuranb page besar. Optimum harus ada di antaranya. Dengan mengambil 

penurunan pertama terhadap p dan menyemakan dengan nol :   

se/p
2
 + ½ = 0 

Dari persamaan ini, ukuran page optimum adalah: p = (2se) 

Sebagian besar komputer komersial menggunakan ukuran page antara 512 

byte– 8K. 

Isu Implementasi 

(1) Instruction backup 

Instruksi yang menyebabkan referensi ke page yang belum ada di memori 

(menyebabkan page fault) harus diulang ketika page tersebut telah tersedia. 

Beberapa sistem operasi meng-copy setiap instruksi sebelum dilaksanakan 

sehingga hal ini tidak makan waktu terlalu lama. 

(2) Locking pages in memory 

Pada saat satu proses menjalani tahap I/O, proses lain bisa dijalankan. Yang 

mungkin terjadi ialah page proses I/O tersebut digantikan oleh proses yang 

kedua ini (jika dipakai alokasi global). Jalan keluarnya ialah dengan me-

lock page-page proses I/O. 

(3) Shared pages 

Dua atau lebih proses bisa memakai bersama page-page yang berasal dari 

editor yang mereka pakai. Penutupan salah satu proses ini tanpa disengaja 

bisa mengosongkan juga page yang dipakai bersama tersebut. Diperlukan 

suatu struktur data khusus untuk memantau page-page yang dipakai 

bersama ini. 

(4) Backing Store 

Pada disk, disediakan area untuk menampung page yang dikeluarkan dari 

memori (paged out) yang disebut swap area. Setiap proses memiliki swap 

area di disk. Swap area ada yang statis ada juga yang dinamis. 

(5) Paging Daemon 

Untuk meyakinkan tersedianya frame bebas yang cukup banyak, banyak 

sistem paging yang menggunakan proses background yang disebut paging 

daemon. Jika jumlah frame bebas terlalu sedikit, paging daemon akan 
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mengosongkan beberapa page setelah menulisnya ke disk jika pernah 

dimodifikasi. 

 

(6) Penanganan Page Fault. 

Urutan langkah-langkah penanganan adalah sebagai berikut: 

1. Hardware melakukan trap ke kernel, program counter di-save ke stack. 

Pada banyak mesin, beberapa informasi tentang status instruksi saat itu di 

save di register-register khusus CPU. 

2. Rutin kode assembly dimulai untuk men-save register-register umum dan 

informasi lain yang bisa berubah, agar sistem operasi tidak merusaknya. 

Rutin ini memanggil sistem operasi sebagai suatu prosedur. 

3. Sistem operasi menemukan bahwa terjadi page fault, dan mencoba 

menemukan page virtual mana yang diperlukan. Seringkali salah satu 

register hardware berisi informasi ini. Jika tidak, sistem operasi harus 

menarik program counter, mengambil instruksi, dan melakukan parsing 

pada software untuk mengetahui apa yang dilakukan sebelum terjadi fault. 

4. Begitu alamat virtual yang menyebabkan fault diketahui, sistem operasi 

memeriksa apakah alamat ini valid dan proteksinya konsisten dengan akses. 

Jika tidak, proses dikirim sinyal atau ditutup. Jika alamat valid dan tidak 

ada pelanggaran proteksi, sistem berusaha untuk mendapatkan frame page 

dari daftar frame bebas. Jika tidak ada frame yang bebas, dijalankan 

algoritma penggantian page untuk mencari yang bisa ditukar. 

5. Jika frame page yang dipilih telah dimodifikasi, page dijadwalkan untuk 

ditransfer ke disk, dan terjadi pertukaran proses, menghentikan sementara 

proses yang fault dan membiarkan yang lainnya berjalan hingga transfer 

disk selesai. Frame ditandai terpakai untuk mencegah dipakai untuk tujuan 

lain. 

6. Begitu frame page bersih (apakah langsung atau setelah disave ke disk), 

sistem operasi menelusuri alamat disk di mana page diperlukan, dan 

menjadwalkan operasi disk untuk memasukkannya. Sementara page 

dimasukkan, proses yang mengalami fault dihentikan sejenak dan yang 

lainnya dijalankan, jika ada. 
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7. Ketika disk interrupt menandai bahwa page telah ada, tabel page di-update 

untuk menunjukkan posisinya, dan frame ditandai berada dalam status 

normal. 

8. Instruksi yang menyebabkan fault di-back-up ke status mulainya dan 

program counter di-reset untuk menunjuk ke instruksi tersebut. 

9. Proses yang fault tersebut dijadwalkan, dan sistem operasi kembali ke rutin 

bahasa assembly yang memanggilnya. 

10. Rutin ini mengembalikan register dan informasi lainnya ke keadaan semula 

, dan kembali ke user untuk melanjutkan eksekusi, seakan-akan tidak ada 

fault yang terjadi. 

 

Beberapa contoh applikasi pada virtual memori adalah : 

Virtual Machine (VM) adalah perangkat lunak virtualisasi, yang dapat 

digunakan untuk mengeksekusi  sistem operasi tambahan dalam sistem operasi 

utama. Fungsi ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan 

simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang telah ada. 

VM dapat dijalankan bersamaan dengan sistem operasi utama. Keuntungan 

lainnya adalah jika sistem operasi yang diinstal di VM tidak ingin digunakan 

lagi maka anda tinggal menghapusnya. 

 

1. Klik tombol New/Baru, kemudian muncul tampilan create virtual machine 

 

 

 

 

 

 

2. Buat nama sesuai dengan keinginan kita dan atur seperti gambar dibawah 

ini! klik next, mama akan keluar jendela “Memory Size”, atur sesuai 

keadaan memory PC anda, setelah itu klik untuk melanjutkan! 
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3. Klik Create! untuk menggunakan size memori yang telah kita tentukan tadi 

dan pilih VCI pada“Hard drive file type”, kemudian klik Next! 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pada jendela “Storage on physical hard drive”, klik Next! Maka akan 

muncul tampilan “File location and size”, kemudian atur berapa kapasitas 

hard drive windows ME yang kita buat. Setelah itu klik Create! 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sekarang VirtualBox kita telah siap untuk diinstal!...Kllik Start untuk 

memulai instalasi windows yang diinginkan! 
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B. Kesimpulan 

 

  

Sain: 

 Faktual: Penggunaan tempat secara 

maya sehingga dapat menghemat 

besarnya memori. 

 Konseptual : virtual memori. 

 Prosedural : bagaimana 

pengalokasian memori. 

Teknologi;  

 Menggunakan program aplikasi 

XMind Zen, SpeadSheet dan 

Scratch untuk menghasilkan 

produk pembelajaran 

sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Enginiring; 

Merancang prosedur perhitungan 

pengalokasian memori. 

Matematika; 

Melakukan perhitungan menggunakan 

SperadSheet untuk menghitung page 

fault memori. 

 

Anda pernah melakukan proses antrian di bank untuk melakukan transaksi. 

Dimana di bank tersebut terdapat bagian-bagian pelayanan nasabah dilayani 

setiap harinya. 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 10-11  
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Gambar 8.5. Proses Antrian di Bank 

Sumber: https://www.nakulasadewa.com/ 

Oleh karena itu aktivitas yang anda lakukan sebagai nasabah dan petugas 

bank merupakan penerapan algoritma penjadwalan dimana masing-masing per 

tugas memiliki teknik yang berbeda untuk melayani nasabahnya sehingga 

petugas bank dapat menghitung waktu pelayana setiap harinya. 

 

 

 

 

 

  Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang manajemen 

input dan output dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah 

disampaikan.  

 

 

 

 Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan  informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM.  

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

https://www.nakulasadewa.com/
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Mengurai sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail sehingga 

mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan semua sub-

sub bagian tersebut. 

 

 

 

 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

 

 Melakukan perhitungan pengalokasian memori di komputer menggunakan 

program aplikasi SpreadSheet. 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, Spead Sheet dan Scratch 
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 Menghasilkan sebuah animasi pembelajaran untuk mnegilustrasikan proses 

deadlock pada sistem operasi menggunakan aplikasi Sratch. 

