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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

Rahmat dan karunia‐Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini sebagai tugas 

dalam mata kuliah Pengelolaan Perangkat Keras dengan baik tanpa halangan apapun. Makalah ini 

berisi tentang “AMI (American Megatrends Inc) BIOS”. 

Dalam penyusunan makalah ini, kami berusaha untuk yang terbaik. Namun sebagaimana 

pepatah “Tiada Gading yang tak Retak”, masih terdapat kekurangsempurnaan dalam makalah ini. 

Karena kata sempurna hanyalah untuk Allah SWT. Untuk itu segala kritik dan saran yang ikhlas 

yang sangat kami harapkan. 

 

Penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

BIOS  merupkan sekumpulan program yang tersimpan pada ROM (Read Only Memori) yang 

digunakan untuk melakukan tugas‐tugas dasar, seperti menstransfer data, mengendalikan instruksi 

peralatan FDD, hardisk, keyboard, dan sebagainya. Baterai CMOS merupakan sumber tegangan  

bagi IC BIOS untuk menjaga atau menyimpan konfigurasi data yang ada pada system BIOS terus 

tersimpan. 

 

BIOS digunakan untuk mengontrol hardware yang terpasang.  Selain itu BIOS juga dapat 

melakukan hal‐ terpasang.  Selain itu BIOS juga dapat melakukan hal‐hal seperti : 

‐ Inisialisasi (penyalaan) serta pengujian terhadap(hardware) dalam proses POST (Power 

On Self Test). 

‐ Memuat dan menjalankan system operasi. 

‐ Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam computer Mengatur beberapa konfigurasi 

dasar dalam komputer (tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi 

proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer). 

‐ Membantu system operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras 

(hardware) dengan pengaturan perangkat keras (hardware) dengan menggunakan 

BIOS Runtime Services. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Konfigurasi AMI BIOS 

a. Setup AMI BIOS 

b. Standar Setup CMOS 

c. Fitur Setup BIOS 

d. Fitur Chipset Setup 

e. Setup Power Management 

f. Konfigurasi PNP/ PCI 

g. Setup Integrated Peripherals 

 

C. Tujuan 

1. Mahasiswa bisa memahami tentang BIOS 

2. Mahasiswa bisa memahami kegunaan BIOS 

3. Mahasiswa bisa memahami jenis‐jenis BIOS 

4. Mahasiswa bisa memahami konfigurasi AMI BIOS 

 

 



BAB II 

ISI 

1. Setup BIOS 

Konfigurasi sistem informasi dan mendaftarkan informasi chipset adalah stored in the CMOS RAM. 

disimpan dalam CMOS RAM. Informasi ini disimpan oleh baterai ketika power off (daya dimatikan). 

Enter BIOS setup (jika diperlukan) untuk memodifikasi informasi ini. 

 

Langkah dalam Setup AMI BIOS adalah: 

a. Menghiduokan atau restart komputer. Lalu akan muncul tampilan pemeriksaan diagnostik. 

 

 

b. Saat terdapat pesan “Hit<DEL>” , maka tekan DEL pada keyboard untuk masuk ke layar Setup 

BIOS. 

c. Setelah menekan DEL, tampilan setup BIOS akan terlihat.  

 

d. Gunakan kunci pada keyboard <UP> dan <DOWN> untuk memindahkan scroll naik atau turun 

e. Gunakan kunci <ENTER> untuk memilih opsi 

f. Untuk keluar, tekan <ESC> dan otomatis untuk menyimpan sekaligus keluar (save and exit) 

tekan kunci function F10 

 

 



2. Standar Setup CMOS 

a. Pilih <ENTER>  pada “Standard CMOS Setup” pada Main Menu  

 

b. Gunakan <UP> dan <DOWN> untuk memilih item dan <PgUp> dan <PgDn> untuk memodifikasi 

item yang tecetak tebal 

c. Setelah selesai dengan pengaturan pada Standard CMOSSetup, tekan <ESC>  untuk kembali ke 

Main Menu 

 

3. Fitur Setup BIOS 

a. Tekan <ENTER> pada “BIOS Features Setup” pada Main Menu 

 

b. Gunakan <UP> dan <DOWN> untuk memilih item dan <PgUp> dan <PgDn> untuk memodifikasi 

item yang tecetak tebal 

c. Setelah selesai dengan pengaturan pada BIOS Features Setup, tekan <ESC>  untuk kembali ke 

Main Menu 

Diskripsi dari Layar: 

Quick Boot  

Tetapkan pilihan ini untuk Diaktifkan untuk mengizinkan AMI ® BIOS untuk boot dalam waktu 5 
detik.  Pilihan ini menggantikan 1 lama di atas MB Memori Test pilihan. Pengaturan default Setup 
Diaktifkan. BIOS Pengaturan standar adalah Dinonaktifkan.   
 



