
 9 

2. Motherboard 
 
Obyektif : 

ü Ukuran 
ü Kapasitas 
ü Kinerja 
ü Bus 
ü Plug and Play 

 
Motherboard telah menjadi bagian yang sangat penting selama lebih dari 20 tahun. IBM PC 
Original berisi motherboard yang pertama kali lahir pada tahun 1982, motherboard atau bisa 
juga disebut mainboard berupa sebuah Printed Circuit Board (PCB) yang berisikan sebuah 
processor 8088, BIOS, socket untuk RAM CPU, dan koleksi dari slot yang digunakan untuk 
tambahan kartu auxiliary (periperhal), lalu apabila anda ingin menambah floppy, parrarel port, 
joystick, anda harus membeli kartu auxiliary tambahan. Pendekatan model ini pertama kali 
dilakukan oleh mesin Apple II, dengan membuat lebih mudah didalam penambahan kartu 
auxiliary, lalu IBM dan Apple setuju pada dua hal : 
 

ü Permudah didalam penambahan features untuk komputer dari masa ke masa 
ü Membuka peluang untuk vendor third-party (partai ketiga) untuk pengembangan 

feature agar dapat lebih kreatif. 
 
 

 
Gambar 1.a. Sketsa Motherboard 
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2.1. Ukuran  

 
Beda motherboard dari berbagai model memiliki ukuran “form-factor” yang 
berbeda pula.  
Maksud dari istilah “Form-factor” adalah ukuran dan bentuk dari bentuk 
motherboard, ada lebih dari setengah lusin jenis form-factor untuk motherboard, 
Bentuk motherboard saat ini : 
 
 

2.1.1. Full Size 
 

 
 
 
Ukuran ini umumnya digunakan untuk kebutuhan server, seperti anda lihat pada 
gambar diatas, motherboard ini mampu hingga dua buah processor P4Xeon. 

Gambar 1.1.1.a. Full Size Motherboard 
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2.1.2. Half Size 

 
 
 
Ukuran halfsize umumnya digunakan untuk kebutuhan desktop, seperti anda 
lihat pada gambar diatas, motherboard ini hanya mampu hingga satu buah 
processor Pentium 4 
 

2.1.3. Quarter Size 
 

 
 
 
Ukuran ini umumnya digunakan untuk kebutuhan desktop kecil, seperti anda lihat 
pada gambar diatas, keterbatasan atas kondisi bentuk motherboard yang 

Gambar 1.1.2.a. Half Size Motherboard 

Gambar 1.1.3.a. Quarter Size 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 12 

mengakibatkan kemampuan untuk penambahan kartu pci hanya terbatas hingga 
3 kartu saja. 
 

2.2. Kapasitas  
 
Motherboard adalah multi-layer PCB, jalur sirkuit tembaga yang disebut sebagai 
traces (jejak-jejak) yang menyerupai peta jalan yang rumit dimana digunakan 
untuk membawa sinyal dan arus listrik. Teknik pembuatan motherboard dengan 
model berlapis-lapis, sehingga dalam satu lapisan dapat digunakan sebagai 
pembawa data untuk input/output, dan di lapisan lain dapat digunakan sebagai 
bus untuk processor dan memorry, dan di lapisan lainnya lagi dapat digunakan 
untuk membawa arus listrik. 
 
Chips dan socket disolder ke dalam motherboard. Seperti contoh, anda dapat 
menemukan : 

• Satu atau lebih CPU / Central Processing Unit 
• Chip BIOS / Basic Input Output System 
• Slot RAM / Random Access Memory 
• Chip Chipset Northbridge dan Southbridge  
• Slot PCI / Periperhal Component Interconnect 
• Slot ISA / Industry Standard Architecture 
• Slot AGP / Accelerated Graphic Port 
• Socket IDE / Integrated Drive Electronics 
• Socket RAID IDE / Redundant Array Independent Disks IDE 
• Socket SCSI / Small Computer System Interface 
• Port USB / Universal Serial Bus : USB 1.1; USB 2.0 
• Port IEEE1394 / Firewire  
• Port PS/2 / Personal System/2 
• Port COM / Communications Port 
• Port LPT / Line Printer Port 
• Port NIC / Network Interface Card 
• Fan Pendingin Processor 
• Fan Pendingin Chipset NorthBridge  

 
Tidak semua penjelasan diatas ada disetiap motherboard, namun bisa kita ambil 
salah satu contoh motherboard yang tergolong desktop high end,  
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2.2.1. Mengenal bentuk port, slot, dan socket 
 
Mari kita melihat sebuah motherboard Asus P4B-266E-R yang termasuk kelas 
mid-end karena kelengkapannya yang tergolong baik : 
 

 
 

 
Gambar 1.2.1.a. Port, Slot, Socket Diagram 
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Dari ilustrasi pada halaman sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut : 
• Satu atau lebih CPU / Central Processing Unit   - 2 
• Chip BIOS / Basic Input Output System   - 13 
• Slot RAM / Random Access Memory   - 4 
• Chipset Northbridge      - 3 
• Chipset Southbridge     - 15 
• Slot PCI / Periperhal Component Interconnect  - 21 
• Slot ISA / Industry Standard Architecture   - none 
• Slot AGP / Accelerated Graphic Port   - 22 
• Socket IDE / Integrated Drive Electronics  - 9 
• Socket RAID / Redundant Array Independent Disks IDE - 12 
• Socket SCSI / Small Computer System Interface  - none 
• Port USB / Universal Serial Bus 1.1   - 33 
• Port USB / Universal Serial Bus 2.0   - 31 
• Port IEEE1394 / Firewire     - none 
• Port PS/2 / Personal System/2 – Keyboard  - 34 
• Port PS/2 / Personal System/2 – Mouse   - 25 
• Port COM / Communications Port   - 32 
• Port LPT / Line Printer Port    - 26 
• Port NIC / Network Interface Card   - 27 

 
2.3. Kinerja 

 
Secara garis besar motherboard bagaikan sebuah mobil Timor, dengan maksud 
bahwa Pabrik Timor tidak memproduksi mesin, untuk mesin Timor 
mengandalkan mesin dari Hyundai, dan Ban dari Goodyear, dan lain sebagainya. 
Dari analogi diatas, jelas bahwa Timor hanya memberikan desain, dan 
selanjutnya Timor akan mengambil berbagai produk pendukung dari berbagai 
vendor, dimana produk pendukung utama untuk mobil Timor adalah mesinnya. 
Begitupula motherboard, produk pendukung utama untuk motherboard adalah 
Chipset. 
 

2.3.1. Chipset 
 

 
 
 
Chipset yang terbagi atas dua gugusan, yaitu Northbridge dan Southbridge, 
dengan penjelasan sebagai berikut :

Gambar 1.3.1.a. Chipset Intel 
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Diagram 
 
Chipset pada umumnya terbagai atas dua gugusan disesuaikan dengan 
daerah kerjanya, yaitu : 
Chipset gugusan utara : disebut sebagai Chipset Northbridge 
Chipset gugusan selatan : disebut sebagai Chipset Southbridge 
 
 
Salah satu diagram aktual dari kinerja Chipset Intel 850E  
 

2.3.1.1. Kinerja 
 
Dari diagram pada 1.3.1.1 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

 
 
 
Setelah diamati, ternyata memang Chipset sangat memegang peranan 
didalam pengembangan teknologi,  
Peranan Chipset yang sangat penting antara lain adalah : 
 

• Kompatibilitas CPU 
• Kompatibilitas RAM, dan kapasitas maksimum 
• Kompatibilitas AGP 
• Teknologi IDE yang digunakan 
• Teknologi USB yang digunakan 
• Dan lain sebagainya. 

 
Sehingga jika anda ingin membeli motherboard, hal utama yang harus 
diperhatikan adalah jenis Chipset yang ditanam, karena ini sangat 
berpengaruh terhadap pengembangan kedepan, seperti apabila anda ingin 
meng-upgrade Processor, mengganti VGA Card, menambah kapasitas RAM 
dan lain sebagainya. 
 

