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BIOS  

 

 

Pokok Bahasan: 

1. Pengertian BIOS 

2. Fungsi BIOS 

3. Battery CMOS 

4. Sejarah UEFI BIOS 

5. BOOTING 

6. Vendor BIOS dan Beep Code 

 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah mempelajari dalam bab ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:      

memahami dan menjelaskan pengertian BIOS, fungsi BIOS, 

battery CMOS, sejarah dari EUFI BIOS, booting, dan vendor 

BIOS dan beep code. 

 

 

2.1 Pengertian BIOS 

 

Pengertian  

Kata BIOS diartikan sebagai "kehidupan" dalam tulisan 

Yunani (Βίος). BIOS atau Basic Input/Output System adalah 

program pertama yang diakses oleh prosesor selama start up 

untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti 

hard drive, port, peripheral dan CPU berada dalam kondisi kerja 

yang baik. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat 
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rendah, dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras 

(seperti keyboard). Karena kedekatannya dengan perangkat 

keras, BIOS umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa 

rakitan (assembly) yang digunakan oleh mesin yang 

bersangkutan. Istilah BIOS pertama kali muncul dalam sistem 

operasi CP/M, yang merupakan bagian dari CP/M yang dimuat 

pada saat proses booting dimulai yang berhadapan secara 

langsung dengan perangkat keras (beberapa mesin yang 

menjalankan CP/M memiliki boot loader sederhana 

dalam ROM). Kebanyakan versi DOS memiliki 

sebuah berkas yang disebut "IBMBIO.COM" (IBM PC-DOS) 

atau "IO.SYS" (MS-DOS) yang berfungsi sama seperti 

halnya CP/M disk BIOS. 

BIOS berbeda dari sistem operasi komputer. Sistem 

operasi berada pada hard drive dan menyediakan user interface 

yang dapat dilihat pada layar setelah start up. Program BIOS, di 

sisi lain, dapat ditemukan tepat di chip memori flash atau ROM 

yang terletak di motherboard. Ini adalah kebutuhan dasar untuk 

melakukan booting pada komputer. 

 

 
Gambar 2.1 Tampilan BIOS 
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2.2 Fungsi BIOS 

 

BIOS memiliki beberapa fungsi di komputer tapi tugas 

yang paling penting adalah untuk memuat sistem operasi. BIOS 

menyediakan instruksi pertama kepada mikroprosesor untuk 

mengaktifkan komputer. Petunjuk dari BIOS untuk 

mikroprosesor selama start up adalah sebagai berikut: power on 

self test (POST) yang menguji status pengoperasian semua 

hardware di komputer, aktivasi chip BIOS lainnya di beberapa 

komponen komputer lain seperti SCSI dan kartu grafis, 

memeriksa dan pengelolaan peripheral komputer melalui 

rutinitas tingkat rendah selama proses start-up, dan manajemen 

clock, hard drive dan pengaturan lainnya. 

Selain itu, BIOS mampu melakukan hal-hal berikut: 

 Inisialisasi (penyalaan) serta pengujian terhadap 

perangkat keras (dalam proses yang disebut 

dengan Power On Self Test, POST). 

 Memuat dan menjalankan sistem operasi. 

 Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer 

(tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, 

konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan 

komputer). 

 Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses 

pengaturan perangkat keras dengan 

menggunakan BIOS Runtime Services. 

 

Menurut Ilmu informatika, ada beberapa fungsi BIOS yang 

mampu menjalankan kerjanya: 

1. BIOS bisa menjalankan perintah dengan istilah Power 

on Self Test. Sebelum kita menginstal sebuah komputer 

maupun laptop baru, tentu hal yang pertama kita 

lakukan adalah melakukan test dengan cara mengecek 

beberapa perangkat yang ada pada komputer. 