1st Boot Boot Device/2nd Device/3rd Boot Device  
 
 Pilihan ini menentukan urutan boot drive.  

Pengaturan adalah:  
Disable  Nonaktifkan urutan ini  
IDE‐0   Sistem akan boot dari HDD pertama.  
IDE‐1   Sistem akan boot dari HDD Kedua.  
IDE‐2   Sistem akan boot dari HDD Ketiga.  
IDE‐3   Sistem akan boot dari HDD Keempat.  
Floppy ZIP  Sistem akan boot dari LS‐120 (120m Floppy). A: / LS120  
ATAPI ZIP C:  
CDROM  Sistem akan boot dari CD‐ROM.  
SCSI   Sistem akan boot dari SCSI.  
Network  Sistem akan boot dari drive Network. 

  
S.M.A.R.T. for Hard Disk  

Pilihan ini menentukan Fungsi SMART untuk hard disk.Hard disk harus memiliki fungsi SMART 
untuk fitur ini untuk bekerja.  

Boot Num Lock  

Ketika opsi ini diset ke Nonaktif, AMI ® BIOS mematikan Num Lock kunci ketika sistem dinyalakan.  
End user kemudian dapat menggunakan tanda panah tombol pada kedua keypad numerik dan 
keyboard.  Pengaturan adalah Aktif atau Off.  Default BIOS Setup dan setting default yang Aktif.  

Floppy Drive Swap  

Tetapkan pilihan ini untuk diaktifkan untuk menentukan bahwa floppy drive A: dan B: adalah 
bertukaran. Pengaturan ini adalah Enabled dan Disabled. Pengaturan standar dan BIOS adalah 
disabled.  

Floppy Drive Seek  

Ketika opsi ini diset ke Diaktifkan, AMI ® BIOS mencari perintah pada drive floppy: sebelum booting 
sistem.  Pengaturannya Enabled dan Disabled.  Setup dan setting BIOS default adalah Disabled.  

Password Check 

Opsi ini menentukan jenis Proteksi password AMI ® BIOS yang diimplementasikan.  Setup dan 
setting default BIOS Setup.  

Boot To OS / 2 ®  > 64MB  

Tetapkan pilihan ini untuk diaktifkan untuk mengijinkan BIOS untuk berjalan dengan baik, jika OS / 
2 ® akan digunakan dengan> 64MB DRAM.  Pengaturan Diaktifkan atau Dinonaktifkan.  Setup dan 
setting BIOS default adalah disabled.  

L2 CacheECC  

Opsi ini memungkinkan Level 2 Cache memori ECC (Error Check Koreksi).  
Sistem BIOS cacheable  

AMI ® BIOS menyalin dari sistem BIOS ROM ke RAM untuk eksekusi lebih cepat.  Tetapkan pilihan 
ini untuk Diaktifkan untuk memungkinkan isi RAM F0000h segmen memori yang akan ditulis ke 
dan membaca dari memori cache. Pengaturan ini Enabled atau Disabled.  Pengaturan default 
Setup Diaktifkan.  
BIOS Pengaturan standar adalah Dinonaktifkan.  
 

C000, 32K Shadow  

Pilihan ini menentukan bagaimana isi dari ROM video ditangani. Pengaturan adalah:  
Disabled  ‐ ROM Video tidak akan disalin ke RAM.  
Cached ‐ isi ROM video dari C0000h ‐ C7FFFh adalah tidak hanya disalin dari ROM ke RAM, 

tetapi juga dapat ditulis atau dibaca dari memori cache.  
Enabled ‐ Isi ROM video dari C0000h ‐ C7FFFh adalah disalin (dibayangi) dari ROM ke RAM 

untuk eksekusi lebih cepat.  
 Setup dan setting BIOS default Diaktifkan.  

