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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. 

Hampir semua komponen komputer dijadwalkan sebelum 

digunakan. CPU salah satu komponen dari komputer yang 

penting yang menjadi pusat dari penjadwalan di sistem  operasi. 

Kapan pun CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah 

satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready (siap) untuk 

dieksekusi. Penjadwalan memilih dari sekian proses yang ada 

dimemori yang sudah siap dieksekusi, dan mengalokasikan CPU 

untuk mengeksekusinya. Dalam sistem operasi, operasi yang 

membuat pilihan dinamakan Scheduler, sedangkan algoritma 

yang digunakan dinamakan Scheduling Algorithm. Penjadwalan 

memori dijadikan sebagai dasar membuat simulasi dikarenakan 

susahnya menjelaskan proses penjadwalan dan kesulitan 

menampilkan prinsip kerja dari proses penjadwalan dalam 

bentuk animasi pada mata kuliah Sistem Operasi. 

Dilatar belakangi oleh masalah di atas, maka akan 

dikembangkan suatu aplikasi simulasi penjadwalan proses pada 
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CPU oleh sistem operasi disertai dengan informasi waktu-waktu 

komponen proses yang dikonsumsi dalam tampilan grafik. 

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dosen atau mahasiswa 

dalam memahami algoritma penjadwalan CPU. Aplikasi yang 

akan dibangun berjudul “Simulasi Penjadwalan Proses 

Sistem Operasi Menggunakan Java Desktop”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : “Bagaimana 

membuat pembelajaran penjadwalan proses sistem operasi 

dalam bentuk animasi?” 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Sesuai rumusan masalah di atas, ruang lingkup dari 

aplikasi ini dibatasi pada: 

1. Aplikasi ini mempunyai sebuah masukan, yaitu masukan 

yang berasal dari file yang berformat .dat yang sudah 

ditulis berdasarkan ketentuan: 

 Konsumsi CPU (Burst Time / BT) 

 Waktu Kedatangan 
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 Priority (Prioritas) 

Dengan jarak antar ketentuan tersebut adalah “tab” atau 

“spasi”. 

2. Satuan waku yang digunakan dalam Burst Time adalah 

Time Count. 

3. Aplikasi ini berbasis desktop, menggunakan bahasa 

pemrograman Java. 

4. Aplikasi ini menampilkan perhitungan waiting time dan 

average waiting time. 

5. Algoritma yang digunakan : FCFS (First Come First Serve), 

SJF (Shortest Job First) di mana ada Preemtive dan Non-

Preemtive, Priority dan Round Robin. 

6. CPU yang digunakan hanya satu dan hanya dapat 

mengolah sampai 50 proses.  

7. Algoritma penjadwalan proses pada CPU disimulasikan 

berada dalam layanan kernel sistem operasi 

monoprocessing. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 



4 

 

Aplikasi simulasi penjadwalan proses sistem operasi yang 

berbasis Java Desktop sebagai alat bantu untuk belajar 

mengenai konsep dasar penjadwalan CPU pada mata 

kuliah sistem operasi. 

 

 

 

 

 