Disamping itu, BIOS juga bisa memberikan informasi 

yang akurat mengenai spesifikasi piranti yang terinstal 

melalui papan motherboard. 
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2. Pengaturan konfigurasi Proses dasar sebelum masuk 

sistem Operasi. Ini biasa dilakukan pada saat 

menginstalasi perangkat lunak windows pada 

komputer. BIOS mengatur lalu lalang dari berbagai 

perangkat lain berdasarkan fungsinya masing-masing 

tanpa crash. Pengaturan konfigurasi ini biasanya 

banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang yang ingin 

meningkatkan kerja komputer agar lebih cepat dengan 

minimum cost/biaya murah. Ini biasa dilakukan pada 

saat kita mau over clocking sebuah Desktop Komputer. 

Meskipun BIOS bisa menjalankan perintah, namun 

tidak semua Motherboard mampu mengeksekusinya. 

Hal ini dari masing-masing motherboard memiliki 

kemampuan kerja masing-masing berdasarkan 

spesifikasinya.  

3. Munculnya Sistem Operasi baik itu Wndows, Linux, 

Ubuntu dan jenis Sistem operasi lainya, merupakan 

bantuan dari BIOS. BIOS akan melakukan perintah 

manakala boot yang digunakan pertama adalah sistem 

operasi, kalau pada Windos biasanya terletak di C 

untuk sistem. Maka BIOS melakukan perintah sesuai 

yang kita SET.  

4. BIOS membantu dalam pengaturan perangkat keras. 

Sering dijumpai sebuah unit komputer mengalami 

kegagalan pada sistem sehingga WIndows tidak bisa 

muncul pada papan layar. Ini bisa disebabkan karena 

kesalahan pada setting BIOS yang tidak sesuai dengan 

prosedur aturan. Saya ambil contoh, Saya 

menggunakan motherboard Gigabyte G41 dengan 

Processor core 2 Duo e7500 clock speed 2.9 GHz 

/Memory 2 GB DDR 3. Pada seting BIOS saya 

mengubah nilai processor menjadi 3.5GB dengan Votl 

+ 0.5 Volt. Pada Memory saya ubah Volt standar 

menjadi + 0.3 Volt.  Kemungkinan besar Windows 

tidak bisa muncul karena kegagalan pada Setting BIOS. 

Pada Setting BIOS yang seperti ini banyak disebabkan 

oleh jenis Motherboard yang dipakai karena tidak 

mempu menjalankan tugas dengan kecepatan tinggi. 
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Kegagalan tersebut bukan karena BIOS tidak bisa 

menjalankan perintah, Namun perintah BIOS tidak 

mampu dijalankan oleh karena faktor kemampuan 

Motherboard tersebut. 

 

2.3 Battery CMOS 

 

Baterai CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) biasa juga disebut dengan “CMOS RAM”, 

adalah sebuah battery yang digunakan oleh BIOS untuk tetap 

aktif meski tanpa aliran listrik. RAM kecil berukuran 64 byte 

yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang 

dimatikan. Di setiap motherboard terdapat satu battery CMOS 

yang terpasang di tempatnya. Dengan ciri, berbentuk bulat 

pipih, sama seperti battery yang digunakan pada jam tangan. 

CMOS juga merupakan perluasan dari teknologi MOS yang 

menghasilkan IC dengan kebutuhan tenaga baterai rendah. 

 

 
Gambar 2.2 Battery CMOS 

 

Jika motherboard tidak terpasangi oleh battery CMOS, 

maka pesan error akan tampak disaat booting computer dan jika 

komputer tetap dipaksa berjalan tanpa menggunakan battery 

CMOS, maka komputer tersebut akan beroperasi menggunakan 

BIOS “default setting”. Biasanya battery CMOS akan lemah 

setelah digunakan selama 5 tahun. Jika anda berniat mengganti 

battery CMOS karena anda rasa sudah patut untuk diganti. 

Battery CMOS memiliki fungsi diantaranya: 
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 Digunakan Untuk menyimpan waktu pada Computer (time 

setting). 

 Untuk menyimpan setting BIOS. 

 Untuk mengembalikan settingan hardware pada computer 

ke settingan awal (Clear CMOS) 

Batery atau CMOS berfungsi untuk mengatur waktu 

yang ada di sebuah PC. Battery bertegangan dari 4,5 sampai 6 

volt ini memberi tegangan untuk chip CMOS dan chip real 

timeclock computer non aktif. computer 286/486 memiliki 

batttery semacam ini yang terpasang langsung ke mainboard. 

