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Apa itu Netbook ? 
Awalnya komputer netbook dikenal dengan mini laptop atau student laptop. Tetapi 
belakangan semua vendor yang memproduksinya sepakat memberi istilah “Netbook”.  
Dipelopori oleh ASUS yang telah memproduksi netbook dengan harga relatif murah 3 jutaan 
kemudian diikuti oleh semua vendor-vendor terkenal lainnya. Netbook didefinisikan sebagai 
komputer berbentuk laptop dengan tujuan khusus yakni  koneksi internet, harganya murah 
dan mobile (ringan dan kecil). 

Netbook VS Laptop 
Membedakan netbook dan laptop (notebook) sangat mudah. Dari sisi kegunaan adalah : 

Netbook Notebook 
• Dikhususkan untuk koneksi internet 
• Desain khusus untuk pemakai internet 
• Cocok untuk menikmati layanan web 

learning, chat, messeger dan 
teleconference 

• Mempunyai layar 7-10.2 inch 
• Relatif lebih murah 

• Berfungsi sebagai sebuah PC 
• Dipakai untuk entertainment dan 

produksi 
• Digunakan untuk produksi multimedia  

(misal : editing audio dan video) 
• Cocok untuk segala pekerjaan 
• Mempunyai layar diatas 10 inch 
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Memilih Netbook ? 
Jika anda bekerja mobile (berpindah-
pindah), selalu koneksi internet, 
mementingkan menulis (office) dan mudah 
untuk dibawa seperti buku agenda (900g - 
1.5kg.) maka Netbook adalah pilihan tepat. 

Trik Memilih Netbook 
Sebelum anda memboyong netbook pilihan, 
kita bisa pertimbangkan beberapa hal 
berikut : 

 

1. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda dan 
sesuaikan dengan budget yang ada.  
Sebelum membeli netbook, Anda harus 
mengetahui kebutuhan Anda. Apakah 
Anda membutuhkan sebuah piranti 
berbobot ringan untuk mempermudah 
akses internet? Atau Anda membutuhkan 
laptop yang sarat fitur? Jika memang 
Anda membutuhkan fitur yang banyak, 
lebih baik Anda mengurungkan niat 
untuk membeli netbook dan memilih 
untuk membeli laptop. Netbook cocok 
digunakan untuk surfing,presentasi dan 
pekerjaan dengan Office. Sedangkan 
laptop cocok digunakan untuk mengedit 
video atau pekerjaan multimedia lainnya. 
 

2. Belilah netbook dengan ukuran layar 8,9 
inchi atau yang berukuran lebih lebar. 
Saat membeli netbook, perhatikan 
ukuran layar. Usahakan untuk membeli 
netbook dengan ukuran layar minimal 8,9 
inchi. Ukuran yang terlalu kecil akan 
mengurangi kenyamanan Anda saat 
menggunakan netbook, karena tidak 
dapat melihat halaman situs secara 
keseluruhan. Minimal resolusi adalah 
1024 x 600 pixel. 

3. Pastikan netbook pilihan Anda ditunjang 
dengan baterai 6 sel. 
Notebook mungil yang menyediakan 
baterai 3-cell berkapasitas 2000mAh. 
Daya tahannya di bawah 2 jam. Karena itu 
akan sangat menyenangkan bila bisa 
mendapatkan batere 6-cell berkapasitas 
tinggi (high capacity). Milik Asus Eee PC 
901 dan PC 1000 yang berkapasitas 
6600mAh misalnya, bisa bertahan sekitar 
6-8 jam. 
 

4. Cobalah keypad netbook, dan pastikan 
itu nyaman untuk jari-jari Anda. 
Beruntung jari-jari orang asia terbilang 
mungil. Jadi kita tidak merasa sempit 
dalam area keyboard. Keyboard yang 
paling lega mungkin adalah HP 2133 Mini 
Note (92%) dan MSI Wind Notebook U100 
(92%), Acer Aspire One (89%). Namun 
ukuran bukanlah segalanya, masih ada 
tataletak tombol dan keras empuknya 
fisik keyboard (sesuai selera). 

 
 

5. Cermati software yang akan digunakan. 
Banyak dari mini-notebook berharga 
murah datang pra-install dengan sistem 
operasi Linux. Contohnya Linpus Linux 
(Acer Aspire One), atau Xandros Linux 
(Asus Eee PC). Jika anda ingin paling 
mudah, pilihlah windows XP. 
 

6. Pertimbangkan harga netbook. 
Lazimnya, sebuah netbook akan 
ditawarkan pada kisaran harga di bawah 
US$ 500. Jika harga netbook tersebut 
melampaui harga US$ 500, 
pertimbangkan lagi keinginan Anda 
untuk membeli netbook. Karena harga 
tersebut sudah mendekati harga laptop 
biasa, yang menyediakan fitur lebih 
lengkap daripada netbook. 
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7. Pertimbangkan spesifikasi. 
Contohnya adalah : 
- Prosesor yang disarankan saat ini 

adalah Intel Atom 
- Storage. 

Saat ini ada 2 tipe : harddisk dan SSD 
(solid state disk). Masing-masing 
punya keunggulan dan kelemahan. 
Harddisk memberikan nilai kapasitas 
yang lebih besar, tetapi harddisk 
lebih rentan terhadap guncangan dan 
menghasilkan lebih banyak panas 
akibat bagian-bagiannya yang 
berputar. SSD lebih cepat, lebih tahan 
terhadap guncangan dan kejutan dan 
juga lebih dingin. Namun karena 
harganya masih mahal, kapasitasnya 
pun masih belum terlalu besar.  

- Jumlah Port.   
Semakin banyak jumlah port koneksi  
(USB, VGA-out, Slot memori, Express 
Card, WIFI, dsb) maka anda semakin 
mudah untuk melakukan koneksi 
dengan alat lain. 

- Kualitas Webcam.  
Kebanyakan notebook mungil 
menanamkan Webcam 0,3 megapixel 
atau 1,3 megapixel untuk 
memfasilitasi Anda ngobrol sambil 
lihat-lihatan (video) dengan teman 
dan rekan kerja. Biasanya, semakin 
tinggi megapixel sebuah Webcam, 
semakin bagus/tajam gambarnya. 

Semoga bermanfaat.  