 
 Mempresentasikan peta konsep dan animasi yang dihasilkan sebagai 

evaluasi pembelajaran. 

 

 

 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

 

Manajemen Memori sangat jelas dalam pengelolaan suatu memory untuk 

mengurangi dan memperkecil CPU Idle Time. 

CPU Idle Time : Suatu jangka waktu dimana CPU tidak bekerja walaupun ada 

satu/ lebih proses yang sedang berjalan.  

 Saat melakukan pencatatan pemakaian memori dapat dilakukan dengan 

cara pencatatan memakai peta bit dan pencatatan memakai Linked List 

 

5. Refleksi 

Kesimpulan 

 

E 
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C. Soal Latihan 

Diketahui string acuan : 

8 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 8 0 1 

1. Selesaikan masalah di atas dengan menggunakan algoritma page 

replecement FIFO. ( poin 50). 

2. Hitung berapa total page replacement yang diperoleh menggunakan 

algoritma Optimal (poin 50). 

awaban 

 

Posisi page yang akan ditempatkan adalah :   

8 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 8 0 1 

 

 

1. Penempatan page berdasarkan algoritma FIFO adalah : 

Reference string 

8 8 8 2  2 2 4 4 4 0   0 0   8 8 8 

 0 0 0  3 3 3 2 2 2   1 1   1 0 0 

  1 1  1 0 0 0 3 3   3 2   2 2 1 

 

2. Penempatan page berdasarkan algoritma Optimal adalah : 

Reference string 

8 8 8 2  2  4 4 4 0   1  1  1   

 0 0 0  0  0 0 3 3   3  0  0   

  1 1  3  3 2 2 2   2  2  8   

 

 

 

 

Cocok kan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 8. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

Soal Latihan 

 

F 

Jawaban 

 

G 

Umpan Balik 

 

H 
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gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 8. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

 

Tingkat penguasaan anda pada modul 6 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<70 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka anda 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 8. 
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Pendahuluan 

 

File dibentuk dari urutan record dengan panjang yang sama dan 

mempunyai struktur internal didalamnya. Bab 9 ini menjelaskan tentang 

interface sistem file meliputi  konsep file, metode access, struktur file, proteksi. 

Implementasi Sistem File (metode pengalokasian, manajemen ruang kosong, 

implementasi direktori). Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan dapat 

menjelaskan konsep dasar manajemen sistem file dengan bahasa sendiri 

 

 

Manajemen file ini relevan dengan materi manajemen memori karena 

untuk menyimpan sebuah file maka dibutuhkan sebuah tempat penyimpanan. 

 

 

 

Pada bab ini anda diharapkan mampu untuk melakukan percobaan terhadap 

pengaturan file dan direktori 

 

 

A. Materi 

9.1. Interface Sistem File 

(A). Konsep File 

File merupakan unit penyimpanan logika yang diabstraksi oleh sistem 

operasi dari perangkat penyimpanan. Biasanya koleksi dari file ini diberi nama 

dari informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti magnetik 

disk, magnetik file dan optikan disk. Informasi dalam file mempunyai struktur 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 

Materi 

 

D 
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tertentu sesuai dengan tipenya. Ada beberapa tipe dari sebuah informasi dari file 

misalnya source program, objek program, text dan lain sebagainya. 

File yang berada di masing-masing sistem operasi mempunyai attribut 

yang berbeda, tetapi secara typical attribut file ini terdiri dari nama, tipe, lokasi, 

ukuran, proteksi, waktu, tanggal dan identifikasi user. Untuk tipe data abtrak, 

operasi dasarnya disediakan sebagai sistem call antara lain : 

 Membuat file 

 Menulis file 

 Membaca file 

 Reposisi dalam file 

 Menghapus file dan  

 Memotong file. 

 Append : informasi baru pada akhir file yang sudah ada. 

 Rename : file. yang sudah ada 

 Membuat copy file 

Untuk masukan yang berhubungan dengan file, kebanyakan operasi file 

melibatkan pencarian direktori bertujuan untuk menghindari pencarian teta 

(membuka). Apabila file akan digunakan kembali, maka lakukan penutupan 

oleh proses dan sistem operasi alan memindahkan file dari open file 

table.Informasi-informasi yang terkait dengan file adalah pointer file, jumlah 

file yang dibuka dan lokasi file pada disk. Fasilitas yang disediakan oleh sebuah 

sistem operasi adalah: 

 Mengunci section dari file yeng terbuka untuk akses yang lebih dari satu 

(multiple access). 

 Menggunakan section dari sebuah file secara bersama-sama untuk beberapa 

proses. 

 Menentukan section dari sebuah file ke memori dengan sistem virtual 

memori. 
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(B). Struktur File 

Beberapa kemungkinan bentuk struktur file tampak pada gambar 9.1. 

Gambar 9.1  (a) Urutan byte. (b) Urutan record. (c) Tree. 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

a. File dibentuk dari urutan byte yang tidak terstruktur, akibatnya sistem 

operasi tidak tahu apa yang ada didalamnya. DOS dan UNIX menerapkan 

bentuk ini, LINUX ?, WINDOWS ? 

b. File dibentuk dari urutan record dengan panjang dan struktur internal yang 

sama. Operasi read akan membaca satu record dan operasi write akan 

overwrite/append satu record. Hal ini ocok untuk sistem operasi yang 

menerapkan Punch Card, karena ukurannya tetap. 

c. File dibentuk dari struktur organisasi tree record, ukuran record tidak harus 

sama, setiap record mengandung field Key pada posisi yang sama. Tree 

record diurutkan berdasarkan Key nya. Banyak diterapkan pada sistem 

operasi Mainframe untuk pemrosesan data komersial. 

 

(C). Proteksi 

Mekanisme proteksi yang dapat dibuat dengan tipe akses file terbatas, 

karena akses yang diperbolehkan tidak tegantung pada permintaan tipe akses. 

Ada beberapa operasi yang dilakukan oleh file yaitu read, write, axecute, 

append, delete dan list. Operasi yang lainya seperti name, copy atau mengubah 

file dan lain lain. Proteksi pada sebuah file terbagi atas 2 jenis yaitu : 

http://www.ilmukomputer.com/
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1) Proteksi access list dan group. 

Proteksi jenis ini sering digunakan untuk membuat access secara dependent 

pada identifikasi use. Skema umum untuk implementasi aksesnya adalah 

identity dependent yaitu mengubah masing-masing file dan direktori dengan 

sebuah access list yang menentukan nama user dan tipe akses yang 

diizinkan oleh setiap user. Apabila user meminta akses ke file khusus, maka 

sistem operasi akan memeriksa access list. Jika user tersebut terdaftar, maka 

access diizinkan, begitu sebaliknya. 

2) Pendekatan proteksi lain. 

Pendekatan lain untuk masalah proteksi ini adalh menggunkan password 

untuk setiap fila. Skema ini mungkin efektif membatasi masalah akses file 

yang hanya untuk user yang mengetahui password tersebut. Ada beberapa 

kerugian dari tipe proteksi seperti ini yaitu  (1) bila menggunakan password 

yang berbeda untuk setiap file, maka jumlah password yang harus diperiksa 

oleh user akan lebih banya sehingga menyulitkan user untuk mengingatnya 

dan menyebabkan skema ini tidak praktis. (2) jika hanya menggunakan satu 

password, maka akan mudah terdeteksi oleh user lain. 

 

9.2. Metode Akses 

Informasi yang disimpan file harus bisa digunakan dengan baik serta 

dapat diakses dan dibaca oleh memory. Ada beberapa cara untuk mengakses 

informasi pada sebuah file antara lain: 

1) Sequential access 

Informasi yang ada pada file diproses secara berurutan, satu record diakses 

oleh recoer yang lain sehingga metode ini merupakan metode yang paling 

sederhana. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis 

menambah fiole pointer yang melacak lokasi I/O. Sementara operasi write 

menambah ke akhir file dan ke akhir material pembaca baru. File dapat 

direset keawal program untuk meloncat maju atau mundur ke n record. 