Computer PC/XT yang lebih tua (yang memakai chip 

mikroprossesor 8006 atau 8008) tidak memiliki fungsi clock 

pada motherboardnya. Jika ada sebuah Ekspansion card yang 

memiliki fungsi clock yang dipasang pada computer PC/XT, 

bateray clock terletak pada ekspansion card tersebut. Diagnosa 

awal apabila CMOS yang error adalah sebagai berikut. 

Muncul pesan pada layar monitor bahwa ada 

permasalahan pada CMOS ketika menghidupkan computer kita 

diperingatkan agar menekan tombol F2 yang menenjukan 

bahwa bateray CMOS sudah lemah sehingga perlu diganti. 

Tidak ada tampilan dilayar monitor. Untuk mengatasi hal diatas 

kita dapat malakukan perbaikan awal dengan mengganti CMOS 

yang baru, dan apabila pesan tersebut masih muncul 

kemungkinan trouble terletak pada chip CMOS yang kurang 

benar, cobalah untuk memperbaikainya. 

 

2.4 Sejarah UEFI BIOS 

 

Motivasi asli untuk EFI datang selama perkembangan awal 

Intel-HP pertama sistem Itanium pada pertengahan 1990-an. 

BIOS keterbatasan (seperti modus prosesor 16-bit, 1 MB ruang 

beralamat dan PC AT hardware) yang tidak dapat diterima 

untuk platform server Itanium yang lebih besar sedang 

menyerang. Upaya untuk mengatasi masalah ini pada awalnya 

disebut Intel Boot InitiativeIntel menghentikan pengembangan 

spesifikasi EFI pada versi 1.10, dan memberikan kontribu, yang 
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dimulai pada tahun 1998 dan kemudian berganti nama menjadi 

EFI. 

Pada bulan Juli 2005 si ke Unified EFI Forum, yang telah 

berkembang spesifikasi sebagai Extensible Firmware Interface 

Unified (UEFI). The EFI asli spesifikasi tetap dimiliki oleh 

Intel, yang secara ekslusif menyediakan lisensi untuk EFI-

produk berbasis, tapi spesifikasi UEFI dimiliki oleh Forum. 

Versi 2.1 dari spesifikasi (Extensible Firmware Interface 

Unified) UEFI dirilis pada 7 Januari 2007. Ia menambahkan 

kriptografi, otentikasi jaringan dan Interface Arsitektur 

Pengguna (Antarmuka Infrastruktur Manusia di UEFI). 

Spesifikasi UEFI saat ini, versi 2.3.1, disetujui pada April 2011. 

The Firmware Interface Unified Extensible (UEFI) adalah 

spesifikasi yang mendefinisikan antarmuka perangkat lunak 

antara sistem operasi dan platform firmware. UEFI 

dimaksudkan untuk menggantikan Basic Input / Output System 

(BIOS) antarmuka firmware, hadir dalam semua praktek-PC 

yang kompatibel computers.In IBM personal, gambar yang 

paling UEFI memberikan dukungan warisan untuk layanan 

BIOS. UEFI dapat mendukung remote diagnostik dan perbaikan 

komputer, bahkan tanpa sistem operasi lain. 

Variabel UEFI menyediakan cara untuk menyimpan data, 

khususnya non-volatile Data, yang dibagi antara platform 

firmware dan sistem operasi atau aplikasi UEFI. Ruang nama 

variabel yang diidentifikasi oleh GUIDs, dan variabel adalah 

kunci/nilai pasangan. Misalnya, variabel dapat digunakan untuk 

menyimpan dump inti dalam memori setelah kecelakaan untuk 

sistem operasi untuk mengambil setelah reboot. 