 

 



4. Fitur Chipset Setup 

a. Tekan <ENTER> pada “Chipset Features Setup” pada Main Menu 

 

b. Gunakan <UP> dan <DOWN> untuk memilih item dan <PgUp> dan <PgDn> untuk memodifikasi 

item yang tecetak tebal 

c. Setelah selesai dengan pengaturan pada Chipset Features Setup, tekan <ESC>  untuk kembali 

ke Main Menu 

Diskripsi dari Layar: 

Set SDRAM Timing By SPD 

Pilih Enabled, secara otomatis akan mengkonfigurasi Timing DRAM pada “DRAM Speed”. Pilih 
Disabled untuk memilih setup yang lain 

DRAM Frequency 

 Pada item ini terdapat spesifikasi seeting frekuensi DRAM: 
  66MHz FSB Processor  66/100MHz DRAM Frequency 
  100MHz FSB Processor  66/100/133MHz DRAM Frequency 
  133MHz FSB Processor  100/133MHz DRAM Frequency 
SDRAM CAS# Latency 

Ketika kesinkronan DRAM diinstal, lingkaran nomor pada clock dari CAS Latency tergantung pada 
DRAM Timing. Settingannya adalah 2 dan 3. 

DRAM Integrity Mode 

Item ini secara otomatis akan mendeteksi DIMM dari ECC. Pada Setup BIOS secara default 
settingannya adalah Disabled. 

Memory Hole 

Pilihan ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan lokasi dari sebuah lubang memori 
(15MB‐16MB). Lubang memori yang dipilih akan diteruskan ke bus ISA. 

AGP Aperture Size 

Pilihan ini menentukan ukuran efektif dari grafis aperture digunakan dalam konfigurasi MCM 
tertentu.  AGP aperture memori ‐ dipetakan, memperdayakan grafis struktur data dapat berada di 
aperture grafis. Rentang aperture harus diprogram tidak disimpan di cache di prosesor cache, 
mengakses dengan rentang aperture akan diteruskan ke memori utama, maka MCM akan 
menerjemahkan alamat menerbitkan asli melalui meja terjemahan yang dipelihara pada memori 
utama.  Opsi ini memungkinkan pemilihan suatu aperture ukuran 4MB, 8MB, 16MB, 32MB 64MB, 
128MB dan 256MB 

 

 



USB Controller 

 Setting pilihan untuk Enabled atau Disabled pada on‐chip USB Controller. Pengaturannya 
diantaranya USB Port 0 & 1, USB Port 2 & 3 atau semua Port USB. Pada settingan BIOs secara default 
adalah USB Port 0 &1. 
USB KB/ Mouse Legacy Support 

Settingan adalah Enabled dan disabled untuk Mouse dan Keyboard USB. Defaultnya adalah Usb. 
Tetapi ini semua tergantung pada interface yang kita punyai. Apakah PS/2 atau USB. 
 

 

 

d. Setup Power Management 

a. Tekan <ENTER> pada “Power Management Setup” pada Main Menu 

 

b. Gunakan <UP> dan <DOWN> untuk memilih item dan <PgUp> dan <PgDn> untuk 

memodifikasi item yang tecetak tebal 

c. Setelah selesai dengan pengaturan pada Power Management Setup, tekan <ESC>  untuk 

kembali ke Main Menu 

Diskripsi dari Layar: 

Compliance With O / S  

Tetapkan pilihan ini ke Yes sistem operasi adalah dukungan ACPI.  Pengaturan ini tidak didukung, 
sistem operasi adalah dukungan APM.  

ACPI Stanby State  

Item ini akan mengatur jenis yang ACPI siaga akan digunakan.  
Power Management/ APM  

Tetapkan pilihan ini untuk mengaktifkan chipset's kekuatan fitur manajemen dan APM (Advanced 
Power Management).  Pengaturan Diaktifkan, Inst‐ on (instant‐on) atau Disabled.  Pengaturan 
default Setup Enabled.  Pengaturan BIOS Default adalah Disabled.  

  

Green Power PC Monitor State  

Opsi ini menentukan kondisi daya bahwa Green PC‐compliant monitor video saat memasuki AMI ® 
BIOS tempat‐tempat dalam penghematan status daya setelah jangka waktu tertentu tidak aktif 
layar telah berakhir.  Pengaturan Off, Standby, Suspend.  Setup dan setting BIOS default adalah 
Standby.  