2) Direct access (relative access) 

Model ini didasarkan pada model disk dari sebuah file dan memungkinkan 

acak kesembarang blok file. File yang digunakan pada metode ini adalan 
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logical record dengan panjang tetap yang memungkinkan program 

membaca dan menulis record dengan cepat tanpe urutan tertentu. 

3) Other access methods 

Metode ini merupakan direct access yang melibatkan konstruksi indeks 

untuk file. Indeks yang berisi pointer ke blok-blok tertentu. File indek 

disimpan ke memori. Apabila filenya besar, maka file indeks juga akan 

menjadi terlalu besar untuk disimpan ke memori. Agar file indek yang akan 

disimpan ke memori tersebut tidak terlalu busar maka harus membuat file 

indeks lain untuk file indeks tersebut. File indeks primer berisi pointer ke 

file indeks sekunder yang menjunjuk ke data item aktual. 

 

9.3 Implementasi Direktori 

Untuk menjaga agar file tetap pada jalurnya dan diketahui, maka sistem 

file menyediakan directory. Daftar nama file linier dengan pointer ke blok data 

merupakan pemograman yang mudah dan memerlukan waktu saat eksekusi 

(A). Sistem Directory Hirarki 

Gambar 9.2. Directory. (a) Atribut pada directory entry.  

(b) Atribut di tempat lain. 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

Ketika file di Open, sistem operasi mencari directory nya sampai ditemukan 

nama file ybs, kemudian mengekstrak atribut dan alamat disk langsung dari 

daftar directory atau dari struktur data yang menunjukkannya, lalu meletakkan 

http://www.ilmukomputer.com/
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kedalam tabel didalam memory kerja. Bentuk disain sistem file tampak pada 

gambar 9.3. 

Gambar 9.3. Tiga disain sistem file. 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

Keterangan : 

(a) Satu directory dipakai bersama oleh semua user.  

(b) Satu directory per user.  

(c) Sembarang tree per user.  

Huruf-huruf menyatakan pemilik directory atau file 

 

(B). Metode Alokasi 

Metode alokasi disini berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada 

disk dialokasikan untuk file dengan cara contigous allocation, linkes allocation 

dan indexed allocation. 

 Contigous Allocation : Setiap file menempati sekumpulan blok yang 

berurutan pada disk. Sistem ini sederhana karena hanya membutuhkan 

lokasi awal (blok #) dan panjang (jumlah blok). Ada beberapa kelemahan 

menggunkan metode ini, antara lain menggunakan random acceess, 

memakan ruangan yang cukup besar dan file tidak berkembang. Gambar 9.4 

berikut merupakan contoh dari metode contigous allocation. 

http://www.ilmukomputer.com/
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Gambar 9.4. Alokasi Berurutan 

Sumber: https://muhammadsyauqi224.blogspot.com 

 

 Linkes Allocation : setiap file merupakan sebuah linked list dari blok-blok 

disk yaitu blokblok yang terpisah pada disk. Metode ini juga sederhana 

karena hanya memiliki alamat awal serta tidak memakan ruang yang telalu 

besar dan tidak menggunakan random access, seperti yang terlihat pada 

gambar 9.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.5. Alokasi Berhubungan 

Sumber: https://muhammadsyauqi224.blogspot.com 

 

 Indexed Allocation : Membawa semua pointer bersama-sama ke blok 

indeks yang berupa blok logika, seperti gambar 9.6. 

 

 

https://muhammadsyauqi224.blogspot.com/
https://muhammadsyauqi224.blogspot.com/
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Gambar 9.6. Alokasi Berindeks 

Sumber: https://muhammadsyauqi224.blogspot.com 

 

(C). Recovery 

Recovery pada manajemen file ini bertugas untuk memeriksa consistensi 

atau membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data disk 

sekaligus memperbaikinya. Untuk menjalani tugasnya recovery menggunakan 

sistem program dalam memback up data dari disk ke pnyimpanan lain, misalnya 

floppy disk, magnetik disk dan lain-lain. Dengan adanya recovery file ini mka 

file atau disk yang tidak perlu dapat dihilangkan dengan cara restoring data dari 

back up. 

 

 

 

 

 

Sain: 

 Faktual: Dokumen yang 

dihasilkan dalam pekerjaan 

dikumpulkan berupa file yang 

selalu disimpan pada media 

penyimpanan. 

 Konseptual : Manajemen File. 

Teknologi; 

 Menggunakan program aplikasi 

XMind Zen, SpeadSheet dan 

Sratch untuk menghasilkan 

produk pembelajaran 

sederhana. 

KEGIATAN BELAJAR 12 dan 13 

 

https://muhammadsyauqi224.blogspot.com/
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 Prosedural : bagaimana 

pengalokasian file ke memori. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Enginiring; 

Merancang prosedurpengalikasian 

file ke memori 

Matematika; 

Melakukan perhitungan menggunakan 

SperadSheet manajemen file. 

 

 

 

 

 

 

Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang manajemen 

file dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah disampaikan. 

 

 

 

Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan  informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM. 

 

 

 

Mengurai sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail sehingga 

mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan semua sub-

sub bagian tersebut. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 
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 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

 

 

 Menghasilkan sebuah animasi pembelajaran untuk mnegilustrasikan proses 

deadlock pada sistem operasi menggunakan aplikasi Scratch. 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, Spread Sheet dan Scratch 
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 Mempresentasikan peta konsep dan animasi yang dihasilkan sebagai 

evaluasi pembelajaran. 

 

 

 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

 

File merupakan unit penyimpanan logika yang diabstraksi oleh sistem 

operasi dari perangkat penyimpanan. Atribut-atribut file secara typical terdiri 

dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi , waktu, tanggal dan identifikasi user. 

Metode alokasi sistem file berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk 

dialokasikan untuk file dengan cara contigous allocation, linkes allocation dan 

indexed allocation. Recovery pada manajemen file ini bertugas untuk memeriksa 

consistensi atau membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data 

disk sekaligus memperbaikinya. 

 

 

 

1. Analisis perbedaan struktur direktori dengan struktur sistem file. (bobot 

40) 

2. Mengapa sebuah komputer memerlukan manajemen sistem file, jelaskan 

dengan contoh. ( bobot 30) 

3. Lakukan analisis terhadap  recovery. ( bobot 30) 

 

Kesimpulan 

 

E 

Soal Latihan 

 

F 

5. Refleksi 
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D. Jawaban 

1. Perbedaan struktur direktori dengan struktur sistem file. 

Struktur file adalah file dibentuk daru ukuran byte sementara struktur 

direktori yaitu file dipecah menjadi partisi-partisi. 

2. Sebuah komputer memerlukan manajemen sistem file karena setiap 

komputer menggunakan file-file yang mendukung proses sehingga file 

tersebut harus dijaga dari kerusakan dan harus diatur dimana posisi file itu 

sebenarnya. 

3. Recovery pada manajemen file ini bertugas untuk memeriksa consistensi 

atau membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data disk 

sekaligus memperbaikinya 

 

 

 

Cocokkan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 9. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 9. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

 

Tingkat penguasaan anda pada modul 9. 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<70 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka 

anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 9. 

 

Umpan Balik 

 

H 

Jawaban 

 

G 
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A. Pendahuluan  

Sebuah komputer memiliki komponen in put dan out put. Komponen 

tersebut sangaat mempunai peranan penting dlam mendukung semua aktivitas 

yang terjadi. Untuk itu perlu adanya sebuah manajemen dari sistem yang 

mengatur peran dari masing-masing peralatan. Pada bab ini anda akan 

diperkenalkan bagaimana cara mengatur dari sistem input/output yang ada pada 

sebuah komputer.Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar manajemen 

sistem Input/Output secara tepat. 

 

 

 

Materi manajemen in put dan out put ini sangat erat kaitanya dengan 

materi struktur sistem komputer terutama pada pokok bahasan perangkat keras 

komputer. 

 

 

 

Pada bab ini anda diharapkan dapat menganalisis prinsip kerja dan 

algoritma penjadwalan disk berbagai sistem input dan output serta mencobakan 

bagaimana melihat disk manajemen sebuah sistem komputer. 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 
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10.1 Prinsip Perangkat Keras I/O 

(A). I/O Device 

Secara umum terdapat beberapa jenis perangkat penyimpanan (disk tipe), 

transmition device (network card, modem), dan human interface device (screen, 

keyboard, mouse). Perangkat tersebut merupakan alat-alat dari I/O device. 