 

2.5 BOOTING 

 

Sebelum membahas urutan proses booting, ada baiknya 

kita mengenal arti booting itu sendiri. Booting dapat diartikan 

sebagai proses untuk menghidupkan komputer sampai sistem 

operasi mengambil alih proses. Urutan Proses Booting saat 

komputer dihidupkan, processor menjalankan BIOS, dan 

kemudian BIOS melakukan POST (power-on-self test), yaitu 

memeriksa atau mengecek semua hardware yang ada. Kegiatan 
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ini bisa dilakukan, jika setting BIOS benar. BIOS akan mencari 

disk boot untuk menjalankan sistem operasi. Selanjutnya sistem 

operasi berjalan dan siap digunakan. 

 

Proses Booting ada dua macam, yaitu: 

 Cold booting, yaitu booting komputer dari keadaan mati.   

 Warm booting, yaitu booting komputer pada saat komputer 

sudah hidup (mendapat suplai listrik). 

 

Pada saat booting kita dapat melakukan interupsi untuk 

melihat/ mengatur konfigurasi BIOS. Caranya yaitu dengan 

menekan tombol Del atau tombol yang lain tergantung dari 

jenis BIOS-nya. Berikut adalah bagaimana booting yang terjadi 

pada cold booting: 

Untuk Cold Boot dan Warm Boot, mereka mempunyai metde 

tersendiri dan proses yang lumayan berbeda. Untuk Cold Boot: 

Cara melakukan Cold Boot: 

1. Tancapkan Kabel Power ke stop kontak. 

2. Pastikan peralatan komputer (monitor, keyboard, 

mouse, dll) terpasang benar. 

3. Tekan tombol power pada casing PC. 

Proses yang dialami ketika Cold Boot: 

1. PSU. “Ketika arus listrik dalam keadaan baik, maka 

PSU (Power Supply) akan mengirimkan sinyal ke chip-

chip motherboard bahwa komputer siap dinyalakan.” 

2. BIOS ROOM, “BIOS ROM” akan mengluarkan 

program BOOT, yang kemudian akan dicek dan dilihat 

oleh Processor untuk tahap selanjutny”. 

3. Jika ketika proses BOOT terjadi kesalahan maka BIOS 

akan memberikan kode POST error seperti kode beep 

atau kode post pada layar. Dan proses akan terhenti 

sampai masalah terselesaikan. 

4. BIOS pada VGA card akan mengecek keadaan VGA 

tersebut dan kemudian mengidentifikasinya. 

5. BIOS utama akan mencari hardware-hardware yang 

menggunakan BIOS. 
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6. Start Up. “BIOS akan menampilkan layar start up pada 

layar monitor.” 

7. Memory BIOS. “BIOS akan menguji keadaan memori 

(RAM)”. 

8. Hardware BIOS. “BIOS akan mencari dan menguji 

hardware-hardware yang tersambung dengan 

komputer.” 

9. PnP (Plug and Play) BIOS. “BIOS akan membaca dan 

konfigurasi hardware atau perangkat PnP (USB Flash 

Disk, Printer, USB Keyboard, USB Mouse, dll) secara 

otomatis.” 

10. BIOS Screen Configuration. BIOS akan menampilkan 

kesimpulan konfigurasi. 

11. BOOT Drive. “Bios akan mencari drive untuk 

melakukan boot seperti yang diatur pada boot 

sequence.” 

12. BOOT Record. “Setelah proses pencarian drive selesai, 

BIOS akan mencari frist boot device dalam urutan yang 

memiliki MBR (Master Boot Record) dalam Harddrive, 

Floppy, atau CD Drive.”  

13. Operating System. “BIOS memulai proses boot pada 

sistem operasi yang ada pada drive.” 

14. Error. “Jika BIOS tidak menemukan BOOT Table 

Hardware, maka sistem akan berhenti”. 