Video Power Down Mode  

Opsi ini menentukan kekuatan melestarikan menyatakan bahwa VESA subsistem video VGA masuk 
setelah periode tertentu tidak aktif tampilan  telah berakhir.  Pengaturan adalah Disabled, Standby 
atau Suspend. Pengaturan default adalah Stanby. 

Hard Disk Power Down Mode 

Opsi ini menentukan kekuatan menyatakan bahwa hard disk drive masuk setelah periode tertentu 
tidak aktif hard drive telah kedaluwarsa. Pengaturan adalah Disabled, Standby atau Suspend.  
Pengaturan dan BIOS secara degfault adalah Standby. 

Standby Timeout (Minute)  

 Pilihan ini menentukan waktu idle sebelum sistem kontinyu memasuki mode STANDBY.  Jika item 
ada didefinisikan dalam pilihan "Power Down dan Resume events"diaktifkan & aktif, timer 
STANDBY akan dimuat ulang. Ketika sistem telah memasuki modus standby, salah satu item yang  
 diaktifkan pada "Wake Up Events dari tidur dan siaga" akan memicu sistem untuk hidup.  
Pengaturan adalah Cacat, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9 
menit, 10 menit, 11 menit, 12 menit, 13 menit, 14 menit atau 15 menit.  Default pengaturan 
adalah disabled.  

Seuspend Time Out (Minute)  

 Opsi ini menentukan panjang masa tidak aktif sistem di Suspend.  Bila jangka waktu ini berakhir, 
komputer memasuki status daya Suspend.  Pengaturan adalah Disabled, 1 menit, 2 menit, 4 min, 8  
 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit atau 60 menit.  Pengaturan default 
adalah  Disabled.  

Throttle Slow Clock Ratio  
 

 Opsi ini menentukan kecepatan di mana jam sistem berjalan dalam penghematan daya. 
Pengaturan ini dinyatakan sebagai Perbandingan antara Clock speed CPU normal dan kecepatan 
clock CPU.  
 

Display Activity / IRQ 3/IRQ 4/IRQ 5/IRQ 7/IRQ 9/IRQ1 0 / IRQ 11/IRQ 13/IRQ 14/IRQ 15/System Termal  

 Bila diatur ke Monitor, pilihan ini memungkinkan pemantauan ditetapkan garis permintaan 
interupsi perangkat keras. Jika diatur ke Monitor dan komputer berada dalam keadaan 
menghemat daya, AMI ® BIOS mengatur untuk kegiatan di yang ditentukan IRQ line.  Komputer 
memasuki penuh pada status daya jika aktivitas apapun yang terjadi.  AMI ® BIOS reloads Suspend 
dan timer timeout Suspend jika aktivitas terjadi pada baris IRQ yang ditentukan.  

Thermal Slow Clock Ratio  

 Bila diatur ke Monitor, maka Anda dapat memilih rasio throttle.  Opsi dihubungkan dengan CPU 
Critical Temperature.  

Power Button Function  

 Selama Suspend, jika Anda menekan saklar sekali, sistem berjalan ke mode Suspend dan jika Anda 
mendorong lebih dari 4 detik, sistem akan dinonaktifkan.  Selama On / Off, sistem akan mematikan 
setelah Anda menekan switch.  

Restore on AC / Power Loss  

 Pengaturan daya aktif, mati listrik atau state terakhir.  Selama daya pada, setelah setiap listrik AC 
kerugian, sistem akan dihidupkan.  Selama terakhir status, setelah setiap daya losss AC, apapun 
status sistem, itu akan menjadi sama ketika kembali AC.  

Resume on Ring / LAN  

Selama Disabled, sistem akan mengabaikan setiap panggilan masuk dari modem / LAN kartu 
jaringan.  Selama Diaktifkan, sistem akan boot up jika  ada panggilan masuk dari modem / LAN 
kartu jaringan.  
Catatan: Jika Anda sudah mengubah pengaturan, Anda harus membiarkan sistem boot sampai itu 
ke sistem operasi.  Kemudian, matikan sistem.  Fungsi ini akan bekerja pada saat anda dihidupkan.  

Resume on PME #  

Selama Disabled, sistem akan mengabaikan setiap kejadian pada PME (Power Manajemen Acara).  
Selama Diaktifkan, sistem akan boot jika ada sebuah sesi pada PME.  Pengaturan default adalah 
Dinonaktifkan(disabled).  
 