Alamat-alamat yang dimiliki oleh I/O device akan digunakan oleh direct I/O 

instruction dan memory-mapping I/O. 

 

(B). Device Controller 

Ada beberapa device control yang terdapat pada paralatan I/O antara lain 

sebagai berikut : 

a. Komponen elektronik 

Device controller / adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat 

eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat. 

Contoh : unit tape megnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, 

bergerak ke record berikutnya dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.1 Model untuk mengkoneksi / menghubungkan CPU, 

Memory, Controller dan Device I/O 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

 

CPU Memory Disk 

Controller 

Printer 

Controller 

Other 

Controller 
…….. 

Disk Driver Printer 

Controller Device 

Interface 

System Bus 

Materi 

 

D 

http://www.ilmukomputer.com/
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b. Komponen mekanik 

Contohnya : head, motor stepper, printer. 

 

(C). Direct Memory Access (DMA) 

DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggui transfer data yang 

dilakukan I/O device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, 

pemroses memerintahkan DMA Controller dengan mengirimkan informasi 

berikut : 

 perintah penulisan / pembacaan 

 alamat I/O device 

 awal lokasi memori yang ditulis / dibaca 

 jumlah word / byte yang ditulis / dibaca 

setelah mengirimkan informasi itu ke DMA Controller, pemroses dapat 

melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan operasi I/O ke DMA. DMA 

mentransfer seluruh data yang diminta ke / dari memori secara langsung tanpa 

melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal 

interupsi ke pemroses. Pemroses hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer 

data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan 

sepenuhnya oleh DMA, lepas dari pemroses dan hanya melakukan interupsi 

bila operasi telah selesai. 

Keuntungan DMA : 

 peningkatan kinerja prosesor atau I/O 

 meminimasikan over head. 
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Gambar 10.2 Tranfer DMA seluruhnya dilakukan oleh controller. 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

Pada waktu data di tranfer dari controller ke memori, sektor berikut akan 

lewat dibawah head dan bits sampai ke controller. Controller sederhana tidak 

dapat melakukan I/O dalam waktu yang bersamaan, maka dilakukan 

interleaving (skip blok), memberi waktu untuk tranfer data ke memori. 

Interleaving ini terjadi pada disk bukan pada memori seperti gambar 10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.3 Interleaving ini terjadi pada disk 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 
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10.2. Prinsip Perangkat Lunak I/O 

Ide Dasar : mengorganisasikan software dalam beberapa layer dimana 

level bawah menyembunyikan akses / kepelikan hardware untuk level di 

atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user. 

 

(A). Tujuan Perangkat Lunak I/O 

 Konsep dalam desain software I/O 

Device independence / tidak bergantung pada device yang digunakan 

Penamaan yang seragam / Uniform Naming. 

Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus 

sederhana, tidak bergantung pada device. Contoh : seluruh disks dapat 

dibuat dengan hirarki sistem file (menggunakan NPS). 

 Penanganan kesalahan / Error Handling 

Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware Contoh : pertama 

controller, device driver dan lain sebagainya. 

 Synchronous (blocking) vs Asynchronous (Interrupt Driver) transfer. 

Kebanyakan I/O adalah asinkron, pemroses mulai transfer dan mengabaikan 

untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat 

lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. Setelah perintah read, 

pemrogram kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di 

buffer. Terserah sistem operasi untuk menangani operasi yang 

sesungguhnya interrupt driver. 

 Sharable vs Dedicated Device 

Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga 

perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu 

saat. Misal : disk untuk sharable dan printer untuk dedicated 

(B). Interrupt Handler 

Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. 

Device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. 

Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device 

driver keluar dari state blocked. 
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(C). Device Drivers  

Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device 

driver menangani satu tipe / satu kelas device. Tugas dari device driver untuk 

menerima permintaan abstrak dari software device independent diatasnya dan 

melakukan layanan sesuai permintaan / mengeksekusinya. 

 

 

 

 

(D). Device-Independent I/O, User-Space I/O Software 

I/O device-independent adalah : software I/O yang tak bergantung pada 

perangkat keras. Fungsi dasar dari software device-independent : 

 membentuk fungsi I/O yang berlaku untuk semua device. 

 menyediakan interface uniform / seragam ke user level software. 

Fungsi dari software I/O device-independent yang biasa dilakukan : 

 Interface seragam untuk seluruh device-driver. 

 Penamaan device. 

 Proteksi device. 

 Memberi ukuran blok device agar bersifat device-independent.. 

 Melakukan Buffering. 

 Alokasi penyimpanan pada blok devices. 

 Alokasi dan pelepasan dedicated devices. 

 Pelaporan kesalahan 

User space I/O software merupakan sebagian besar software I/O berada di 

dalam sistem operasi yang di link dengan user program. System call termasuk 

I/O, biasanya dalam bentuk prosedur (library procedures).  Contoh : count = 

write(fd,buffer,nbytes). Contoh I/O prosedur dengan level lebih tinggi adalah 

printf (memformat output terlebih dahulu kemudian panggil yang tidak 

mempunyai library procedure, contohnya : spooling directory dan daemon 

(proses khusus) pada proses mencetak, transfer file, USENET 

 

 

 

Device Drivers Device Controller 

(Registernya) 

Device  
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10.3. Disk 

Tiga kelebihan disk dari main memory untuk penyimpanan : 

1. Kapasitas penyimpanan yang tersedia lebih besar 

2. Harga per-bit-nya lebih rendah 

3. Informasi tidak hilang meskipun power off 

 

(A). Struktur Disk. 

Disk diorganisasikan menjadi silinder-silinder dengan tiap permukaan 

terdapat head yang ditumpuk secara vertikal. Track terbagi menjadi sektor-

sektor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.4 Struktur Disk 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi waktu read/write block disk 

anatara lain : 

1. Seek time (waktu menggerakkan lengan ke silinder) 

2. Rotational delay (waktu sector berputar ke head) 

3. Transfer time yang sangat dominan adalah seek time, jadi performance 

dapat ditingkatkan dengan mengurangi waktu rata-rata seek 

 

 

 

 

 

 

 

Spindle Boom 
Read/Write Head Platters 

Struktur Disk 

http://www.ilmukomputer.com/
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Gambar 10.5 Magnetik Disk 

Sumber: http://www.ilmukomputer.com 

 

Proses seek pada disk driver : seek ke lebih dari satu disk secara 

bersamaan, read/write bersama dengan seek, read/write dalam waktu yang 

bersamaan dari dua drive. 

 

(B). Penjadwalan Disk 

Pada sistem multiprogramming, banyak proses yang melakukan 

permintaan read/write record disk. Proses membuat permintaan lebih cepat 

dibandingkan yang dapat dilayani disk, membentuk antrian permintaan layanan 

disk. Diperlukan penjadwalan disk agar memperoleh kerja optimal. 

Terdapat dua tipe penjadwalan disk, yaitu : 

1. Penjadwalan untuk optimasi seek, karena waktu seek lebih tinggi satu orde 

dibandingkan waktu rotasi, maka kebanyakan algoritma penjadwalan 

berkonsentrasi meminimumkan seek kumpulan atau antrian permintaan 

layanan disk.  

2. Penjadwalan untuk optimasi rotasi, penjadwalan disk melibatkan 

pemeriksaan terhadap permintaan yang belum dilayani untuk menentukan 

cara paling efisien melayani permintaan-perminataan, dan memeriksa 

hubungan posisi di antrian permintaan. Antrian disusun kembali sehingga 

permintaan akan dilayani dengan pergerakan mekanis minimum. 

 

Seek time 

Transfer rate 
Boom 

http://www.ilmukomputer.com/
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(B.1). First Come First Served Scheduling (FCFS) 

Algoritma First Come First Served Scheduling (FCFS) ini merupakan 

bentuk yang paling sederhana karena sistemnya menggunakan sistem antrian 

(queu). Pada algoritma ini proses yang pertama kali datang maka pertama kali 

dilayani, sementara proses yang lainya berada dalam posisi mengantri (queue). 