 

2.6 Vendor BIOS dan Beep Code 

 

Ketika komputer IBM kompatibel pertama kali 

dihidupkan, perangkat keras menjalankan Power-On Self Test 

(POST). Jika kesalahan yang ditemui selama tes ini POST, 

mereka biasanya ditampilkan melalui beep audio atau dalam 

bentuk kode nomor melintas di layar. Dengan kode audio ini di 

tangan, Anda dapat menentukan apa bagian dari sistem yang 

mengalami masalah dan menemukan solusi. Pola beep apakah 

jumlah kantor beep atau panjang tersebut bip akan memberi 

Anda sebuah indikasi dari masalah yang sebenarnya. Its sinyal 

marabahaya dari komputer dalam kode morse seperti 

pola. Kecuali Anda memiliki kartu diagnostic untuk 
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memberitahu Anda lebih banyak tentang masalah tertentu, 

Anda akan harus menggunakan grafik di bawah ini untuk 

memecahkan kesalahan komputer dan mendapatkan mesin 

Anda kembali berdiri dan berjalan.  

 

Tabel 2.1 Kode Kesalahan IBM 

1 bip pendek POST normal - sistem ok 

2 beep pendek 
Kesalahan POST - kode kesalahan 

ditampilkan pada layar 

Tidak ada beep Power supply atau masalah board system 

Bip terus menerus 
Power supply, system board, atau 

keyboard masalah 

Mengulangi beep 

pendek 
Power supply atau masalah board system 

1 panjang, 1 beep 

pendek 
Masalah board system 

1 panjang, 2 beep 

pendek 
Tampilan masalah adapter (MDA, CGA) 

1 panjang, 3 beep 

pendek 
Enhanced Graphics Adapter (EGA) 

3 beep panjang 3270 kartu Keyboard 

 

Tabel 2.2 IBM Diagnostik POST Kode Deskripsi 

100-199 Board Sistem 

200-299 Ingatan 

300-399 Keyboard 

400-499 Monochrome Layar 

500-599 Warna / Tampilan Grafis 

600-699 Floppy disk drive dan / atau Adapter 

700-799 Math Coprocessor 

900-999 Port Printer Paralel 
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1000 – 1099 Alternatif Printer Adapter 

1100 – 1299 
Asynchronous Komunikasi Device, 

Adapter, atau Pelabuhan 

1300 – 1399 Game Port 

1400 – 1499 Warna / Grafis Printer 

1500 – 1599 
Perangkat Synchronous Komunikasi, 

Adapter, atau Pelabuhan 

1700 – 1799 Hard Drive dan / atau Adapter 

1800 – 1899 Ekspansi Unit (XT) 

2000 – 2199 Bisynchronous Adapter Komunikasi 

2400 – 2599 EGA board sistem Video (MCA) 

3000 – 3199 LAN Adapter 

4800 – 4999 Modem internal 

7000 – 7099 Phoenix BIOS Chips 

7300 – 7399 3.5 "Disk Drive 

8900 – 8999 MIDI Adapter 

11.200-11.299 SCSI Adapter 

21.000-21.099 SCSI Disk Tetap dan Pengawas 

21.500-21.599 SCSI CD-ROM Sistem 

 

Tabel 2.3 AMI BIOS Beep Codes 

1 Bunyi Pendek Satu bip baik! Semuanya ok, yaitu jika 

Anda melihat hal-hal di layar. Jika Anda 

tidak melihat apa-apa, periksa monitor 

dan kartu video pertama. Apakah segala 

sesuatu yang berhubungan? Jika mereka 

tampak baik-baik saja, motherboard anda 

memiliki beberapa chip buruk di 

atasnya. Pertama mereset SIMM dan 

reboot. Jika ia melakukan hal yang sama, 

salah satu chip memori pada motherboard 
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buruk, dan kemungkinan besar Anda perlu 

untuk mendapatkan motherboard lain 

karena chip ini disolder pada. 

2 beep pendek Komputer Anda memiliki masalah 

memori. Pertama, cek video. Jika video 

bekerja, Anda akan melihat pesan 

kesalahan. Jika tidak, Anda memiliki 

kesalahan paritas dalam 64K pertama 

memori. Pertama, cek SIMM 

Anda. Pasang kembali mereka dan 

reboot. Jika ini tidak melakukannya, chip 

memori mungkin buruk. Anda dapat 

mencoba beralih bank chip memori 

pertama dan kedua. Pertama bank adalah 

bank memori yang CPU Anda 

menemukan 64K pertama dari memori 

dasar masuk Anda harus berkonsultasi 

dengan panduan manual Anda untuk 

melihat mana bank pertama. Jika semua 

tes memori yang baik, Anda mungkin 

perlu membeli motherboard lain. 