Gambar 1.3.1.1.a. Struktur Chipset 
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2.3.2. Basic Input Output System (BIOS) 
 

   
 
 

 
 
 
 
BIOS ada di seluruh model komputer, tugas BIOS adalah memastikan Chips 
yang lain, HardDisk, Port, dan CPU untuk berfungsi dengan baik. Dalam bagian 
ini akan dipelajari garis besar fungsi BIOS 
 
Setiap Desktop dan Notebook saat ini berisi microprocessor sebagai Central 
Processing Unit. Microprocessor adalah component perangkat keras, untuk 
dapat memfungsikan microsoprosessor ini dengan baik, maka ada eksekusi 
instruksi yang dikerjakan dalam software. 
 
Operating System, menyediakan berbagai macam layanan untuk menjalankan 
berbagai macam aplikasi pada komputer anda, Windows dan Linux adalah salah 
satu contoh jenis operating system. 
 
Aplikasi, adalah bagian dari sebuah perangkat lunak (software) yang diprogram 
untuk melaksanakan tugas tugas spesifik, seperti contoh Wordprocessing, E-mail, 
Internet Browser, dan lain sebagainya. 
 
Dan ternyata BIOS adalah jembatan antara Operating System, Aplikasi dan 
Hardware yang anda miliki untuk bekerja tanpa masalah. Setiap software BIOS 
memiliki beda aturan, dan tampilan, yang walaupun pada akhirnya tujuannya 
sama. 
 

Gambar 1.3.2.a. BIOS 

Gambar 1.3.2.b. CMOS 
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Ketika anda menyalakan komputer, dan microprosesor mencoba untuk 
mengeksekusi instruksi pertamanya, itu harus mendapatkan instruksi dari mana, 
dan bukan dari operating system, karena operating system berada sangat jauh, 
yaitu di harddisk, dan microprosesor tidak dapat mencapai ke harddisk tanpa ada 
instruksi untuk menuju kesana, BIOSlah yang menyediakan instruksi tersebut, 
beberapa tugas penting BIOS lainnya adalah : 

• BIOS melaksanakan POST (Power On Self Test) untuk semua jenis 
komponen yang berbeda, dan berusaha agar semua komponen tersebut 
dapat bekerja  

• BIOS mengaktifasi BIOS dari kartu lainnya, seperti contoh : BIOS dari 
Card SCSI, BIOS dari Card RAID, BIOS dari Card Ethernet PXE, dan 
lain sebagainya. 

• BIOS menyediakan set dari rutin low-level dimana Operating system 
menggunakan untuk berinteraksi dengan device hardware yang ada 
pada komputer anda, BIOS mengatur seperti Keyboard, Monitor, Serial 
Port, Pararel Port, dan lain sebagainya, khususnya pada saat komputer 
melaksanakan booting. 

• BIOS juga mengatur setting untuk Harddisk, Jam, dan lain sebagainya. 
Ketika anda menyalakan komputer, BIOS melaksanakan banyak hal, Dengan 
urutan antara lain sebagai berikut : 

• Cek CMOS (Complimentary Metal Oxyde Semiconductor) untuk setting 
khusus 

• Mengatur IRQ (Interrupt Request) untuk Interrupt Handlers untuk device 
drivers, seperti VGA Card, Ethernet Card, dan lain sebagainya. 

• Inisialisasi registers, dan APM (Advance Power Management) 
• Melaksanakan POST (Power On Self Test) 
• Menampilkan setting system 
• Mengecek Device yang dapat diboot (CDROM, Floppy, atau HardDisk) 
• Melaksanakan sequence Bootstrap 

Langkah awal adalah BIOS mengecek informasi yang tersimpan didalam 
memory kecil yang berada dalam Chip CMOS, dimana setup CMOS 
menyediakan informasi detail system anda, dan dapat anda rubah sesuai 
dengan keinginan anda, BIOS menggunakan informasi ini untuk memodifikasi 
atau menambah kebutuhan atas pemrograman dasar disesuaikan dengan 
kebutuhannya, kita akan membicarakan masalah ini lebih rinci lagi pada Bab 
mendatang 
Interrupt Handlers adalah bagian kecil dari software pada BIOS yang berfungsi 
sebagai penerjemah antara komponen hardware dan operating system, seperti 
contoh apabila anda menekan tombol pada keyboard, sinyal dikirim ke interrupt 
handler untuk keyboard, dimana memberi tahu CPU apa sinyal tersebut dan 
datang darimana (dari keyboard) dan melanjutkan informasi tersebut ke 
operating system.  
Device Drivers adalah bagian lain dari software yang digunakan untuk 
mengidentifikasikan komponen hardware dasar, seperti keyboard, mouse, 
harddrive, dan floppy,  
Karena BIOS secara konstan menangkap sinyal ke dan dari hardware, biasanya 
dicopy, atau dengan istilah shadow kedalam RAM agar dapat bekerja lebih cepat. 
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Ini adalah salah satu kasus pelepasan modus bootstrap dimana BIOS tidak 
dapat menemukan device sebagai boot handler. 
 

2.3.2.1. Konfigurasi BIOS 
 
Pada bagian sebelumnya, anda telah melihat bagaimana BIOS mengecek 
CMOS Setup untuk setting-setting khusus. Disini akan saya jelaskan 
bagaimana merubah setting tersebut. 
 
Untuk masuk dalam modus setup CMOS. Anda harus menekan tombol pada 
saat komputer Boot, pada umumnya motherboard ada yang menggunakan 
Del, atau F1, atau Ctrl-Esc dan lain sebagainya, yang biasanya dijelaskan 
pada saat Boot tombol mana yang harus ditekan untuk masuk ke modus 
setup CMOS. 
 

 
  
Setelah anda masuk dalam modus bios. Anda akan melihat ada rangkaian 
pilihan dengan banyak opsi. Beberapa darinya adalah standard/default, dan 
beberapa lainnya sangat bervariatif tergantung dari pembuat BIOSnya. 
 

Gambar 1.3.2.c. Bootstrap BIOS 

Gambar 1.3.2.1.a. Setup BIOS 
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2.3.2.1.1. Konfigurasi BIOS Standar 
 
Opsi Bios Standar, dimana opsi-opsi akan selalu ditemui disetiap 
jenis motherboard, antara lain adalah sebagai berikut : 

• System Time/Date, dapat anda set untuk mengatur waktu 
dalam BIOS, karena konfigurasi dan jam pada BIOS tidak 
mati walaupun komputer anda matikan, ini dikarenakan 
BIOS memiliki battery yang dapat menjaga konfigurasi dan 
waktu walaupun sistem mati. Ingat, apabila motherboard 
tersebut sudah berumur lebih dari 2-3 tahun ada baiknya 
anda mengganti battery BIOS tersebut agar terhindar dari 
masalah kerusakan motherboard akibat dari bocornya 
battery tersebut dan merusak jalur yang ada pada 
motherboard. 

• BIOS Password, ini sangat penting untuk anda set sehingga 
konfigurasi yang telah anda buat sedemikian rupa tidak 
dapat dirubah lagi oleh user lain, kecuali mendapat izin dari 
anda, karena anda yang memiliki password untuk akses 
kedalam BIOS tersebut. 

• Plug and Play, apabila anda menggunakan operating system 
seperti Windows 3.1, Windows NT, sebaiknya anda ‘Disable’ 
karena kedua jenis operating system tersebut tidak 
mendukung fasilitas plug and play, namun operating system 
seperti Windows 95,98,98se,ME,2000 dan XP telah 
mendukung penuh fasilitas tersebut, dimana fasilitas 
tersebut digunakan untuk mempermudah proses deteksi 
periperhal pada saat instalasi driver, yang mungkin pernah 
anda melihat Dialog box “New Hardware Found” pada 
operating system disaat dapat mendeteksi hadirnya 
periperhal baru pada sistem. 

• Drive Configurations, ini digunakan untuk 
mengkonfigurasikan periperhal IDE seperti harddisk, cdrom, 
floppy dan lain sebagainya. 

 
2.3.2.1.2. Optimasi konfigurasi BIOS 

 
Banyak pengguna yang tidak menyadari pentingnya BIOS.  
Padahal, dari sini kita dapat mengkonfigurasikan sistem dasar untuk 
bekerja dengan cepat dan aman. Saya akan menunjukkan, 
bagaimana Anda dapat mengkonfigurasi BIOS yang optimal. 
 