 

(B.2). Shortest Seek Time First Scheduling (SSTF) 

Algoritma ini memiliki permintaan proses berdasarkan waktu pencarian 

atau seek time paling minimun dari posisi head saat itu. Karena waktu pencarian 

meningkat seiring dengan jumlah silinderyang dilewati oleh head, maka SSTF 

memilih permintaan yang waktunya paling mendekati posisi di sidk terhadap 

posisi head saat itu. 

(B.3). SCAN Scheduling 

Algoritma ini menitik beratkan pada pergerakan disk yang dimulai dari 

salah satu ujung disk, kemudian bergerak menuju ujung yang lain sambil 

melayani permitaan setiap kali mengunjungi masing-masing silinder. Jika telah 

sampai di ujung disk, maka disk akan bergerak berlawanan arah, Jika telah 

mulai lagi melayani permintaan-permintaan yang muncul, maka pergerakan disk 

adalah bolak-balik. 

(B.4). C-SCAN Scehduling 

Algoritma C-Scan ini akan menyediakan waktu tunggu yang sama. 

Prinsip kerjanya hampir sama dengan algoritma scan yaitu akan menggerakan 

head dari satu ujung disk ke ujung disk yang lainnya sambil pelayani permintaan 

yang terdapat selama pergerakan tersebut. Tetapi , saat head telah tiba di salah 

satu ujung, maka head tidak balik arah melayani permintaan-permintaan 

berikutnya melainkan akan kembali ke ujung disk asal pergerakanya. 

(B.5). Look Scheduling 

Perhatikan bahwa scan dan c-scan menggerakan disk melewati lebar 

seluruh disk. Pada kenyataanya algoritma ini tidak diimpelentasikan demikian, 

karena disk hanya dapat bergerak paling jauh hanya pada permintaan terakhir 

dari masing-masing arah pergerakanya, kemudian langsung berbalik arah tanpa 
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harus menuju ujung disk. Versi scan dan c-scan yang berlaku seperti ini disebut 

dengan Look scan dan look c-scan. 

Contoh : 

 Apabila terdapat suatu antrian data I / O yang akan di akses sebagai 

berikut : 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. dan pada saat awal, Head 

berada pada posisi 53. tentukan jumlah track yang dilalui untuk proses data 

tersebut ? 

Jawab : 

1. FIFO ( First In First Out ) 

 

0        14        37        53        65        67        98       122      124      183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Track = (98 – 53) + (183 – 98) + (183 - 37)+(122 – 37) + (122 – 14) 

+ (124 – 14) + (124 – 65) + (67 – 65)  

     = 640 Track 
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2. SSTF ( Shortest Seek Time First ) 

 

0        14        37        53        65        67        98       122      124      183 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Track = (65 – 53) + (67 – 65) + (67 - 37)+(37 – 14) + (98 – 14) +   

(122 – 98) + (124 – 122) + (183 – 124)  

     = 236 Track. 

 

3. C-SCAN ( Circulair Scan ) 

 

     0         14        37        53        65        67        98       122      124      183 

 

 

 

 

 

Jumlah Track = (65 – 53) + (67 – 65) + (98 - 67)+(122 – 98) + (124 – 122) + 

(183 – 124) + (14 – 0) + (37 – 14)  

     = 167 Track 
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4. SCAN  

 

0        14        37        53        65        67        98       122      124      183 

    

 

 

 

 

 

Jumlah Track =  (53 – 37) + (37 – 14) + (65 - 14)+(67 – 65) + (98 – 67) +  

(122 – 98) + (124 – 122) + (183 – 124)  

      =   208 Track 

(C). Disk Management 

 Disk manajemen merupakan suatu media penyimpanan yang perlu diatur 

dengan baik oleh sistem operasi dan perangkat I/O sehingga kinerja dari semua 

komponen maksimal. Manajemen disk ini antara lain memformat disk, boot 

block, bad block dan lain sebgainya. 

 

Kesimpul 

 

 

 

 

Sain: 

 Faktual: Untuk mengatur kerja 

komponen komputer dibutuhkan 

manajemen in put/ out put 

 Konseptual : Manajemen input/ 

output 

 Prosedural : bagaimana 

pengalokasian disk di peralatan 

input/ output. 

 Menggunakan program 

aplikasi XMind Zen, 

SpreadSheet dan Sratch untuk 

menghasilkan produk 

pembelajaran sederhana. 

 Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

KEGIATAN BELAJAR 14 
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Enginiring; 

Merancang prosedur perhitungan 

pengalokasian disk. 

Matematika; 

Melakukan perhitungan 

menggunakan SpreadSheet 

penjadwalan disk. 

 

Anda pernah melakukan proses antrian di bank untuk melakukan transaksi. 

Misalnya anda membuka rekening baru. Hal yan pertama anda lakukan 

mengambil nomor antrian ke bagian custumer service (CS).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.6. Proses mengantri di Bank 

Sumber: https://www.nakulasadewa.com/ 

 

Setelah itu anda menunggu sampai giliran anda untuk dilayani. Saat anda berada 

di CS anda dilayani oleh petugas kemudian petugas menginformasikan agan 

anda ke bagian teller untuk menyetorkan uang yang akan anda tabungkan. 

Setelah itu anda diminta kembali ke CS untuk mengambil buku tabungan anda. 

Anda dapat menghitung berapa lama anda berada di bank untuk membuka 

rekening baru. Proses yang anda lakukan mulai dari anda mengambil nomor 

antrian, ke bagian CD, ke bagian teller dan kembali lagi ke bagian CS 

merupakan ilustrasi dari algoritma penjadwalan disk. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nakulasadewa.com/
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 Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang manajemen in 

put dan put put dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang telah 

disampaikan.  

 

 

 

 Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan  informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM.  

 

 

 

Menguraikan sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail 

sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan 

semua sub-sub bagian tersebut. 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 
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 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

 

 

 Membuat animasi pembelajaran menggunakan aplikasi Scratch 

 

 

 Mempresentasikan hasil diskusi dengan menampilkan peta konsep yang 

telah dibuat. 

 

 

 

 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, SpreadSheet dan Scratch 
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 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

 

 

 

Secara umum terdapat beberapa jenis perangkat penyimpanan ( disk 

tipe), transmition device (network card, modem), dan human interface device ( 

screen, keyboard, mouse). Dalam proses yang terjadi pada sebuah sistem maka 

perlu adanya penjadwalan. Beberapa metode dalam penjadwalan disk ini adalah 

(1) First Come First Served Scheduling (FCFS), (1) Shortest Seek Time First 

Scheduling (SSTF), (3) SCAN Scheduling, (4) C-SCAN Scehduling, dan (5) 

Look Scheduling. 

Disk manajemen merupakan suatu media penyimpanan yang perlu diatur 

dengan baik oleh sistem operasi dan perangkat I/O sehingga kinerja dari semua 

komponen maksimal, misalnya memformat disk, boot block, bad block dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

1. Analisis prinsip kerja Direct Memory Access (DMA). (bobot 40). 

2. Analisis  perbedaan antara perangkat keras I/O dan perangkat lunak I/O. 

(bobot 30). 

3. Uraikan manfaat manajemen I/O dan penjadwalan disk. (bobot 30). 

 

 

 

1. DMA ialah sebuah prosesor khusus (special purpose processor) yang 

berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O 

(PIO). Untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menuliskan sebuah 

DMA command block yang berisi pointer yang menunjuk ke sumber 

Soal Latihan 

 

F 

1. Refleksi 

Jawaban 

 

G 

Kesimpulan 

 

E 
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transfer, pointer yang menunjuk ke tujuan transfer, dan jumlah byte yang 

ditransfer, ke memori. CPU kemudian menuliskan alamat command block 

ini ke pengendali DMA, sehingga pengendali DMA dapat kemudian 

mengoperasikan bus memori secara langsung dengan menempatkan alamat 

alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan CPU. 