3 beep pendek Pada dasarnya hal yang sama seperti 2 

beep. Ikuti diagnosis bahwa di atas. 

4 beep pendek Pada dasarnya hal yang sama seperti 2 

beep. Ikuti diagnosis bahwa di atas. Ini 

juga bisa menjadi waktu yang buruk. 

5 beep pendek Motherboard Anda mengeluh. Coba 

pasang kembali memori dan reboot. Jika 

itu tidak membantu, Anda harus 

mempertimbangkan motherboard 

lain. Anda mungkin bisa lolos dengan 

hanya mengganti CPU, tapi itu tidak 

terlalu efektif. Yang hanya waktu untuk 

meng-upgrade! 

6 beep pendek Chip pada motherboard anda yang 
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mengendalikan keyboard Anda (gerbang 

A20) tidak bekerja. Pertama mencoba 

keyboard lain. Jika itu tidak membantu, 

pasang kembali chip yang mengendalikan 

keyboard, jika tidak disolder masuk Jika 

masih berbunyi, ganti chip jika 

memungkinkan. Mengganti motherboard 

jika disolder masuk 

7 beep pendek CPU Anda pecah semalam. Yang tidak 

baik. Entah mengganti CPU, atau 

membeli motherboard lain. 

8 beep pendek Kartu video Anda tidak bekerja. Pastikan 

duduk baik di dalam bus. Jika masih 

berbunyi, baik seluruh kartu yang buruk 

atau memori pada itu. Taruhan terbaik 

adalah dengan menginstal kartu video 

yang lain. 

9 beep pendek BIOS Anda buruk. Pasang kembali atau 

Ganti BIOS. 

10 beep pendek Masalah Anda terletak jauh di dalam 

CMOS. Semua chip yang terkait dengan 

CMOS mungkin harus diganti. Anda 

bertaruh terbaik adalah untuk 

mendapatkan motherboard baru. 

11 beep pendek Masalah Anda adalah di Cache Memory 

chip pada motherboard. Pasang kembali 

atau Ganti chip ini. 

1 Panjang, Beep 

pendek 3 

Anda mungkin pernah saja menambahkan 

memori untuk motherboard karena ini 

adalah kegagalan memori konvensional 

atau diperpanjang. Umumnya hal ini 

disebabkan oleh chip memori yang tidak 

terpasang dengan benar. Pasang kembali 

chip memori. 

1 Panjang, 8 beep Tampilan / retrace tes gagal. Pasang 
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pendek kembali kartu video. 

 

Kode-kode audio sedikit lebih rinci maka kode 

AMI. BIOS ini memancarkan tiga set beep. Sebagai contoh, 1-

jeda-jeda 3-3-diam. Ini adalah 1-3-3 kombo dan setiap set bip 

dipisahkan dengan jeda singkat. Dengarkan ini urutan suara, 

menghitung mereka, dan reboot dan menghitung lagi jika Anda 

harus.  

 

Tabel 2.4 Phoenix BIOS Beep Codes 

Kode Beep Keterangan 

1-1-3 

Komputer Anda tidak dapat membaca 

info konfigurasi disimpan pada 

CMOS. Mengganti motherboard. 

1-1-4 BIOS Anda perlu diganti. 

1-2-1 

Anda memiliki chip pewaktu buruk pada 

motherboard. Anda membutuhkan 

motherboard baru. 

1-2-2 Motherboard buruk. 

1-2-3 Motherboard buruk. 

1-3-1 Anda harus mengganti motherboard. 

1-3-3 Anda harus mengganti motherboard. 

1-3-4 Motherboard buruk. 

1-4-1 Motherboard buruk. 

1-4-2 Beberapa memori Anda buruk. 