Sebagian besar keluhan pengguna PC kebanyakan hampir sama: 
Proses booting komputer yang terlalu lamban, hard disk-nya lumpuh, 
serta tampilan grafik yang bergoyang-goyang ketika memainkan 
game. Tidak heran, pada sistem PC yang baru, saya mendapatkan 
konfigurasi BIOS yang umumnya konservatif. Bahkan, kadang-
kadang tidak cocok dengan komponen yang terpasang. Langkah 
fine-tuning secara manual tentunya dapat membantu mengatasinya. 
Namun masalahnya, banyak pengguna tidak berani masuk dan 
mengutak-atik BIOS.  
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Banyak pengguna cepat kehilangan orientasi dan beresiko 
melakukan tuning terlalu jauh. Akibatnya, PC tidak mau dihidupkan, 
atau lagi-lagi crash. Untuk menghindarinya, tip berikut ini akan 
memberi gambaran dan panduan yang tepat untuk tuning BIOS. 
Semuanya dapat dilakukan dengan 3 langkah mudah Pertama 
optimalkan konfigurasi dasar, agar PC berfungsi dengan aman dan 
PC dapat diboot lebih cepat. Berikutnya tingkatkan kecepatan, di 
mana keamanan sistem masih terjamin. Tingkat 3, injak gas dan 
operasikan PC pada batas maksimalnya! 
 
Resep jitu untuk menghindari kesalahan adalah: Hindari untuk 
mengubah lebih dari satu parameter dalam BIOS. Kemudian, boot 
PC dan amati apa yang terjadi. Apabila PC masih juga crash, 
batalkan perubahan dan lakukan perubahan di parameter yang lain. 
Jika setting BIOS sudah tak terkendali, setiap saat Anda dapat 
mengembalikan ke konfigurasi yang aman dengan mengaktifkan 
'Load Setup Default'. Untuk artikel ini, saya menggunakan 
motherboard Athlon ASUS A7VC266 yang baru. saya akan 
memperlihatkan, bagaimana motherboard ini ditingkatkan 
kecepatannya secara bertahap. A7VC266 ini dipilih, karena BIOS 
Award-nya menyediakan beberapa kemungkinan setting baru. 
Walaupun Award telah membeli produsen BIOS Phoenix, tampilan 
pengoperasiannya tetap berbeda, meski kebanyakan setting BIOS-
nya semakin mirip. Oleh karena itu, sebagian besar tip yang saya 
berikan dapat diaplikasikan juga pada BIOS AMI dan Phoenix. 
Semua tip berikut juga bisa digunakan pada mainboard P-III dan P4 
dengan Chipset VIA. Akan tetapi, harus selalu diingat bahwa pada 
board ber-Chipset Intel dan RDRAM (Rambus), Anda tidak dapat 
mengubah timing. Timing Rambus yang eksak antara Chipset pada 
motherboard serta saya memori pada modul RAM tidak dapat 
diubah. 
Konfigurasi Dasar, adalah sebagai berikut : 
 

2.3.2.1.2.1. Quick Power On Self Test 
Fungsi: Dengan pilihan yang terdapat dalam menu ‘Boot’ 
tersebut, Anda dapat mematikan atau menghidupkan tes yang 
memakan waktu ini. Pada uji sistem internal ini, sejumlah bit 
data dituliskan ke dalam tiap sel memori, kemudian dibaca 
ulang untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik. 
Saran: ‘Quick Power On Self Test’ sebaiknya selalu 'Enabled'. 
Keuntungannya, PC dapat booting lebih cepat tanpa tes 
tersebut. Pada sistem Athon 1 GHz dengan 256 MB RAM 
yang saya gunakan, dapat dihemat waktu 30 detik. 
 

2.3.2.1.2.2. Boot Virus Detection 
 
Fungsi: BIOS akan melaporkan kesalahan apabila sebuah 
program menulisi MBR (master boot record) hard disk. 
Akan tetapi, virus boot yang mungkin ada tidak dapat 
direparasi. 
Saran: Fungsi ini tidak banyak gunanya, karena tidak 
mempunyai perlindungan terhadap virus. Setiap ada 
upaya penulisan sektor boot, sistem akan melaporkan 
kesalahan (tampaknya lebih sering menjengkelkan daripada 
bermanfaat).  
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Apabila Anda menggunakan bootmanager atau baru 
menginstalasi sistem operasi, fungsi ini harus selalu ‘Disabled’ 
agar Anda dapat bekerja dengan PC. Perhatikan bahwa fungsi 
‘Load Setup Defaults’ akan mengaktifkan ‘Boot Virus 
Detection’. 
 

2.3.2.1.2.3. Internal and External Cache 
 

 
 
 
Fungsi: Cache internal (1st level) dan eksternal (2nd level) 
berfungsi sebagai buffer data cepat antara CPU dan RAM. 
Saran: Kedua cache CPU harus selalu pada 'Enabled', jika 
dimatikan, PC akan berjalan 95% lebih lambat. Sebutan 
'external cache' sebenarnya sudah tidak tepat lagi, karena 
sekarang ini cache telah terintegrasi langsung pada prosesor 
(tidak terpasang sebagai modul khusus di motherboard). 
 

2.3.2.1.2.4. Memory Hole at 15M-16M 
 
Fungsi: Mereservasi sebagian RAM, agar CPU dapat 
mengontak ISA-card baru. 
Saran: Pastikan bahwa pilihan ini selalu 'Disabled', sehingga 
Windows dapat menggunakan bagian memori tersebut untuk 
aplikasi. Lagipula, banyak motherboard baru tidak lagi 
dilengkapi dengan slot ISA. 
 

2.3.2.1.2.5. System/SDRAM Frequency Ratio 
 

 
 
 
Fungsi: Kebanyakan chipset modern pada board dapat 
mengoperasikan RAM secara synchronous atau asynchronous. 

Gambar 1.3.2.1.2.3.a. 

Gambar 1.3.2.1.2.5.a. 
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Dalam modus asynchronous, RAM dioperasikan pada 
frekuensi lebih tinggi dari frontside-bus (FSB), sedang dalam 
modus synchronous, keduanya berfrekuensi sama. 
Apabila 'System/SDRAM Frequency Ratio' dikonfigurasikan 
tidak benar, Anda akan kehilangan banyak kecepatan. Disini 
Anda dapat mendefinisikan, apakah RAM akan dijalankan 
secara sinkron (lambat) atau asinkron (cepat). 
Saran: CPU PIII, Duron, dan Athlon model lama dengan FSB 
100 MHz harus dioperasikan secara asynchronous. 
RAM akan bekerja pada 133 MHz, 33 MHz lebih cepat 
dibanding kecepatan FSB. Pilihlah ‘100:133’ (lihat gambar) 
untuk performa maksimal. Prosesor PIII dari seri produksi 
terbaru,Athlon C dan XP selalu mengoperasikan FSB pada 
133 MHz. Oleh karena itu, pilihlah mode synchronous guna 
arus data optimal, untuk itu masukkan nilai ‘133:133’. 
 

2.3.2.1.2.6. SDRAM Configuration 
 
Fungsi: Dengan fungsi ini Anda dapat mengoptimalkan 
memory-timing RAM, dan mengijinkan pengguna untuk 
mempercepat kerja PC hingga 5 kali. 
Saran: ‘SDRAM Configuration’ dapat Anda sesuaikan dengan 
PC dalam menu ‘Advanced | Chip Configuration’. Standarnya 
ditentukan oleh SPD (Serial Presence Detect). Artinya, BIOS 
akan membaca parameter memori (misalnya cycle time dan 
latency) dari chip khusus pada modul memori untuk kemudian 
dikonfigurasikan di BIOS. Periksa memori yang terpasang 
dalam PC Anda. Biasanya memori bermerek (seperti Infineon, 
Crucial, Corsair, dll) dilengkapi dengan label CL. 
Anda dapat mempersingkat timing menjadi ‘7ns’. Dengan 
demikian, PC dapat berlari lebih cepat. Perhatikan bahwa tip 
7 dan 8 berikut tergantung pada setting dalam ‘SDRAM 
Configuration’. 
 