Tiga langkah dalam transfer DMA: 

a. Prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyedia kan data-data dari 

perangkat, operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi 

sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. 

b. Pengendali DMA memulai operasi (menyiapkan bus, menyediakan 

alamat, menulis dan membaca data), sampai seluruh blok sudah di 

transfer. 

c. Pengendali DMA meng-interupsi prosesor, dimana selanjutnya akan 

ditentukan tindakan berikutnya. 

 

2. Prinsip perangkat keras Input / Output ( I/O ) adalah bagaimana 

perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan 

dengan baik. Perangkat I/O dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan 

sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Perangkat berorientasi blok (block-oriented devices) Menyimpan informasi 

dan menukarkan (menerima / mengirim) informasi sebagai blok-blok 

berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat 

beragam antara 128 s/d 1024 byte. Ciri utamanya adalah : dimungkinkan 

membaca / menulis blok-blok secara independent, yaitu dapat membaca 

atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blokblok lain. 

Contohnya : disk, tape, CD ROM, Optical disk. 

b. Perangkat berorientasi karakter (character-orienteddevices) Mengirim atau 

menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not 

addresable dan tidak mempunyai operasi seek. Contohnya : terminals, line 

printer, punch card, network interfaces, pita kertas, mouse. Klasifikasi 

diatas tidak mutlak, karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk 

kategori diatas, misalnya : 1) clock yang tidak teramati secara blok dan juga 

tidak menghasilkan / menerima aliran karakter. Clock menyebabkan 
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interupsi pada interval-interval yang didefinisikan. 2) Memory mapped 

screen dan 3) sensor. 

Prinsip perangkat lunak Input/output Pemanfaatan perangkat lunak untuk 

mengelola I/O ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam 

beberapa layer dimana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan 

hardware untuk level diatasnya. Level akan berfungsi sebagai antar muka atau 

interface ke pengguna. Adapun kriteria, karakteristik atau tujuan perangkat 

lunak I/O adalah :  

a. Konsep dalam desain software I/O, merupakan device independence dan 

tidak bergantung pada device yang digunakan.  

b. Penamaan yang seragam / Uniform Naming. Penamaan file berkas atau 

perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung 

pada device Contoh : seluruh disks dapat dibuat dengan hirarki sistem file 

(menggunakan NPS). 

c. Penanganan kesalahan / Error Handling. Error harus ditangani sedekat 

mungkin dengan hardware. Contoh : pertama controller, device driver, dst. 

Dan jika tidak bisa ditangani beri pesan  

d. Synchronous (blocking) dan Asynchronous (Interrupt Driver) transfer 

Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses memulai transfer dan 

mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program 

pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. 

Setelah perintah read, pemrogram ditunda secara otomatis sampai data 

tersedia di buffer.  

e. Sharable vs Dedicated Device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama 

seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang 

dibolehkan memakai pada satu saat. Misal : disk untuk sharable dan printer 

untuk dedicated. 

3. Pengolahan Perangkat Input/Output merupakan pengolahan perangkat lunak 

yang mengatasi penggunaan perangkat masukan dan keluaran. Pengelolaan 

perangkat I/O merupakan aspek perancangan sistem operasi yang terluas 

karena beragamnya peralatan dan begitu banyaknya aplikasi dari peralatan-

peralatan itu. 

Manajemen I/O mempunyai fungsi, di antaranya: 
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 Mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. 

 Menangani interupsi peralatan I/O 

 Menangani kesalahan pada peralatan I/O 

 Memberi interface ke pemakai. 

Berdasarkan sasaran komunikasi, klasifikasi perangkat I/O atau divice 

dibagi menjadi beberapa tipe. Tipe-tipe device secara umum dibagi menjadi 

device penyimpanan (disk, tape), transmission, device (peralatan yang cocok 

untuk komunikasi dengan peralatan-peralatan jarak jauh seperti modem) dan 

human-interface device (Peralatan yang terbaca oleh manusia seperti keyboard, 

mouse). Device- device tersebut dikontrol oleh instruksi I/O. Alamat-alamat 

yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct I/O instruction dan 

memory-mapped I/O. 

Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah menggunakan hardware 

dengan efisien. Khusus untuk disk drives, efisiensi yang dimaksudkan di sini 

adalah dalam hal waktu akses yang cepat dan aspek bandwidth disk. Waktu 

akses memiliki dua komponen utama yaitu waktu pencarian dan waktu rotasi 

disk. Waktu pencarian adalah waktu yang dibutuhkan disk arm untuk 

menggerakkan head ke bagian silinder disk yang mengandung sektor yang 

diinginkan. Waktu rotasi disk adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk 

menunggu rotasi atau perputaran disk, sehingga sektor yang diinginkan dapat 

dibaca oleh head. Pengertian Bandwidth adalah total jumlah bytes yang 

ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama sampai seluruh 

bytes selesai ditransfer. Untuk meningkatkan kecepatan akses dan bandwidth, 

kita dapat melakukan penjadwalan pelayanan atas permintaan I/O dengan urutan 

yang tepat. 

Sebagaimana kita ketahui, jika suatu proses membutuhkan pelayanan I/O dari 

atau menuju disk, maka proses tersebut akan melakukan system call ke sistem 

operasi. Permintaan tersebut membawa informasi-informasi antara lain: 

 Apakah operasi input atau output 

 Alamat disk untuk proses tersebut 

 Alamat memori untuk proses tersebut 

 Jumlah bytes yang akan ditransfer 
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Jika disk drive beserta controller tersedia untuk proses tersebut, maka 

proses akan dapat dilayani dengan segera. Jika ternyata disk drive dan controller 

tidak tersedia atau sedang sibuk melayani proses lain, maka semua permintaan 

yang memerlukan pelayanan disk tersebut akan diletakkan pada suatu antrian 

penundaan permintaan untuk disk tersebut. Dengan demikian, jika suatu 

permintaan telah dilayani, maka sistem operasi memilih permintaan tertunda 

dari antrian yang selanjutnya akan dilayani. 

 

 

 

Cocokkan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat 

di bagian akhir lembar kerja modul 10. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 10. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

Tingkat penguasaan anda pada modul 10, 

Persentase (%) 
Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<70 Kurang 

Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka 

anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus mengulang kegiatan belajar 

pada modul 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Umpan Balik 
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A. Pendahuluan 

Sebuah komputer agar tetap terjaga sistem yang ada di dalamna maka 

diperluakan sebuah securiti data. Securiti yang ada pada sebuah sistem komputer 

bermacam-macam, ada yang disebut dengan authentikasi, encripsi dan lain-lain. 

Pada bab ini anda akan dapat mengetahui protekse dan securiti apa saja yang ada 

pada sebuah sistem komputer. Setelah mempelajari bab 11 ini anda diharapkan 

dapat menerapkan konsep teoretis proteksi dan sekuriti sistem komputer  secara 

individual 

 

 

Materi proteksi dan security sistem komputer berkaitan erat dengan 

program aplikasi yang ada pada sebuah komputer. Hal ini sejalan dengan materi 

manajemen proses, manajemen file, manajemen memori dan manajemen in put/ 

out put. 

 

 

 

Pada bab 11 anda dihapkan mampu untuk menganalisis pentingnya 

proteksi sistem pada sebuah komputer dan membuat pengamanan dalam sistem 

komputer. 

 

 

 

 

Deskripsi 

 

 

A 

Relavansi 

 

B 

Capaian Pembelajaran 

 

C 
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B. Materi 

11.1. Proteksi 

Pokok masalah keamanan sistem salah satunya disebabkan karena sistem 

time sharing dan akses jarak jauh, apalagi dengan meningkatnya perkembangan 

jaringan komputer. 

Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya sistem 

tidak digunakan / dimodifikasi,   diinterupsi dan diganggu oleh orang yang tidak 

diotorisasi. Pengamanan termasuk  masalah teknis, manajerial, legalitas dan 

politis. 

(A). Ancaman Keamanan 

Setiap detik di internet pasti tejadi pertukaran informasi, pencurian 

informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa 

ancaman terhadap keamanan dari sebuah informasi antara lain : 

1) Interruption : ancaman terhadap availabilitas yaitu data dan informasi yang 

ada dalam sistem komputerdirusak serta dihapus sehingga data dan 

informasi tersebut akan hilang. 