Resume on RTC Alarm  

 Fungsi ini adalah untuk pengaturan Tanggal, Jam, Menit, dan kedua untuk Anda komputer untuk 
boot.  Selama penyandang cacat, Anda tidak dapat menggunakan fungsi ini.  
Selama Diaktifkan, Pilih Tanggal, Jam, Menit, dan Kedua:  
 RTC Alarm Date  Pilih yang hari sistem akan boot up.  
 RTC Alarm Hour Pilih yang jam sistem akan boot up.  
 RTC Alarm Minute Pilih yang menit sistem akan boot up.  
 RTC AlarmSecond Pilih yang kedua sistem akan boot up.  
Catatan: Jika Anda sudah mengubah pengaturan, Anda harus membiarkan sistem boot sampai  
itu ke sistem operasi. Kemudian, matikan sistem. Fungsi ini akan bekerja pada saat anda 
dihidupkan. 
 
 

 

d. Konfigurasi PNP/ PCI 

a. Tekan <ENTER> pada “PoPNP/PCI Configuration” pada Main Menu 

 

b. Gunakan <UP> dan <DOWN> untuk memilih item dan <PgUp> dan <PgDn> untuk 

memodifikasi item yang tecetak tebal 

c. Setelah selesai dengan pengaturan pada PNP/PCI Configuration, tekan <ESC>  untuk 

kembali ke Main Menu 

Diskripsi Layar: 

Plug and Play Aware O/S 

Setting pilihan ini Yes jika sistem operasi pada komputer adalah Plu dan Play. Setting defaultnya 
adalah No. 

Clear NVRAM 
Selama Yes, ini akan membersihkan NVRAM data pada setiap kali booting 

PCI Latency Timer 

Pilihan ini akan memberikan spesifikasi Timings latency pada Clocks PCI untuk semua PCI dan bus 
PCI. Settingannya adalah 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, atau 248. Seting defaultnya adalah 64. 
 
 
 
 



Primary Graphics Adapter 

Pilihan ini untuk memilih kartu VGA yang harus Anda primer  tampilan grafis adaptor.  
PCI VGA Palette Snoop 

 Ketika opsi ini diset ke Diaktifkan, perangkat VGA beberapa operasi pada bus yang berbeda dapat 
menangani data dari CPU pada setiap set palet register pada setiap perangkat video.  Bit 5 dari 
perintah mendaftar di PCI perangkat ruang konfigurasi adalah VGA Palette Snoop bit (0 
dinonaktifkan).  Misalnya, jika ada dua perangkat VGA di komputer (satu PCI dan ISA) dan 
pengaturan Bit adalah:  

Disabled  ‐ Data dibaca dan ditulis oleh CPU hanya diarahkan ke VGA PCI perangkat 
palet register.  

Enabled  ‐ Data dibaca dan ditulis oleh CPU diarahkan untuk VGA PCI kedua 
perangkat palet register dan Register perangkat palet VGA ISA, yang 
memungkinkan palet register dari kedua perangkat menjadi identik.  

  Opsi ini harus disetel ke enabled jika kartu ISA membutuhkan adaptor palet VGA
 mengintai.  Pengaturan ini Enabled atau Disabled.  Default pengaturan ini Dinonaktifkan.  

DMA Channel 0/1/3/5/6/7  

 Pilihan ini menentukan bus yang saluran DMA ditetapkan digunakan.  Opsi ini memungkinkan 
Anda untuk DMAs cadangan untuk warisan ISA adapter kartu. Opsi ini menentukan apakah AMI ® 
BIOS harus menghapus DMA dari yang tersedia DMAs dilewatkan ke perangkat yang dapat 
dikonfigurasi oleh sistem  BIOS.  Pool yang tersedia DMA ditentukan dengan membaca ESCD  
 NVRAM.  Jika DMA lebih harus dikeluarkan dari kolam, pengguna akhir dapat menggunakan opsi 
untuk cadangan DMA dengan penempatan ISA / EISA pengaturan itu. 