2.3.2.1.2.7. SDRAM CAS Latency 
 
Fungsi: Modul RAM mendapatkan sebuah alamat data dalam 
2 siklus: Pertama dengan Signal RAS (Row Address Strobe) 
dan yang kedua dengan CAS (Column Address Strobe). 
Option CAS Latency (CL) akan mendefinisikan, untuk berapa 
banyak siklus sinyal CAS tersedia pada memori. Semakin 
pendek pulsa CAS, semakin tinggi arus data. Jika pada label 
memori tercantum CL2, modul tersebut merupakan DRAM 
yang cepat, sedangkan CL3 hanya ditujukan untuk kecepatan 
arus data kategori sedang. 
Saran: Dengan menggunakan pilihan 'CAS Latency’, Anda 
dapat meningkatkan kecepatan PC hingga 8%, tergantung 
chipset motherboard-nya. Pada board ASUS A7V266, Anda 
dapat mengatur pilihannya pada ‘DDR2.5T’ (DDR-RAM), 
‘SDR3T (SDRAM)’ atau ‘2T’. Kedua parameter pertama untuk 
modul memori tidak bermerek (tidak berlabel atau CL3), 
sedang yang terakhir untuk modul memori bermerek, misalnya 
Infineon CL2. Pilihlah ‘2T’, untuk mempercepat kerja PC. 
Modul SDRAM lama dan murah hanya untuk mode CL3 (CAS 
Latency = 3). Walaupun demikian, Anda perlu mencoba 
menjalankannya pada ‘2T’ Apabila sistem berjalan stabil, Anda 
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akan mendapatkan kerja PC yang lebih meningkat. 
Sebuah modul memori yang dioperasikan di CL2 pada FSB 
133 MHz, akan berlari lebih cepat dibanding sistem yang 
di-overclock hingga 150 MHz dengan memori CL3. Di sini 
Anda dapat mempercepat sistem, walaupun timing-nya 
dilakukan secara konservatif dan relatif lebih aman. 
 

2.3.2.1.2.8. RAS and CAS Timing 
 

 
 
 
Fungsi: Dalam menu BIOS ‘Chip Configuration’ 
terdapat 3 parameter untuk menyesuaikan modul memori yang 
terpasang, dengan motherboard secara optimal. 
Pilihan tersebut dapat meningkatkan kinerja sistem. Ketiga 
pilihan tersebut adalah: 
- SDRAM RAS-Precharge Time 
- SDRAM RAS to CAS Delay 
- SDRAM Active to Precharge 
Saran: Timing RAS dan CAS yang tepat tidak hanya mampu 
meningkatkan kemampuan PC, tetapi juga menentukan, 
apakah Windows akan beroperasi dengan stabil atau 
sebaliknya. Di sini, Anda harus menemukan kompromi 
antara performa dengan stabilitas. Untuk mengubah 
parameter, aturlah ‘SDRAM Configuration’ pada ‘User 
Define’. 
Umumnya konfigurasi standar dicapai dengan ‘CAS Latency 
=3’ dan ‘RAS Precharge Time = 6T’. Seperti disebutkan 
di atas, timing konservatif 3/3/3/6 hanya memungkinkan arus 
data yang sedang sedang saja. Sedangkan kecepatan tinggi 
dapat dicapai dengan memperkecil timing secara bergiliran, 
misalnya 2/3/3/6 (CAS Latency, RAS Precharge Time, RAS to 
CAS Delay, Active to Precharge), kemudian 2/2/3/6, 
selanjutnya 2/2/2/6 dan seterusnya. Periksalah, apakah PC 
tetap stabil setelah dilakukan setiap perubahan 
di BIOS. 
Kecepatan tertinggi dicapai dengan timing 2/2/2/5, namun 
hanya berfungsi dengan modul memori yang handal, 
serta layout motherboard yang benar benar bagus. 
 

2.3.2.1.2.9. Bank Interleave 
 
Fungsi: Pada pilihan ini, Anda dapat menentukan berapa 
banyak modul yang dapat dikontak oleh CPU secara terpisah 
(secara paralel).  

Gambar 1.3.2.1.2.8.a. 
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Saran: Anda dapat memilih ‘None’, ‘2 Banks’, ‘4 Banks’ atau 
‘Auto’. Pilihan paling aman adalah ‘Auto’ atau ‘2 Banks’. 
Jangan sekali-sekali memilih ‘Disabled’ atau ‘None’ (biasanya 
dijumpai di Phoenix-BIOS), karena akan menghambat laju PC. 
Dahulu, cukup mudah untuk membedakan modul RAM single-
sided dari double-sided. Pada single-sided, chip memori-nya 
hanya dipasang pada satu sisi modul, sementara double-sided 
pada kedua sisinya. Sekarang cara ini tidak dapat diandalkan. 
Untuk memastikannya, sebaiknya lihatlah di homepage 
produsen tersebut. 
 

2.3.2.1.2.10. DDR_IT / 2T_Item 
 
Fungsi: Dengan pilihan ini, Anda dapat mempercepat kontak 
ke DDR-RAM sebanyak 1 cycle. Akan tetapi option ini hanya 
tersedia di versi BIOS terbaru. 
Saran: Jika Anda me-restore BIOS dengan ‘Load Setup 
Defaults’, ‘Auto mode’ akan di-load sebagai parameter. Hal ini 
identik dengan setting ‘2T CMD’ (akses lambat). Pilihan ‘1T 
CMD’ saja tidak akan membawa peningkatan kecepatan yang 
signifikan. Konfigurasikanlah parameter ‘Bank Interleave’ 
pada ’Banks’ untuk mendapatkan peningkatan hingga 
sebanyak 5%. 
 

2.3.2.1.2.11. Read Around Write 
 
Fungsi: Option ini juga hanya tersedia dalam versi BIOS  
terbaru. Berdasarkan keterangan produsen mainboard, akses 
ke modul akan menjadi lebih cepat. Pada kondisi ini, CPU 
menulis data ke dalam alamat memori tertentu, dan tak lama 
setelah itu membaca alamat yang sama. Jika data masih 
berada dalam cache, prosesor dapat mengambilnya langsung 
dari sana, tanpa perlu mengontak ulang memori. 
Saran: Teori ‘Read Around And Write’ memang terdengar 
sangat menarik. Akan tetapi dalam prakteknya, pilihan 
ini tidak membawa peningkatan kecepatan pada motherboard 
yang saya gunakan (A7V266). Tidak soal, apakah Anda 
memilih ‘Disabled’ atau ‘Enabled’. Hal ini juga berlaku bagi 
banyak motherboard lainnya. 
 

2.3.2.1.2.12. Graphic Apperture Size 
 
Fungsi: Dengan pilihan ini, Anda dapat menentukan ukuran 
jendela memori dalam RAM. Memori tersebut dapat digunakan 
oleh graphic card untuk menyimpan tekstur. 
Saran: Option inilah yang paling sering keliru dikonfigurasi. 
Untuk amannya, sebaiknya atur nilainya setengah dari 
kapasitas RAM. Contohnya untuk DRAM 256 MB, atur pilihan 
ini pada ‘128MB’. Terkecuali jika Anda menggunakan software 
3D, seperti 3D-StudioMax atau menginstalasi game 3D pada 
hard disk, Anda dapat mengatur ‘Graphic Aperture Size’ pada 
nilai maksimal. Tapi awas, dengan pilihan ini, aplikasi office 
Anda dapat menjadi tidak stabil! 
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2.3.2.1.2.13. AGP Fast Write 
 

 
 
 
Fungsi: Hanya dengan ‘AGP Fast Write’ prosesor dapat 
mengakses graphic card dengan kecepatan 1 GB/s (pilihan 
lain adalah dengan RAM). Fungsi ini akan mempercepat 
pengoperasian software dan game 3D. 
Saran: Semua graphic card 3D modern telah mendukung 
modus AGP Fast Write. Oleh karena itu, pastikan pilihannya 
menjadi ‘Enabled’ agar kerja graphic card tidak terhambat. 
Hati-hati terhadap BIOS versi lama, ada bug-nya! Fungsinya 
tersedia, tapi tidak berjalan semestinya. Tidak soal, apakah 
dikonfigurasikan pada ‘Enabled’ atau ‘Disabled’.Update BIOS 
dapat menyingkirkan masalah ini. 
 