2) Interception : ancaman terhadap kerahasiaan. Informasi dan data yang ada 

pada sebuah sistem komputer disadap atau ada orang yang tidak berhak 

dapat menggunakan informasi itu. 

3) Modifikasi : Ancaman terhadap intergritas yaitu orang yang tidak berhak 

dapat memodifikasi data dan informasi sehingga data asli menjadi berganti. 

4) Febrication : ancaman terhadap integritas yaitu orang yang tidak berhak 

berhasil meniru data dan informasi sehingga terjasi duplikat data dan 

informasi. 

(B). Matriks Akses 

Matriks akses ini terdiri dari baris yang merupakan domain dan kolom 

yang merupakan obyek. Acceess (i, j) adalah sekumpulan operasi dimana 

sebuah proses mengeksekusi pada domaini dapat berakibat ke objekj. Dibawah 

ini dapat kita lihat contoh dari matriks access.  

 

Materi 

 

D 
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Objek 
F1 F2 F3 Printer 

Domain 

D1 read  Read  

D2    Print 

D3  Read execude  

D4 Read, write  Read, write  

 

11.2. Security 

(A). Masalah Security 

Ada beberapa masalah dalam securiti antara lain : 

1) Securiti harus mempertimbangkan lingkungan eksternal sistem dan 

memproteksi dari anauthorized access, modifikasi jahat (penghancuran) 

dan ketidak konsistenan secara kebetulan. 

2) Mudah untuk emproteksi melawan ketidak konsistenan dari pada 

penyalahgunaan 

(B). Authentikasi 

1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama 

kecil ibu mertua, dll 

Untuk password, pemakai memilih suatu kata kode, mengingatnya dan 

menggetikkannya saat akan mengakses sistem komputer, saat diketikkan 

tidak akan terlihat dilaya kecuali misalnya tanda *. Tetapi banyak kelemahan 

dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memilih password yang 

mudah diingat, misalnya nama kecil, nama panggilan, tanggal lahir,  dan lain 

sebagaiya. 

Upaya pengamanan proteksi password : 

a. Salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan 

pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu 

b. one time password, pemakai harus mengganti password secara teratur, 

misalnya pemakai mendapat 1 buku daftar password. Setiap kali login 

pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar 

password. 
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c. satu daftar panjang pertanyan dan jawaban, sehingga pada saat login, 

komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, menanyakan 

ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. 

d. tantangan tanggapan / chalenge respone, pemakai diberikan kebebasan 

memilih suatu algoritma misalnya x
3
, ketika login komputer menuliskan 

di layar angka 3, maka pemakai harus mengetik angka 27. 

2. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya bagde, kartu identitas, kunci, 

barcode KTM, ATM.  

Kartu pengenal dengan selarik pita magnetik. Kartu ini disisipkan de suatu 

perangkat pembaca kartu magnetik jika akan mengakses komputer, biasanya 

dikombinasikan dengan password. 

3. Sesuatu mengenai / merupakan ciri pemakai yang di sebut biometrik, 

misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dll 

Pada tanda tangan, bukan membandingkan bentuk tanda tangannya (karena 

mudah ditiru) tapi gerakan / ara dan tekanan pena saat menulis (sulit ditiru).  

(C). Ancaman Program 

mengenai cara mencegah proses mengakses objek yang tidak diotorisasi. 

Sehingga dikembangkan konsep domain. Domain adalah himpunan 

pasangan (objek,hak). Tiap pasangan menspesifikasikan objek dan suatu 

subset operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Hak dalam konteks ini 

berarti ijin melakukan suatu operasi. 

(D). Ancaman Sistem 

1. Kehilangan data / data loss 

Yang disebabkan karena : 

 Bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, 

tikus, dan lain sebagainya. 

 Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya ketidak 

berfungsinya pemroses, disk/tape yang tidak terbaca, kesalahan 

komunikasi, kesalahan program /bugs. 

 Kesalahan/kelalaian manusia, contohnya kesalahan pemasukkan data, 

memasang tape/ disk yang salah, kehilangan disk / ape. 
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2. Penyusup /intruder 

 Penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi 

 Penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. 

Contohnya penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari 

uang, spionase militer / bisnis, lirikan pada saat pengetikan password. 

 

(E). Monitoring Ancaman 

Monitoring threat merupakan pola yang tepat untuk memeriksa aktifitas-

aktifitas yang terjadi pada sebuag sistem. Contohnya beberapa password yang 

tidak benar mengakibatkan penerkaan sinyal password. Audit log akan 

menyimpan waktu, user dan tipe semua akses objek penting untuk memperbaiki 

pelanggaran dan pengembangan ukuran securiti yang lebih baik. Saat 

menelusuri sistem secara periodik dikerjakan jika komputer tidak sering 

digunakan. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memeriksa threat antara lain : 

 Memeriksa password yang pendek atau mudah ditebak. 

 Program unauthorized set-uid. 

 Program unauthorized dalam sistem direktori. 

 Proses yang tidak diharapkan berjalan lama 

 Proteksi direktori yang tidak benar. 

 Sistem file data yang tidak diproteksi dengan benar 

 Masukan yang berbahaya dalam program pencarian path 

 Mengubah program sistem 

 

(F). Enkripsi 

Ekkripsi merupakan proses securiti data dengan cara mengkodekan teks 

dengan benar ke teks rahasia. Properti teknik yang baik adalah mudah untuk 

autorized users untuk enkripsi dan deskripsi data. Skema ekripsi ini tidak 

tegantung pada kerahasiaan algorithma tetapi pada parameter dari algoritma 

yang memanggil kunci enkripsi.  

Teknik yang digunakan untuk merobah data yang dihantar ke dalam 

bentuk rahasia. (data diengkrip) dan menukar kembali ke bentuk asal apabila 

sudah diterima oleh sipenerima (didekrip). Data asal dipanggil „plain-text‟ dan 
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yang telah diengkrip dipanggil „cipher-text’.Pengengkripan dapat dilakukan oleh 

komputer host, FEP atau peranti khusus pengengkripan, dengan pengengkripan 

data menjadi lebih terjamin keselamatan data dan penggunaan media tidak 

terpandu akan menjadi lebih bergguna untuk menghantar data yang bersifat 

rahasia. Salah satu algorithma pengengkripan yang sederhana adalah menggeser 

satu huruf „plain-text‟ ke beberapa huruf ke depan. 

Algaritma Teknik Enkripsi terdiri atas : 

a. Teknik Substitusi, yaitu teknik yang melakukan proteksi data dengan cara 

mensubstitusi karakter dalam data karakter lain. 

b. Teknik Blok, yaitu teknik yang melakukan proteksi data dengan cara 

mengelompokkan beberapa karakter ke dalam blok-blok yang berisi 

beberaapa karakter. 

c. Teknik permutasi, yaitu teknik yang melakukan proteksi data dengan cara 

menukarkan letak karakter-karakter yang ada dalam data. Contoh ketiga 

teknik ini adalah : 

DES (date Encription Standard) 

IDEA (International Data Encription Algorithma) 

RSA (Revest Shamir Adleaman) 

d. Teknik Ekspansi, yaitu teknik yang melakukan proteksi data dengan cara 

meenambahkan suatu karakter dalaam data. 

Contohnya adalah : Digital Signature, SteganoGraphy 

e. Teknik pemadatan, yaitu teknikyang melakukan proteksi data dengan cara 

menghilangkan beberapa karakter dalam data. Cntohnya adalah : Message 

Degest (MD) 

 

 

C. Kesi 

 

Sain: 

 Faktual: Setiap komputer 

diinstalkan antivirus sebagai 

proteksi dan security terhadap 

Teknologi;  

 Menggunakan aplikasi XMind 

Zen untuk menguraikan 

Proteksi dan Security sistem 
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sistem. 

 Konseptual : Proteksi dan 

Security sistem komputer 

 Prosedural : Bagaimana proses 

proteksi data pada sebuah 

komputer. 

komputer 

 Menggunakan aplikasi 

Scratch untuk membuat 

animasi pembelajaran 

 

 

Enginiring; 

Merancang prosedur perhitungan 

pengalokasian disk. 