2-_-_ 

Setiap combo beep setelah dua berarti 

bahwa beberapa memori Anda buruk, dan 

kecuali jika Anda ingin mendapatkan 

teknis nyata, Anda mungkin harus 

memiliki orang-orang di jas lab menguji 

memori untuk Anda. Bawa ke toko. 
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3-1-_ 

Salah satu chip pada motherboard anda 

rusak. Anda mungkin akan perlu untuk 

mendapatkan papan lain. 

3-2-4 

Salah satu chip pada motherboard anda 

yang memeriksa keyboard rusak. Anda 

mungkin akan perlu untuk mendapatkan 

papan lain. 

3-3-4 

Komputer Anda tidak dapat menemukan 

kartu video. Apakah ada? Jika demikian, 

coba menukarnya dengan satu sama lain 

dan melihat apakah ia bekerja. 

3-4-_ 
Kartu video Anda tidak bekerja. Anda 

harus menggantinya. 

4-2-1 

Ada chip yang buruk pada 

motherboard. Anda perlu membeli papan 

lain. 

4-2-2 

Pertama, cek keyboard untuk 

masalah. Jika tidak, Anda memiliki 

motherboard yang buruk. 

4-2-3 Sama seperti 4-2-2. 

4-2-4 

Salah satu kartu yang buruk. Coba 

mencabutnya satu per satu kartu untuk 

mengisolasi pelakunya. Menggantikan 

yang buruk. Kemungkinan terakhir adalah 

untuk membeli motherboard lain. 

4-3-1 Mengganti motherboard. 

4-3-2 Lihat 4-3-1 

4-3-3 Lihat 4-3-1 

4-3-4 

Waktu hari jam kegagalan. Coba jalankan 

program setup yang datang dengan 

komputer. Periksa tanggal dan waktu. Jika 

itu tidak berhasil, ganti baterai. Jika itu 

tidak berhasil, ganti power supply. Anda 
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mungkin harus mengganti motherboard, 

tapi itu jarang terjadi. 

4-4-1 

Port serial Anda berulah. Pasang kembali, 

atau mengganti, kartu I / O. Jika I / O 

pada motherboard itu sendiri, 

menonaktifkan mereka dengan jumper 

(berkonsultasi dengan panduan manual 

Anda untuk mengetahui yang satu) dan 

kemudian menambahkan kartu I / O. 

4-4-2 
Lihat 4-4-1, tapi kali ini adalah port 

paralel Anda yang bertingkah. 

4-4-3 

Anda Coprocessor matematika mengalami 

masalah. Menjalankan program tes untuk 

memeriksa itu. Jika memang buruk, 

menonaktifkannya, atau menggantinya. 

Rendah 1-1-2 Motherboard Anda mengalami masalah 

Rendah 1-1-3 

Ini adalah diperpanjang CMOS masalah 

RAM, periksa baterai motherboard anda, 

dan motherboard. 

 

 

Untuk masuk kedalam konfigurasi BIOS nyalakan 

computer kemudian tekan tombol “del” pada keyboard secara 

terus menerus hingga tampil tampilan BIOS seperti gambar 

dibawah ini. 

2.7 Studi Kasus  



Bab 2. BIOS                                                                                33 

Laboratorium Perangkat Keras – Universitas Gunadarma                                       
 

 
 

Di dalam menu Standard CMOS Setup klik Enter 

hingga muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. Di menu 

ini akan muncul device apa saja yang terhubung ke slot IDE 

atau SATA yang ada pada motherboard, dalam contoh kali ini 

hanya terdeteksi satu hardisk ada computer.  
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Pada menu Advanced Setup terdapat setting booting 

yang berfungsi untuk menentukan lewat device mana proses 

boot akan dilakukan terlebih dahulu.  

 

 
 

Pada menu PLUG AND PLAY SETUP terdapat setting 

untuk mengaktifkan plug and play pada inter face yang ada di 

motherboard beserta setting untuk VGA card yang digunakan.    
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Pada menu FEATURES SETUP akan tampil slot-slot 

dan soket-soket yang tertanam didalam motherboard.   
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Pada menu CPU PnP SETUP terdapat spesifikasi dari 

processor yang digunakan serta clock dan speed dari processor 

tersebut. 

 

 
 