2.3.2.1.2.14. Video Memory Cache Mode 
 

 
 
 
Fungsi: Dengan pilihan ini Anda dapat mendefinisikan, apakah 
cache CPU boleh menampung data sementara (buffering) 
dari memori grafik. Dengan begitu anda menyingkirkan  
masalah pada no-name card dan mempercepat arus 
data VGA dengan chip NVIDIA.  
Saran: Disini Anda dapat memilih ‘UC’ (Uncacheable 
Combining) atau ‘USW’ (Uncacheable Speculative Write 
Combining). Pada semua graphic card NVIDIA, ‘USW’ adalah 
wajib. Kalau tidak, Anda akan kehilangan banyak kecepatan 
pada output grafik. Juga pada aplikasi DOS (untuk CNC-
machine) ‘USW’ juga akan berguna, karena beberapa akses 
8/16 bit otomatis akan disatukan dan sekaligus dikirim melalui 
AGP-interface. Keistimewaan ini hanya terdapat pada board 
ASUS. Jika terjadi masalah antara video card dan sound card 
(konflik perangkat dalam Windows Device Manager), pilihlah 
option ‘UC’. 

Gambar 1.3.2.1.2.13.a. 

Gambar 1.3.2.1.2.14.a. 
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2.3.2.1.2.15. PCI/VGA Pallete Snoop 

 
Fungsi: Memungkinkan kerjasama yang benar antara graphic 
card dan PCIMPEG-decoder card.  
Saran: Option ini jarang digunakan, dan hanya perlu diaktifkan 
bila Anda menginstalasi graphic card dan PCI-MPEG-card 
dalam sebuah PC. Dengan ini, Anda mengatasi kesalahan 
pada tampilan warna. Apabila tidak, biarkan pada ‘Disabled’, 
karena graphic card noname dan OEM dapat menyebabkan 
sistem crash. 
 

2.3.2.1.2.16. CPU Speed 
 

 
 
 
Fungsi: Anda dapat meningkatkan frekuensi CPU atau meng-
overclock CPU Duron/Athlon. 
Saran: Agar pilihan ini berfungsi dalam BIOS, Anda harus 
mengkonfigurasikan board ke modus jumper-free dengan 
menempatkan semua DIP-Switch ke posisi 'off ' (baca buku 
manual). Pada board yang CHIP gunakan lebih mudah, 
hanya perlu mengatur sebuah jumper. Pada contoh berikut, 
CHIP mengoverclock Athlon 900 ke 1200 MHz (tidak 
semua CPU mampu ke frekuensi ini). Agar sistem stabil, core-
voltage harus ditingkatkan menjadi 1,85 volt. Dengan 
banyaknya panas yang dihasilkan, CHIP menempatkan 
paduan HSF (heatsink-fan) yang baik di atasnya. 
pertimbangkanlah, apakah meng-overclock CPU akan 
bermanfaat bagi Anda. 
 

2.3.2.1.2.17. Overclock Total 
 

 
 

Gambar 1.3.2.1.2.16.a. 

Gambar 1.3.2.1.2.17.a. 
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Fungsi: Board Athlon seperti A7V266 memiliki banyak pilihan 
setting BIOS, sangat tepat untuk overclock. Lebih dari 20% 
peningkatan kecepatan dapat diperoleh. 
Perhatian: Overclocking dapat beresiko merusak CPU dan 
periferal Anda. 
Saran: Dalam melakukan overclocking, Ada 2 pilihan CPU 
yang beredar: Locked dan unlocked. Untuk jenis pertama, 
Anda hanya perlu melakukan tuning dalam BIOS. 
Konsekuensinya, PCI-bus sementara akan beroperasi pada 
frekuensi terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga PCI-card 
tidak berfungsi. Anda dapat meningkatkan kecepatannya 
dengan 3 pilihan yang ada di BIOS:  
1. CPU: System Frequency Multiple  
2. System/PCI Frequency (MHz) 
3. CPU Vcore 
Untuk mudahnya, CHIP mengoverclock Athlon 1000 ke 1200 
MHz. Pilihan BIOS pertama diatur ke posisi '10.0x', sedang 
kedua pada '120/30', yang ke-3 pada '1,85 volt'. Frekuensi 
1200 diperoleh dari 120 x 10. Satu-satunya cacat kosmetik 
adalah bahwa PCI-bus beroperasi pada 30, bukan pada 33 
MHz. Overclocking unlocked Athlon terasa lebih menarik lagi. 
Lepaskan pendingin, hubungkan keempat jembatan L1 pada 
casing CPU dengan 4 ujung pensil (lihat foto), lalu pasang 
kembali pendingin. 
Konfigurasikan pilihan BIOS ke-2 pada '100/33', maka setiap 
PCI-card bisa bertahan. Kini tingkatkan kecepatan dengan 
melakukan konfigurasi pertama pada '12' untuk mendapatkan 
1200 MHz.Kelebihannya: PCI-bus akan tetap pada 
frekuensi normal. 
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2.3.2.1.3. Konfigurasi BIOS Terkini 
 

 
 
Tahukah Anda, mainboard baru Anda memiliki 23 interrupt (IRQ) bila 
setting-nya tepat? Tahukah Anda, bahwa graphic card AGP dan port 
USB Anda dapat dipasok dengan tegangan listrik lebih tinggi? 
Jangan kaget, Anda tidak sendirian! Banyak orang yang belum 
mengetahuinya. Dalam artikel ini, saya mengulas setting BIOS yang 
baru dan rumit. Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa tulisan ini 
ditujukan kepada pembaca yang telah memiliki banyak pengalaman 
dengan Basic Input Output System (BIOS). Bila Anda belum terlalu 
paham mengenai setting BIOS, sebaiknya baca dulu tulisan 
mengenai dasar-dasar BIOS di berbagai sumber dalam Internet. 
Anda bisa saja membaca www.pcguide.com, 
www.tomshardware.com, www.chip.de (dalam bahasa Jerman), dan 
beberapa website hardware PC lainnya. Untuk menguji setting BIOS 
yang diulas pada bagian ini, saya menggunakan motherboard 
berikut: 

• Abit TH7-II (Intel i850) 
• Asus P4B533 (Intel i845E) 
• Elitegroup K7S6A (SiS 745) 
• Gigabyte 7VRXP (VIA KT333) 
• Soltek SL-75DRV5 (VIA KT333) 
• MSI K7N420 (Nvidia NForce 420) 

Istilah-istilah di dalam BIOS setup, sedikit bervariasi dari produsen 
ke produsen, akan tetapi, fungsinya pada dasarnya identik. 
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2.3.2.1.3.1. Interrupt Mode PIC / APIC 
 

 
Gambar 1.3.2.1.3.1.a. 
 
Fungsi: APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) 
yang terdapat pada mainboard baru, mampu menyediakan 
23 interrupt - berbeda dengan PIC yang hanya 16 - di bawah 
sistem operasi seperti Windows 2000/XP. Ini menghindarkan 
konflik resource yang menjengkelkan, saat Anda memenuhi 
sebagian besar slot slot PCI Anda dengan periferal. 
Saran: Pilihlah modus APIC, bila Anda hendak menggunakan 
banyak card PCI. 
Awas: Setting ini tidak boleh diubah lagi setelah sistem operasi 
(Windows 2000/XP diinstal, karena akan menyebabkan 
kekacauan interrupt. 
 

2.3.2.1.3.2. CPU Fast String Enable / Disable 
 

 
CPU 1.3.2.1.3.2.a. 
 
Fungsi:Modus ini mempengaruhi kinerja cache L1 pada CPU. 
Awalnya berguna untuk prosesor Pentium-Pro yang tidak 
dapat menjalankan Fast Strings dengan benar. 
Saran: Anda harus membiarkan setting pada 'Enabled'. Saat 
ini, sudah tidak ada lagi masalah kompatibilitas yang 
berhubungan dengan modus ini. 
 

2.3.2.1.3.3. MPS Version Control For OS 1.1 / 1.4 
 

 
Gambar 1.3.2.1.3.3.a. 
 
Fungsi: MPS, (Multi Processor Specification) hanya berfungsi 
saat 2 prosesor atau lebih, digunakan. Versi terbarunya 1.1 
dan 1.4 - yang terakhir mendukung PCI-bus ke 2. 
Saran: Hampir semua sistem operasi mendukung MPS 1.1 
dan yang lebih baru (mulai Windows 2000) juga dapat 
mendukung MPS 1.4 tanpa masalah. Bila sistem operasi Anda 
mendukung versi 1.4, sebaiknya setting ini diaktifkan 
Awas: Salah setting bisa menyebabkan prosesor ke 2 tidak 
berfungsi. 
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2.3.2.1.3.4. Compatible FPU Opcode Enable/Disable 
 

 
Gambar 1.3.2.1.3.4.a. 
 