IRQ3/IRQ4/IRQ5/RQ7/IRQ9/IRQ10/IRQ11/IRQ14/IRQ15  

Pilihan ini menentukan bus yang garis yang ditentukan IRQ yang digunakan pada. Opsi ini 
memungkinkan Anda untuk IRQs cadangan untuk adaptor kartu ISA warisan. Opsi ini menentukan 
apakah AMI ® BIOS harus menghapus IRQ dari pool yang  tersedia IRQs dilewatkan ke perangkat 
yang dapat dikonfigurasi oleh sistem BIOS.  Kolam IRQ yang tersedia ditentukan dengan membaca 
ESCD NVRAM.  Jika IRQs lebih harus dikeluarkan dari kolam, end user dapat menggunakan  
 opsi ini untuk cadangan IRQ dengan penempatan ISA / EISA pengaturan untuk itu. Onboard I / O 
dikonfigurasi oleh AMI ® BIOS.  Semua IRQs digunakan oleh onboard I / O dikonfigurasi sebagai PCI 
/ PnP.  Jika semua IRQs diatur ke ISA / EISA dan IRQ14 dan 15 dialokasikan ke onboard PCI IDE, 
IRQ9 masih akan tersedia untuk PCI dan perangkat PnP, karena setidaknya satu IRQ harus tersedia 
untuk PCI dan PnP perangkat.  Pengaturan ini ISA / EISA atau PCI / PnP.  Pengaturan default adalah 
PCI/PnP. 

 

d. Setup Integrated Peripherals 

a. Tekan <ENTER> pada “Integrated Peripherals” pada Main Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Gunakan <UP> dan <DOWN> untuk memilih item dan <PgUp> dan <PgDn> untuk 

memodifikasi item yang tecetak tebal 

c. Setelah selesai dengan pengaturan pada PNP/PCI Configuration, tekan <ESC>  

untuk kembali ke Main Menu\ 

Diskripsi Layar: 

Onboard FDC 

Pilih Auto, untuk BIOS untuk secara otomatis mendetek perangkat. Pilih Enabled, untuk enable 
onboard FDC. Pilih Disabled, untuk disable onboard FDC. Setup dan BIOS secara default adalah 
Auto. 

OnBoard Serial Port 1/Onboard Serial Port 2 

 Pilih 3F8, untuk BIOs secara otomatis mendetek perangkat 

 

 

Serial Port 2 Mode 

Item ini memungkinkan user untuk determinasi Infrared di I/O onboard chip. Settingan normalnya 
adalah IRDA, dan ASK IR. Default setting adalah Normal. 

OnBoard Parallel Port 

 Pilih Auto, Secara otomatis BIOS akan mendeteksi port 

 

 

 



Parallel Port Mode 

Opsi ini memungkinkan user untuk memilih model operasi onboard pararel port. Settingan 
defaultnya adalah Normal, SPP/ EPP atau ECP. 
 

EPP Version 

 Opsi ini untuk menyeting versi EPP. Settingannya adalah 1.7 dan 1.9 

Parallel Port IRQ 

Jika paralle on/board tidak diotomatiskan, user bisa memilih kesalahan garis untuk paraller port 
onboard.  

 
 

Parallel Port DMA 

Opssi ini memungkinkan user untuk memilih channel DMA 1 sampai 3 untuk port parallel onBoard 
pada model ECP. 

OnBoard IDE 

 Posi ini untuk enable dan disable onboard IDE controller 

OnBoard AC’97 Audio 

 Item ini memungkinkan untuk memilih enable/disable chipset VIA untuk mendukung AC 97 Audio 

OnBoard MC’97 Modem 

 Item ini memungkinkan untuk membagi enable/ disable chipset Via untuk mendukung modem 

MC97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 BIOS digunakan untuk mengontrol hardware yang terpasang.  Selain itu BIOS juga dapat 

melakukan hal‐ terpasang.  Selain itu BIOS juga dapat melakukan hal‐hal seperti : 

‐ Inisialisasi (penyalaan) serta pengujian terhadap(hardware) dalam proses POST (Power 

On Self Test). 

‐ Memuat dan menjalankan system operasi. 

‐ Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam computer Mengatur beberapa konfigurasi 

dasar dalam komputer (tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi 

proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer). 

‐ Membantu system operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras 

(hardware) dengan pengaturan perangkat keras (hardware) dengan menggunakan 

BIOS Runtime Services. 

 AMI BIOS (American Megatrends Inc) BIOS adalah salah satu merk/ jenis BIOS dari sekian 

banyak jenis yang lain 

 AMI BIOs v02.61 memiliki banyak fitur di antaranya: 

Setup AMI BIOS 

Standar Setup CMOS 

Fitur Setup BIOS 

Fitur Chipset Setup 

Setup Power Management 

Konfigurasi PNP/ PCI 

Setup Integrated Peripherals 

 

 


