
ita tahu bahwa perangkat mobile
communication kita telah maju selangkah

dengan munculnya sistem operasi pada gadget kita.
Ada yang pakai iOS dengan iPhone & iPadnya, ada
yang Symbian, meski udah ditinggalkan. Atau,
BlackBerry dengan new-comer-nya yang sedang
naik. Atau Android yang lagi naik daun. Bahkan
Windows Phone yang mau bangkit pada versi 8,
mengiringi kemunculan Windows 8 setelah era
Vista & Seven.

ita batasi bahasan kita
pada Android, lebih

khusus lagi aplikasi Android,
lebih khusus lagi yang sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa
dalam menunjang aktifitasnya.
Yang jelas yang pertama
adalah memilih perangkat
A n d r o i d d e n g a n
mempertimbangkan 2 (dua)
aspek penting, yaitu harga dan
p e r f o r m a n c e ( k i n e r j a
terukurnya). Yang bagus
adalah yang murah tapi
dengan kinerja terukur yang
bagus. Semurah apa dan
sebagus apa kinerjanya, itu yang jadi penting.

ita mulai dengan persyaratan teknis :
1.OS Android minimal HoneyComb untuk

Tablet & SmartPhone minimal IceCreamSandwich.
2.Layar untuk SmartPhone minimal 4″ & untuk 
Tablet minimal 7″. Resolusi minimal SmartPhone 
480×800 px. Untuk Tablet resolusi minimal
1280×800 px. Warna minimal 16 juta warna/16M.
Minimal 5 point TouchPoint type Capacitive.
3.Prosesor/CPU minimal SingleCore 1 GHz, lebih
baik bila DualCore. Internal RAM minimal 512 MB,
Internal Memori minimal 4 GB, support Eksternal
Memori via SD/MicroSD minimal 16 GB.
4.Kamera minimal 5 MP, lebih bagus kalau 8 MP.
Lebih disukai bila ada dual-camera. Minimal Video
Recording adalah 720p, Minimal Video Playing
adalah 720p.
5.BlueTooth, USB, HDMI, WiFi (n) & 3G (HSDPA
kalau ada) wajib ada. Sangat baik kalau ada DLNA.

Sangat baik kalau Dual-SIM, salah satunya 3G.
Sound output support 3,5 mm
6.Ada GPS & A-GPS, G-Sensor, Stereo FM, Sound
menengah. Baterai untuk Tablet minimal 4000
mAh, untuk SmartPhone minimal 2000 mAh. Wajib
Google Play/Google Market.
7.Tipis & ramping, tebal maksimal 1,2 cm.
8.Harga di kelas menengah : maksimal 3,5 juta. Ini
sangat relatif tergantung brand.

9.OTB USB = On The Go,
koneksi flashdisk/hardisk
eksternal via USB, kayak
Tabulet. Juga port VGA untuk
ke Proyektor.

an, kandidat untuk
karakteristik di atas

adalah, termasuk point
NEGATIP-nya :
1.IMO S88 Discovery Rp 1,4 jt.
Sayangnya susah di cari di
BEC, saat awal launching 9-9-
12 lalu. Tapi seminggu
kemudian, pasokan dan harga
normal kembali. Score Antutu
4987, Quadrant 2684. Hampir
setara dg Samsung Galaxi S

Advance Rp 3,5jt.
2.Huawei U8660 Honor Rp. 2,4 jt. Barangnya ada di
Dukomsel, sayangnya belum ICS, kudu upgrade
sendiri. Dan, masih SingleCore meski sudah 1,4
GHz. Harga masih kemahalan untuk SingleCore.
3.Huawei MediaPad, ini Tablet, tapi yg support
Phone. Rp 3,4 jt. Sayangnya masih 256K warnanya,
belum 16M, meski resolusinya udah 1280×800 px.
Juga belum ICS.
4.Vandroid S5, cloning Galaxi Note, 5,3″, Rp 1,9 jt. 
Masih kemahalan, kudunya Rp 1,5 jt. Masih RAM
512MB & masih SingleCore. Layar lebar, resiko
boros batere. Sayang tanpa HDMI.
Untuk gadget yang high-end kayak Samsung SIII
atau HTC One-X tidak terbahas karena punya
kelemahan dari sisi harga, yaitu mahal. Meski
kinerja hebat. Dan nominasi terbaiknya adalah IMO
S88 Discovery, sesuai dengan saran Kaskuser juga.
Anda pilih mana ?
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ndroid mana yang bagus
kinerja hardwarenya ?