Fungsi: Menghidupkan sebuah modus pada Pentium 4 yang 
memberikan kompatibilitas lebih besar dengan melakukan 
emulasi FPU. 
Saran: Menurut “kabar burung” pilihan ini menjanjikan 
peningkatan kinerja yang besar, setup pada 'Disabled' 
bila tidak kinerja CPU Anda lambat saat melakukan kalkulasi 
dengan FPU.  
 

2.3.2.1.3.5. AGP Driving Value 0000-00FF 
 

 
Gambar 1.3.2.1.3.5.a. 
 
Fungsi: Pilihan ini hanya terdapat pada board dengan chipset 
VIA. Apabila Anda mengganti setting 'AGP Driving Control' 
dari 'AUTO' ke 'Manual', Anda dapat mengubah kekuatan 
signal pada AGPport dengan mengisikan sebuah hexcode. 
Pilihan ini menjadi penting saat pertama kali VIA 
menggunakan AGP. Mulanya, AGP adalah standar Intel. 
Fungsi utamanya adalah 'menjinakkan' graphic card 
AGP 4x seperti GeForce 256 pertama pada board AGP 4x 
versi lama.  
Saran: Sayang sekali, produsen board tidak memberi banyak 
informasi. Asus menyarankan nilai '00B9' untuk board 
V6600Pure, sementara Tyan menyarankan '00CC' untuk 
semua board. 
Jika Anda ragu, mencoba-coba berbagai 
nilai dapat menghasilkan kondisi tak 
terduga. Terutama pada kombinasi mainboard 
dan graphic card yang tidak stabil. 
Tip: Cari 'AGP Driving Value' yang disarankan 
pada website produsen motherboard 
yang Anda miliki. 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 31 

2.3.2.1.3.6. ATA 66/100 IDE Cable Msg. Enable/Disable 
 

 
Gambar 1.3.2.1.3.6.a. 
 
Fungsi: Pada beberapa board Elitegroup (ECS), Anda dapat 
melihat, apakah drive IDE dihubungkan dengan kabel IDE 40 
pin (ATA 66) atau 80 pin (ATA 100).  
Saran: Tampaknya memang bagus,akan tapi tak banyak 
gunanya. 'Enabled' hanya berguna bagi penggemar konfigu-
rasi yang fanatik, yang selalu ingin tahu apa yang ada dalam 
PC-nya. 
 

2.3.2.1.3.7. USB 2.0 HS. Refer Voltage Low/Medium/High/Max 
 

 
Gambar 1.3.2.1.3.7.a. 
 
Fungsi: Board Asus baru seperti P4B533 menyediakan pilihan 
pengaturan suplai daya pada port USB 2.0 untuk Highspeed- 
USB-Controller. Feature ini berguna,bila Anda menggunakan 
beberapa perangkat USB yang mengfambil daya dari USB 
port itu sendiri. 
Saran: Apabila Anda mendapat masalah dengan perangkat 
USB 2.0, tingkatkan suplai daya secara bertahap. 
Secara teknis, cara ini sebenarnya tidak terlalu efektif. Akan 
tetapi, dalam prakteknya dapat membantu. 
 

2.3.2.1.3.8. Delay Prior to Thermal 
 

 
 
Fungsi:pilihan ini hanya tersedia pada sistem Pentium 4. 
Fungsi pelindung ini menentukan berapa lama prosesor 
berada dalam modus 'lambat' (frekuensi diturunkan), saat 
terjadi overheating (kepanasan). 
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Saran: Kasus ini jarang terjadi (misalnya salah pasang 
pendingin atau kipas rusak). Hampir tak ada pengguna 
yang menyadarinya, kecuali P4 berhenti total pada suhu tinggi 
yang permanen. 16 menit adalah nilai standar, tetapi setting 
paling 'agresif ' 4 menit sudah memadai. 
 

2.3.2.1.3.9. ACPI Suspend Type S1 (POS) / S3 (STR) 
 

 
 
Fungsi: Sebenarnya, ada 6 modus yang 
termasuk di dalam 'Advanced Configuration 
and Power Interface'. Namun, 
umumnya, BIOS baru hanya menawarkan 
2 modus: S1 'Power On Suspend' 
dan S3 'Suspend To RAM'. Ringkasnya: 
Dengan S1 PC Anda lebih cepat hidup 
kembali, karena hanya hard disk, CPU, dan monitor saja yang 
dimatikan. 
Sementara dengan S3, semua perangkat kecuali RAM 
dimatikan untuk menghemat energi. 
Saran: Modus S3 membutuhkan kerjasama yang baik antara 
semua driver. Oleh karena itu, hanya disarankan bagi pemilik 
board Intel dengan driver baru. Bila PC tidak bangun lagi dari 
tidurnya, tak ada cara lain kecuali mematikan dan  
menghidupkan kembali (dan sebaiknya langsung pindah ke 
modus S1 yang lebih tak bermasalah). 
Selain itu sistem operasi Anda sebaiknya juga terbukti 
mendukung ACPI (misalnya Windows 2000/XP).  
Bila tidak menggunakannya, lebih baik Anda mematikan fungsi 
ACPI. 
 

2.3.2.1.3.10. AGPCLK/CPUCLK (AGP Clock) 2/3, 2/4, Fix 
 

 
 
Fungsi: Jika Anda menemukan pilihan ini dalam BIOS, Anda 
beruntung memiliki mainboard dengan fasilitas tuning yang 
bagus. Soalnya, board dengan fungsi ini dilengkapi dengan 
'pembagi variabel' yang dapat mengaturfrekuensi AGP dan 
PCI agar tidak bergantung dengan frekuensi sistem (FSB). 
Sementara itu, pilihan untuk meningkatkan tegangan (AGP, 
CPU, RAM, atau I/O), dapat ‘menjinakkan’ sistem yang 
tidak stabil akibat di-overclock. 
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Saran: Atur pilihan pembagi ini pada 'Fix' agar frekuensi AGP 
dan PCI selalu tetap pada 66 atau 33 MHz seperti spesifikasi 
standarnya. Sekarang Anda dapat sedikit demi sedikit 
meningkatkan frekuensi FSB melalui pilihan BIOS lainnya, 
untuk meningkatkan kinerja PC tanpa mengganggu prangkat 
AGP dan PCI. Saat terjadi etidakstabilan, turunkan FSB satu 
tingkat di bawah nilai stabil maksimal. Untuk tegangan listrik, 
cobalah meningkatkannya secara bertahap. Uji kestabilan 
sistem, terlebih dahulu. Jangan meningkatkan terlalu tinggi. 
Apabila salah, komponen Anda bisa terbakar Jangan lupa, 
peningkatan tegangan listrik tersebut akan meningkatkan suhu 
komponen. Jadi, pastikan bahwa  pendinginan komponen 
yang ditingkatkan tegangannya, serta sirkulasi udara di dalam 
casing sudah cukup baik. 
 

2.3.2.2.  Update BIOS 
 
Biasanya komputer pada akhirnya membutuhkan update untuk BIOS. Ini 
sangat perlu umumnya untuk mesin yang tua, sejalan dengan hadirnya 
device baru, seperti harddisk baru, vga card baru, BIOS pun perlu diberitahu 
cara penggunaan device-device baru, karena tidak seluruhnya masih 
menggunakan metode yang konservatif.  
Karena BIOS disimpan didalam ROM (Read Only Memory), maka proses 
meng-update nya pun tidak mudah.  
 
Untuk merubah data dalam BIOS, anda membutuhkan software khusus yang 
diberikan oleh manufaktur motherboard nya. Lalu anda juga harus sesuaikan 
update dengan revisi BIOS yang ada, umumnya anda dapat melihat nomor 
kode revisi BIOS pada saat komputer start,  
 
Hati-hati dalam proses tersebut karena apabila anda salah langkah didalam 
proses upgrade revisi BIOS, dan anda gagal dalam pelaksanaannya maka 
BIOS anda akan mati total. 
 
Manufatur BIOS diantaranya adalah : 
 
§ American Megatrend Inc 
§ Microid Research 
§ Phoenix Technologies 
§ Acerlabs 
§ Winbond 
 
Bacalah dengan seksama manual yang diberikan dari vendor BIOS masing-
masing karena umunya cara upgrade sangatlah berbeda dari tiap vendor 
yang ada. 
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2.4. BUS 
 
System bus telah berkembang dan berevolusi selama bertahun-tahun dalam 
usahanya untuk memenuhi kebutuhan akan kecepatan performa pada seluruh 
komponen komputer.  
Walau bagaimanapun, evolusi tersebut masih tergolong lamban dibanding 
teknologi-teknologi yang lain. 
Komputer saat ini masih ada yang menggunakan ISA (Industry Standard 
Architecture) yang mana teknologi ini telah digunakan sejak jaman PC IBM 
pertama kali lahir pada tahun 80an. 
 
