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Saat ini perangkat mobile menjadi kebutuhan primer semua orang. Ada yang dipakai untuk 
bisnis  sepanjang hari, dipakai games, sekedar untuk fashion, dipakai untuk desain bahkan 
bisa juga dipakai untuk pembelajaran agama dan dakwah . 

Jadi manakah perangkat Tablet atau iPad 
mana yang akan anda pilih? Android ? 
Windows 8 ? iOS. Ada banyak sekali vendor 
pembuat tablet dengan  segala bentuk dan 
ukuran dan menampung aneka  software 
aplikasi. Tetapi bagaimana kita tahu mana 
yang tepat untuk Anda ? tulisan ini akan 
membeberkan fakta-fakta tentang tablet. 
Sehingga kita bisa yakin, manakah yang pas 
dan sesuai  dengan kebutuhan kita. Atau 
sebenarnya kita belum butuh gadget 
tersebut. 
 
Tablet berada dalam posisi cantik antara 
adanya laptop dan smartphone . Awalnya 
Tablet sendiri adalah semacam Ultra -Mobile 
PC (UMPC). Beberapa tahun sebelum 
booming produk iPad , Kindle fire , atau 

sejenisnya.  Ide UMPC adalah untuk 
membawa perangkat PC kedalam perangkat 
yang lebih kecil, akan tetapi riilnya tetap 
cukup besar dan cukup berat di telapak 
tangan sehingga kurang diminati. Kemudian 
di tahun 2010, Steve Jobs memperkenalkan 
iPad yang mendunia baru kemudian diikuti 
vendor-vendor lainnya dengan aneka model 
dan sebutan produk masing-masing. 
Sehingga pada akhirnya teknologi 
Smartphone melesat sendiri  dan disusul 
tablet beberapa waktu kemudian sampai 
dengan saat ini. 
 
Hari ini, tablet berfungsi sebagai semacam 
ini hybrid smartphone - laptop, menawarkan 
fungsi smartphone dan juga menawarkan 
fungsi laptop ditangan kita. Meskipun ada 
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banyak ukuran layar dan jenis sistem operasi 
yang digunakan. Tulisan ini berharap untuk 
membantu dalam memutuskan mana tablet 
yang memenuhi kebutuhan, minat dan tentu 
saja anggaran kita . 
 
Tablet memang bukan PC (Personal 
Computer) , bukan smartphone , dan tidak 
juga laptop. Namun, saat ini beberapa tablet 
banyak nampak seperti laptop : mereka 
menjalankan system operasi Windows dan 
sejenisnya, mereka memiliki keyboard , dan 
bahkan mereka semahal laptop! Namun kita 
bisa membedakannya dan menemukan 
beberapa pertimbangan untuk sebuah 
tablet, yakni : 
1. Ukuran layar . Tablet mungkin hanya 

memiliki layar 7 hingga 12 inci di ukuran. 
Walaupun terkadang menyediakan 
keyboard dan fitur lainnya, tablet 
dimaksudkan untuk disentuh digesek 
oleh tangan anda  dan benar-benar 
friendly kepada jari-jari kita. 

2. Portabel. Mempunyai fasillitas wajib 
Wireless (jaringan tanpa kabel) melalui 
Wifi atau kartu selular yang kita gunakan. 
Tablet juga ringan dan ramah untuk 
dibawa, sehingga kita bisa mudah 
digunakan dimanapun berada . 

3. Baterai. Kebutuhan portabilitas sangat 
membutuhkan kinerja baterai. Baterai 
tablet harus tidak kurang dari 8 jam atau 
sampai 24 jam atau lebih. Berbeda 
dengan laptop yang berkisar dari 2-4jam 
saja. 

Pada intinya, tablet mempunyai  dua 
komponen utama yakni : perangkat keras 
(hardware) dan perangkat lunak (software). 
Perangkat keras utama adalah Processor, 
dan dunia tablet saat ini dibanjiri dengan 
pilihan ARM ataukah Intel. Kenapa Galaxy 
Tab, Ipad, Transformer, Iconia, Mediapad dan 
tablet tidak menggunakan Windows? Betul 
sekali, karena mereka menggunakan 
Processor ARM.  Dan saat ini ARM digunakan 
secara dominan oleh Android, iOS dan 
lainnya. Nah kalau Windows cocok di wilayah 
x86 atau produk-produk tablet yang berbasis 
processor Intel. 

Sedangkan untuk software, secara bertahap 
bermunculan juga seiring teknologi tablet. 
Seperti diawali  oleh iOS 6.14 (June 2007), 
Android 4.22 (Sept 2008) dan Windows 8 (Okt 
2012). Kemudian untuk vendor pembuat 
favorit adalah Samsung, Apple, Microsoft, 
Asus, Google, HP dan beberapa kelas 
pengguna middle kebawah dengan sebutan 
produk produk tablet “china”. 
 

 
 
Tablet saat ini memang sudah menjadi 
bagian dari kebutuhan yang hampir wajib 
bagi setiap orang di dunia. Dari kalangan 
anak-anak hingga orang dewasa pun mampu 
menggunakan gadget sentuh ini. Tablet 
memang gadget yang praktis jika 
dibandingkan dengan sebuah laptop. Data 
dibawah ini merupakan hasil penelitian 
tentang pertimbangan user kenapa memilih 
tablet, yakni : 
• Praktis dan mudah ketika dibawa 

bepergian (31 %) 
• Memiliki sistem operasi yang mudah 

digunakan (21%) 
• Kecepatan ketika Startup ataupun off 

(15%) 
• Kenyamanan ketika menggunakan (12%) 
• Bisa dibawa kesemua tempat (12%) 
• Ukuran yang pas (12%) 
• Kinerja bagus dan performa mumpuni 

(11%) 
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• Fitur-fitur yang favorit semisal kalender 
dan aplikasi (10%) 

• Tidak terlalu berat sehingga 
memudahkan membawanya (7%) 

Dari data diatas tersebut dapat disimpulkan 
mengenai pertimbangan memilih tablet yang 
tepat sebagai berikut : 

• Sistem operasi 
• Harga masih tinggi saat dijual 
• Penyimpanan data yang luas dan besar 
• Layar memiliki ukuran yang dibutuhkan 
• Fitur kamera dan video chat yang bagus 
• Daya tahan baterai yang terdapat 

didalamnya 
• Fitur konektivitas seperti 3G, WiFi, GPS 

dan lainnya 
• Fitur yang ada didalamnya sudah update 

teknologi 

Berikut ini adalah situs yang bisa menjadi 
acuan perbandingan  sebelum menjatuhkan 
pilihan kepada sebuah tablet idaman, yakni : 

1. http://tablets-
review.toptenreviews.com/ 

2. http://tablets.findthebest.com/ 
3. http://www.tabletpccomparison.net/ 
4. http://reviews.cnet.com/tablets/ 
5. http://situshp.com 

 

 

Cara terbaik berikutnya adalah dengan 
melihat video terbaik dari produk-produk 
tablet yang kita pilih melalui situs 
youtube.com. Hampir semua produk 
mempunyai video disana baik dari reviewer 
independen ataupun vendor resminya. 
Sehingga sebelum transaksi kita bisa melihat 
review dan mendengarkan ulasan produk 
tsb. 

Semoga kita bisa menggunakan teknologi 
yang ada untuk kebaikan di dunia dan di 
akherat. Amin 
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