Matematika; 

Melakukan perhitungan 

menggunakan SperadSheet 

penjadwalan disk. 

Anda tentunya tidak asing lagi dengan mesin dan kartu ATM. Kartu ATM 

ini memiliki pengamanan baik terhadap kartu maupun terhadap transaksi 

yang akan dilakukan. Bentuk pengamanan terhadap kartu ATM yang anda 

miliki adalan nomo PIN (Personal Information Number) yang anda miliki. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.1. Transaksi di ATM 

Sumber: https://ruangshare.com 

 Ketika anda memasukan kartu ATM ke mesin ATM maka secara 

otomatis nomor pin anda akan dienkripsi dan tersimpan dalam basis data yang 

telah terenkripsi.  

 

 

 

 

 

 

https://ruangshare.com/
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 Menemukan perbedaan antara pernyataan saat ini tentang proteksi dan 

security sistem komputer dengan tujuan yang hendak dicapai pada kasus yang 

telah disampaikan.  

 

 

 

 Membuat sub bagian dari tujuan yang telah ditemukan dengan cara 

mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang relevan dan mengintegrasikan 

dengan unsur STEM.  

 

 

 

Mengurai sub bagian menjadi sub-sub bagian yang lebih detail sehingga 

mempermudah dalam mencapai tujuan kemudian mengkoneksikan semua sub-

sub bagian tersebut. 

 

 

 

 Membuat sebuah peta konsep menggunakan aplikasi XMind Zen untuk 

menguraikan sub-sub bagian yang telah diperoleh. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran MEA terintegrasi STEM 

1. Menentukan Tujuan Akhir 

2. Menentukan Sub Tujuan 

3. Menguraikan Sub Tujuan Menjadi Sub-sub Tujuan 

4. Menggunakan Aplikasi XMind Zen, Spread Sheet dan Scratch 
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 Membuat animasi pembelajaran menggunakan aplikasi Scratch 

 

 Mempresentasikan hasil diskusi dengan menampilkan peta konsep yang 

telah dibuat. 

 

 

 

 Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

kemudian mengulangi kembali materi yang belum dipahami oleh mahasiswa.  

5. Refleksi 
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Keamanan sistem komputer bertujuan untuk menjamin sumber daya 

sistem tidak digunakan / dimodifikasi,   diinterupsi dan diganggu oleh orang 

yang tidak diotorisasi. Pengamanan termasuk  masalah teknis, manajerial, 

legalitas dan politis. 

Ancaman keamanan terhadap informasi yang ada pada sebuah komputer 

adalah interruption, Interception, Modifikasi dan Febrication. Ekkripsi 

merupakan proses securiti data dengan cara mengkodekan teks dengan benar ke 

teks rahasia. 

 

 

 

1. Sebuah komputer memerlukan pengamanan/ security baik terhadap data 

yang ada maupun terhadap perangkat-perangkatnya, mengapa demikian 

(bobot 30). 

2. Analisa ancaman-ancaman yang terjasi pada sebuah sistem komputer. 

(bobot 30). 

3. Uraikan proses encripsi data pada sebuah komputer. (bobot 40). 

 

D. Jawaban 

1. Secutity pada sebuah sistem komputer sangat dibutuhkan untuk menjaga 

keselamatan data dan informasi yang ada di dalamnya serta menjaga 

efektifitas sistem. Selain itu pengamanan komputer ini bertujuan untuk  

a. meminimalisir resiko terhadap ancaman yang bisa terjadi pada suatu 

perusahaan atau institusi. Tujuan dari penyusup yang menyerang sistem 

komputer ialah: 

 Ingin tahu, sekedar ingin mengetahui jenis dari sistem yang 

diterapkan atau penyusup tersebut tertarik pada sistemnya. 

Kesimpulan 

 

E 

Soal Latihan 

 

F 

Jawaban 

 

G 
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 Perusak, biasanya jenis penyusup ini akan mengancam sistem 

komputer yang dipakai karena penyusup tersebut akan mengubah 

bahkan merusak sistem anda. 

 Untuk kepentingan popularitas, jenis penyusup ini biasanya hanya 

melakukan hal tersebut karena dipenuhi rasa penasaran. Setelah 

berhasil meretas susatu sistem akan merasa puas pada diri sendiri 

karena telah berhasil. Dan dengan itu seorang penyusup tersebut 

merasa bangga dan bahkan bisa menjadi ajang promosi akan 

keahlian/skillnya. 

 Pesaing, biasanya penyusup ini merasa tertarik terhadap data yang 

terdapat dalam sistem yang ada, karena dapat memberukan 

keuntungan yang besar secara finansial terhadapnya. 

b. Melindungi sistem terhadap kerentanan, artinya sistem tidak akan memberi 

izin kepada personal yang tidak berhak untuk masuk ke sistem tersebut. 

c. Melindungi sistem terhadap gangguan yang lain, seperti gangguan alam 

(sambaran petir, dan sebagainya). 

4. Ancaman-ancaman yang terjasi pada sebuah sistem komputer adalah : 

 Interruption : ancaman terhadap availabilitas yaitu data dan 

informasi yang ada dalam sistem komputerdirusak serta dihapus 

sehingga data dan informasi tersebut akan hilang. 

 Interception : ancaman terhadap kerahasiaan. Informasi dan data 

yang ada pada sebuah sistem komputer disadap atau ada orang yang 

tidak berhak dapat menggunakan informasi itu. 

 Modifikasi : Ancaman terhadap intergritas yaitu orang yang tidak 

berhak dapat memodifikasi data dan informasi sehingga data asli 

menjadi berganti. 

 Febrication : ancaman terhadap integritas yaitu orang yang tidak 

berhak berhasil meniru data dan informasi sehingga terjasi duplikat 

data dan informasi. 

5. Encripsi adalah proses securiti data dengan cara mengkodekan teks dengan 

benar ke teks rahasia. Misalnya data yang akan dikirimkan ke beberapa 

pihak, secara rutin dienkripsi terlebih dahulu agar kerahasiaannya terjaga. 

Data mentah atau belum terenkripsi disebut dengan plaintext, kemudian 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-data/
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dikenai perlakukan agar tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak 

berkepentingan. 

Data yang sudah diberi perlakukan disebut dengan chipertext, dimana 

untuk membacanya diperlukan kode atau algoritma tersendiri yang dibuat secara 

khusus dan unik. Proses pemberian perlakuan ini disebut dengan dekripsi, dan 

sangat wajar dilakukan oleh layanan penyedia jasa telekomunikasi atau internet. 

Cara kerja enkripsi data sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni Public Key 

dan Private Key. Public key disebut dengan kriptografi asimetris, menggunakan 

dua kunci berbeda yang terkait secara matematis. Dua kunci ini adalah kunci 

privat yang harus dirahasiakan dan kunci publik yang dapat dibagi kebanyak 

orang sekaligus. Misalnya dalam mengirimkan data, si A melakukan enkripsi 

dengan kunci publik pada data yang dikirimkan, dan untuk membacanya si B 

harus menggunakan kunci privat yang diberikan si A. Sementara private key 

(kunci simetris) yakni penggunaan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi 

dan dekripsi pada data yang diinginkan. Sebelum melakukan dekripsi, pengirim 

data harus terlebih dahulu membagikan kunci privatnya agar dapat didekripsi 

oleh penerima data. Biasanya digunakan dalam operasi resmi milik pemerintah 

 

 

 

Cocokkan jawaban anda menggunakan kunci jawaban tes yang terdapat di 

bagian akhir lembar kerja modul 11. Hitung jawaban yang benar, kemudian 

gunakan rumus 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

pembelajaran modul 3. 

Tingkat Penguasaan  = Total Skor x 100%………………. (1) 

 

Tingkat penguasaan anda pada modul 11. 

Persentase (%) Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

80-89 Baik 

70-79 Cukup 

<70 Kurang 

Umpan Balik 

 

H 
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Apabila tingkat penguasaan anda telah mencapai 80% atau lebih, maka 

anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya.  

Tetapi bila tingkat penguasaan anda dibawah 70% maka anda harus 

mengulang kegiatan belajar pada modul 11. 
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