Ada beberapa faktor yang membuat umur bus menjadi agak slow-motion dalam 
perkembangannya : 
 
o Dibutuhkannya kompatibilitas terhadap komponen hardware yang telah dan 

masih menggunakan infrastruktur tersebut. 
o Sebelum lahir multimedia, beberapa hardware secara penuh mengandalkan 

kecepatan dari bus. 
 
Motherboard biasanya mempunyai dua kunci bus : 
 

2.4.1. System bus ►Dual Independent bus ►Frontside Backside bus 
 
System bus atau local bus tugasnya adalah menghubungkan CPU dan RAM, 
sedangkan periperhal yang lain melalui bus yang lain yang disebut bridge, 
dimana yang telah menjadi bagian dari chipset komputer dan bertindak sebagai 
polisi jaringan, mengintegrasikan dari bus yang lain ke system bus. 
 
 

 
Gambar 1.4.1.a. Bentuk arus bus 
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Sejalan dengan berkembangnya kecepatan CPU dan RAM, menjadi sangat 
penting untuk mengisolasi jalur antara CPU dan RAM. Maka system bus pun 
berkembang dan berubah menjadi Dual Independent Bus, dan tak lama DIB 
berubah menjadi single system bus yang lebih cepat dengan nama Frontside 
Bus dan Backside Bus 
Backside Bus memiliki satu kepentingan, menyediakan jalur langsung, channel 
cepat antara CPU dan cache L2. Dimana Frontside Bus mengkoneksikan RAM 
melalui memory controller ke CPU dan bus-bus yang lain ke RAM. 
 

2.4.2. Shared bus 
 
Bus ini digunakan mengkoneksikan komponen-komponen tambahan ke 
komputer. Disebut shared bus karena mengizinkan banyak device mengakses 
pada jalur yang sama ke CPU dan RAM, device yang dimaksud diantaranya 
adalah : 
 
• Modem 
• Harddisk 
• Kartu Suara 
• Kartu Grafik 
• Kartu Controller 
• Scanner 
• Dan periperhal lainnya 
 
Model shared bus yang digunakan untuk penambahan komponen baru (device), 
adalah sebagai berikut : 
 

Bus Type Bus Width Bus Speed MB/sec 
ISA 16 bits 8 MHz 16 MBps 

EISA 32 bits 8 MHz 32 MBps 
VL-bus 32 bits 25 MHz 100 MBps 
VL-bus 32 bits 33 MHz 132 MBps 

PCI 32 bits 33 MHz 132 MBps 
PCI 64 bits 33 MHz 264 MBps 
PCI 64 bits 66 MHz 512 MBps 
PCI 64 bits 133 MHz 1 GBps 

 
Dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 
 

2.4.2.1. ISA (Industry Standard Architecture) 
 
Bus PC pertama beroperasi pada 4.77 MHz (MHz = Juta langkah per detik) 
dan hanya 8 bits lebar bandwidth, dengan maksud dapat memproses 8 bits 
dari data disetiap langkah / cycle.  
Berkembang menjadi 16 bits pada 8 MHz dan menjadi memiliki standarisasi 
nama ISA. Bus ini didisain mampu membawa data hingga 16 Mbps, cukup 
cepat, bahkan untuk aplikasi masa kini. 
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2.4.2.2. EISA (Extended Industry Standard Architecture) 
 
Sejalan dengan teknologi yang terus berkembang dan bus ISA makin lebih 
bergigi, maka berkembanglah menjadi EISA (Extended Industry Standard 
Architecture), dengan lebar 32 bits bandwidth pada kecepatan 8 MHz. 
Namun sepengetahuan saya bus yang satu ini sangat kurang populer karena 
umumnya hanya digunakan untuk kebutuhan server pada masa itu, seperti 
SCSI dan Ethernet Card berkecepatan tinggi, mungkin ini disebabkan oleh 
karena faktor harga dan lisensi penggunaan model bus ini yang membuat 
kocek vendor berfikir dua kali menggunakan infrastruktur bus ini, sedangkan 
ISA biasa saja sudah cukup memenuhi kebutuhan. 
 

2.4.2.3. VESA (Video Electronics Standard Association) – VL-BUS 
 
VESA atau sering disebut VL-BUS kemudian secara de-facto lalu 
menggantikan posisi EISA, karena harganya yang sangat terjangkau, 
didisain juga menggunakan bus 32 bits pada kecepatan yang sama dengan 
local bus, namun mengkoneksikan lebih dari dua device dengan bus ini 
dapat mengakibatkan terjadinya interference atau bahkan conflict dan 
mengurangi performa CPU. 
 

2.4.2.4. PCI (Periperhal Component Interconnect) 
 
Lalu pada awal tahun 90an, Intel memperkenalkan standar bus baru untuk 
konsiderasi yaitu PCI. Kelahiran PCI bisa dikategorikan sebagai gabungan 
kemampuan ISA dan VL-BUS. Dengan menyediakan akses langsung ke 
RAM, namun juga menyediakan jembatan (bridge) untuk menghubungkan ke 
Frontside Bus dengan begitu punya akses pula ke CPU. Pada dasarnya 
dengan kemampuan ini maka PCI mampu mencapai performa yang lebih 
baik dari VL-BUS dengan menghapuskan kemungkinan terjadinya konflik 
interferensi dengan CPU. 
 
PCI mampu mengkoneksikan device lebih banyak daripada VL-BUS, hingga 
6 device dalam satu motherboard, bahkan yang lebih hebat lagi anda dapat 
memiliki kartu dengan fungsi dan merek yang sama dalam satu motherboard 
tanpa terjadi konflik, seperti memiliki 2 ethernet card, atau 2 sound card. 
 

 
Gambar 1.2.4.2.a. Kartu PCI dengan 47pins. 

 
PCI bekerja pada kecepatan 33 MHz menggunakan lebar bandwidth 32 bits. 
Revisi dari standard yang telah dibuat dengan meningkatkan kecepatan 
hingga 66 MHz dan menggandakan bandwidth menjadi 64 bits. 
PCI-X adalah pengembangan terakhir dari PCI menyediakan lebar 
bandwidth 64 bits, dengan kecepatan 133 MHz pada transfer rate 1GBps. 
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PCI Cards menggunakan 47 pins yang terhubung (49 pins untuk mastering 
card, dimana dapat mengkontrol PCI tanpa interfensi dari CPU). PCI bus 
dapat bekerja dengan hanya beberapa pins karena menggunakan 
multiplexing, dengan maksud bahwa device dapat mengirimkan lebih dari 
satu sinyal melalui hanya 1 pin saja, PCI dapat bekerja pada 5 volts dan 3.3 
volts 
 
Walaupun Intel melahirkan PCI dan menjadikannya standard pada tahun 
1991, tidak mencapai popularitasnya hingga kelahiran Windows 95, pada 
tahun 1995. Dalam waktu 4 tahun dari tahun 91 ke 95 PCI sempat 
berkembang dan berkembang yang pada akhirnya memiliki fitur yang 
disupport oleh Windows 95 yaitu Plug and Play, yang akan kita bahas pada 
bab berikutnya.  
 

2.4.3. AGP (Accelerated Graphic Port) 
 
Kebutuhan atas ‘streaming video’ dan ‘real-time 3D games’ membutuhkan 
kecepatan yang lebih. Pada tahun 1996, debut Intel dengan AGPnya, modifikasi 
dari PCI bus yang digunakan untuk kebutuhan ‘streaming’ dan aplikasi ‘3D’ 
seperti games dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akselerasi grafis. 
 

 
Gambar 1.4.2.5.a. Diagram dari arsitektur standar dari Pentium III 

menggunakan bus AGP 
 
AGP mengandalkan pada bus untuk menghubungkan dirinya ke CPU, yang pada 
pokoknya bus adalah channel atau jalur antara komponen dan komputer. 
 