Gampang saja, ukur dengan Antutu
benchmark. Disini dibatasi hanya
gadget Android saja. Dan, hanya
bisa menjawab kasus : Android
merk/type A vs B, tinggi mana
score Antutu benchmarknya.
Referensinya adalah yang bernilai
score Antutu yang terbesar adalah
yang terbaik, dengan tidak melihat merk/brand,
type bahkan spesifikasi teknisnya. Kita serahkan
pada Antutu untuk menjadi eksekutor yang
menentukan secara kuantitatif kinerja hardware
Android yang kita ukur.

ertama kali, install
a p l i k a s i A n t u t u

Benchmark, dengan versi
m e n y e s u a i k a n . U n t u k
menginstallnya bisa digunakan
Play Store. Tentu saja kita
sudah punya akun di Google.
Setelah ter-install akan muncul
status installed di akun Google
Play kita (Gbr paling atas). Dan
di gadget kita muncul icon

Antutu Benchmark. Aplikasi siap
dijalankan. Di sarankan sebelum
proses benchmark agar baterei full
& aplikasi yang semula terbuka di
closing dulu.

roses benchmark dimulai dan
kita serahkan sepenuhnya

kepada Antutu Benchmark untuk
mengukur kinerja hardwarenya.
Lamanya waktu yang dibutuhkan

sekitar 1 atau 2 menit. Semua komponen diperiksa
secara internal (gambar paling bawah). Hasil akhir
ditunjukkan gambar Chart atau grafik batang di
bawah ini. Sebuah perbandingan secara visual

dengan hasil benchmark yang
sudah pernah dilakukan
sebelumnya. Nah, hasil
benchmark gadget kita bisa di
bandingkan dengan chart tadi.
Berada pada posisi mana &
scorenya berapa. Yang bagus,
menurut saya pribadi adalah
yang scorenya di atas 5000.
Setara dengan Samsung S2.
Kalau belum 5000 itu masih
belum powerfull.
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enchmark di Antutu menyimpan minimal 2
(dua) informasi, yaitu informasi perangkat

kerasnya dan informasi pengukuran perangkat
kerasnya. Gadget yang dipakai sebagai obyek ukur
adalah ponsel merk IMO S88 Discovery. Kita mulai
dengan informasi perangkat kerasnya. Mirip-mirip
System Information kalau di Windows. Berikut
tampilannya.

ampilan ini menjadi
identitas dari smart

phone kita. Terkadang
kita suka gak tahu
berapa resolusi layar,
RAM, resolusi kamera
dan nomer IMEI sebagai
nomor unik untuk tiap
ponsel. Itu semua ada di
tab System Info. Jadi
sangat jelas bagian ini
memuat informasi
tentang hardware smart
phone kita. Yang menjadi
titik fokus disini adalah
type prosesor yang
sudah dual-core dan
versi Android yang
menggunakan Ice Cream
Sandwich atau ICS atau
versi 4.0.

agian kedua adalah
score Antutu untuk

IMO S88 Discovery ini. Di
tampilkan beragam hasil
yang berbeda, karena memang secara kuantitatif
kinerjanya berbeda. Misal, ada yang memori
internal masih kosong, aplikasi yang terinstall dan
sebab lain yang secara internal di ukur oleh Antutu.
Juga kondisi sebelum dan sesudah di ‘root’. Berikut

hasil screen-shoot dari
proses awal, yaitu step-
step benchmarking
sampai dengan hasil
akhir berupa score
benchmark. Obyek yang
diukur adalah sama yaitu
IMO S88 Discovery, tapi
dengan kondisi serta
waktu yang berbeda.

ila di bandingkan dengan screen-shoot Antutu
yang dilakukan belakangan, maka ada sedikit

perbedaan di angkanya. Silahkan dicermati apakah
ada perbedaan yang nyata atau tidak. Kayaknya sih
gak akan beda-beda jauh, maklum saja hardware
yang diukur masih sama.

adi kesimpulannya adalah secara teknis kinerja
hardware-lah yang menentukan kemampuan

dari operasional smart phone ini. Meski dari aspek
bisnis, merk masih tetap penting. Tapi bagaimana
cara mengukur nilai merk ? Kalau susah diukur
berarti bukan suatu ukuran. Beda dengan
benchmarking, proses bisa, hasil ada. Jadi kalau
membandingkan kinerja, silahkan di-benchmark.
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ahal ? Pasti. Kinerja ? Hebat. Itu
idealnya, cuma mahal adalah suatu
kelemahan. Tapi yang terbaik adalah

kinerja tinggi, tapi harga murah. Seperti si
IMO. Tapi gak apa-apa kita intip Antutu
benchmark gadget high-end ini. Dibawah ini
smart phone yang sangat familiar dari
keluarga Samsung yaitu Galaxi S3. Quad-core
dengan harga 6 juta dengan score Antutu
8883. Di sebelah kanan ada smart phone merk
Pantech (baru denger ya), dual core juga
(sekelas dengan IMO S88) harga sekitar Rp 3-4
juta, dengan score 6592.
Jadi pilihan terserah Anda, pilih yang mahal,
biasanya kinerjanya bagus. Atau jangan
sampai dapat yang kinerjanya jelek harganya
mahal pula. Itu namanya sial.