Sementara AGP menggunakan basis ‘PCI bus’, namun sering direferensikan 
dengan istilah ‘AGP bus’, ini sebenarnya bukan bus system, malahan terlihat 
seperti koneksi ‘Point to Point’ dengan kata lain koneksi antara AGP ke CPU dan 
RAM adalah Kartu grafik, maka dari itu tidak ada satu pun penghalang jalur 
tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai Shared bus, karena tidak saling 
berbagi. 
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Gambar 1.4.2.5.b. Kartu Grafik berbasis AGP 

 
AGP menggunakan banyak teknik untuk mencapai performa maksimum, antara 
lain :  
 
• AGP menggunakan 32 bits bus dengan kecepatan clock 66 MHz, dengan 

maksud dia dapat mentransfer 32 bits (4 bytes) dari data sebanyak 66 juta 
kali. Kecepatan transfer dapat meningkat apabila anda menggunakan model 
yang lebih tinggi lagi seperti 2x, 4x atau bahkan 8x. 

• AGP tidak saling berbagi, dengan maksud bahwa ‘kartu grafik’ tidak perlu 
berbagi bus, sehingga kartu grafik dapat dengan mudah mencapai 
kecepatan optimal tanpa interferensi dari manapun. 

• AGP menggunakan pipelining untuk meningkatkan kecepatan. Pipelining 
mengorganisir pencarian data kedalam bentuk barisan proses, sehingga 
kartu grafik menerima potongan data cukup sekali panggil. Analogi, bagaikan 
anda memesan makanan, sambil menunggu pelayan menyiapkan makanan 
pesanan anda, anda dapat memesan makanan yang lain lagi ke waiter yang 
lain, atau bahkan anda bisa saja mesan makanan bagaikan masakan 
padang, yang datang sekaligus seluruh pelayan yang ada, luar biasa bukan. 

• AGP menggunakan sideband addressing, yang membolehkan kartu grafik 
melaksanakan request (permintaan) dan issue (mengeluarkan) informasi 
menggunakan 8 baris alamat tambahan yang terpisah dari jalur data 32 bit 
yang disediakan sebelumnya. Analoginya seperti jalur 32 bit tersebut 
bagaikan radio yang sedang menyiarkan sebuah lagu (arus data yang 
datang dari RAM ke kartu grafik AGP), dan lalu anda menelepon (sideband) 
station radio untuk memberitahu lagu apa yang nanti (queued) akan 
dinyanyikan.  

 
Saat ini, ada 4 jenis variant dari AGP : 
 
• AGP 1.0 
• AGP 2.0 
• AGP 3.0 
 
AGP 2.0 Juga dapat menjalankan versi terdahulu yaitu versi 1.0, yang menarik 
dari variasi modus operasi tersebut adalah sebenarnya kecepatan bus AGP 
adalag 66 MHz, namun AGP 2x berarti mengirim data dua kali dalam satu 
putaran, dan 4x AGP mengirim data 4 kali dalam dalam satu putaran (cycle), 
perhatiakan pada tabel AGP, adalah sebagai berikut : 
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Mode Clock Rate Transfer Rate 
1x 66 MHz 266 MBps 
2x 133 MHz 533 MBps 
4x 266 MHz 1.066 MBps 

 
AGP Pro berbasis AGP 2.0 namun menggunakan slot yang lebih panjang 
dengan supply tenaga tambahan, yang digunakan untuk level professional kartu 
grafik. Komputer yang memiliki AGP Pro atau AGP 2.0 akan bekerja dengan baik 
menggunakan kartu grafik versi AGP 1.0 dan AGP 2.0. Tapi motherboard 
dengan slot AGP 1.0 tidak kompatible dengan spesifikasi selain AGP 1.0. 
 
Jenis AGP yang terkini adalah AGP 8x, walaupun masih berbasis bus 66 MHz, 
spesifikasi AGP 8x sangat berbeda, AGP ini membuang beberapa fasilitas yang 
sudah tidak digunakan lagi untuk menyederhanakan dan menambahkan fitur-fitur 
baru. Yang lebih penting, performa dari AGP 8x sangat baik, perhatikan tabel 
dibawah. 
 

Mode Clock Rate Transfer Rate 
8x 533 MHz 2.133 MBps 

 
 

2.4.4. Plug and Play 
 
PnP (Plug and Play) yang berarti anda dapat mengkoneksikan device ke dalam 
komputer dan secara otomatis komputer mendeteksi periperhal tersebut dan 
mengkonfigurasikannya untuk anda.  
PnP berupa sebuah konsep sederhana namun membutuhkannya kerjasama dari 
banyak pihak industri device untuk mewujudkannya, Intel membuat standarisasi 
dan desain PnP kedalam PCI, namun baru populer beberapa tahun kemudian 
setelah operating system Windows 95 mendukung kemampuannya, dengan 
dampak yang signifikan sehingga dengan cepat dapat mengganti ISA. 
 

2.4.5. Desain dan Implementasi 
 
Implementasi penuh PnP membutuhkan 3 hal utama, antara lain sebagai berikut : 
 

2.4.5.1. PnP BIOS 
 
Unit inti yang dapat memungkinkan PnP dan mendeteksi device PnP. 
Dimana BIOS juga membaca ESCD untuk informasi konfigurasi pada device 
PnP yang ada 
 

2.4.5.2. ESCD (Extended System Configuration Data)  
 
Sebuah file yang berisi informasi mengenai device PnP yang telah terpasang 
dalam system. 
 

2.4.5.3. PnP OS (Operating System)  
 
Semua operating system, seperti Windows 9x/ME/2K/XP atau bahkan Linux 
terkini akan melanjutkan proses konfigurasi yang telah dikerjakan dalam 
BIOS untuk diberikan driver dalam Operating System dan mulai 
memanfaatkannya 
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2.4.6. Cara Kerja 
 
PnP mengotomatisasikan beberapa tugas kunci yang biasanya pada masa 
lampau sangat sulit dikerjakan oleh orang yang tidak berpengalaman dalam 
proses instalasi hardware. Dimana tugas tersebut diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
 
Pada Windows XP,  
Start ► Control Panel ► System  
Hardware ► Device Manager 
View ► Resource by Connections 
 
Maka akan muncul diagram kebutuhan tersebut. 
 

2.4.6.1. IRQ - Interrupt Request  
 
Disebut juga interrupt hardware, yang digunakan oleh banyak device, untuk 
mengambil atensi dari CPU. Seperti contoh Mouse mengirimkan sinyal IRQ 
setiap kali dia bergerak agar CPU tahu pada device tersebut ada sebuah 
aktifitas. 
  

2.4.6.1.1. ISA – Industry Standard Architecture 
 

 
Gambar 1.5.1.a. Tabel IRQ pada PnP OS Windows XP 
 
ISA menggunakan setting IRQ yang terpisah untuk setiap devicenya, 
kelihatan sangat boros didalam penggunaanya. 
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2.4.6.1.2. PCI – Periperhal Component Interconnect 

 

 
Gambar 1.5.2.a. Tabel IRQ pada PnP OS Windows XP 
 
PCI lebih baik didalam reservasi IRQ karena PCI memanajemen 
interrupt hardware tersebut kedalam bus bridge (shared bus, baca 
1.4.2) yang membolehkan satu IRQ untuk banyak Device seperti 
anda lihat pada Gambar 1.5.1.a. dimana penggunaan IRQ untuk PCI 
dapat di shared. 
Catatan pada gambar 1.5.1.a. kartu AGP akan dianggap PCI, baca 
1.4.3. 
 

2.4.6.2. Direct Memory Access 
 
Ini digunakan oleh device untuk mengakses RAM tanpa harus berkonsultasi 
lagi dengan CPU dulu. 

 
Gambar 1.5.1.a. Tabel DMA pada PnP OS Windows XP 
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2.4.6.3. Memory Adresses 
 

 
Gambar 1.5.2.3.a. Tabel Memory pada PnP OS Windows XP 

 
Banyak Device yang membutuhkan memory, dan diberikanlah beberapa 
porsi dari RAM untuk secara eksklusif digunakan oleh device tersebut, agar 
device tersebut dapat beroperasi dengan baik. 
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2.4.6.4. I/O – Input Output Configurations 
 

 
Gambar 1.5.2.3.a. Tabel Input/Output pada PnP OS Windows XP 

 
Setting ini menjelaskan port yang digunakan oleh device untuk mengirim dan 
menerima informasi. 
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