
REKOMENDASI	4	LAPTOP	ACER	UNTUK	BERMAIN	GIM	
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Performa	laptop	untuk	bermain	gim	sangat	ditentukan	dari	segi	kualitas	grafis,	memori	dan	

prosesor	yang	mumpuni	agar	pengguna	tidak	mengalami	gangguan	selama	bermain.	Harga	

yang	dibanderol	untuk	 laptop	 jenis	 ini	 juga	beragam,	ada	yang	murah	tapi	 tak	sedikit	 juga	

yang	mencapai	harga	puluhan	juta.	

Acer	sebagai	brand	Laptop	ternama	kerap	mengeluarkan	beragam	tipe	laptop,	dari	notebook,	

hybrid	 hingga	 khusus	 gaming	 yang	 memiliki	 kualitas	 terbaik.	 Berikut	 ini	 tersajikan	

rekomendasi	4	laptop	Acer	yang	dapat	memainkan	gim	dengan	lancar.	

Acer	Spin	1	SP111-31-C34R	

	

Acer	Spin	1	SP111-31-C34R	membuat	laptop	terasa	lebih	luwes	dan	fleksibel	untuk	digunakan	

sehari-hari	sehingga	tidak	membosankan,	karena	tersedia	dalam	empat	mode	pemakaian.		

Pertama,	mode	konvensional	untuk	mengetik	atau	menggunakan	laptop	dalam	waktu	lama.	

Selanjutnya,	mode	tablet	yang	cocok	digunakan	untuk	bermain	gim,	membaca	e-book,	atau	

sekedar	menjelajah	 internet.	Ada	pula	mode	tent	dimana	 laptop	akan	terasa	 lebih	atraktif	

untuk	dipakai	kegiatan	multimedia,	misalnya	menonton	film.	Terakhir,	mode	stand	pas	untuk	

kegiatan	presentasi	selama	rapat	kerja.		



Tentunya,	 sebagai	 tipe	hybrid	harga	 laptop	 ini	 terlampau	murah	meriah,	dengan	banderol	

harga	Rp	5	juta	saja.	Walaupun	begitu	bukan	berarti	laptop	ini	tidak	memiliki	kualitas	yang	

baik.	Dilengkapi	dengan	IntelÒ	CeleronÒ		N3350	dan	teknologi	dua	core,	Acer	Spin	1	SP111-

31-C34R	bekerja	lebih	cepat	30%	dibandingkan	versi	N2840	yang	berarti	kinerja	prosesor	ini	

cocok	digunakan	untuk	aktivitas	komputasi	ringan.		

Kelebihan	lainnya	terletak	di	Windows	10	yang	terpasang	otomatis	telah	didukung	dengan	

GPU	 Direct	 X12.	 Perpaduan	 ini	 mampu	 membuat	 penggunaan	 CPU	 lebih	 rendah,	

meningkatkan	 kinerja	 GPU,	 dan	 menghasilkan	 performa	 laptop	 yang	 lebih	 maksimal	 dan	

efisien.	Acer	Spin	1	SP111-31-C34R	juga	memiliki	dimensi	ukuran	dan	berat	yang	sangat	ringan	

jadi	cocok	bagi	pengguna	yang	memiliki	mobilitas	tinggi	sehari-hari.		

Selain	 itu,	 Kartu	 grafis	 VGA	 Intel	 HD	 yang	 terpasang	 di	 Acer	 Spin	 1	 SP111-31-C34R	 dapat	

membantu	penghematan	daya	tahan	baterai.	Bahkan	laptop	ini	memiliki	kapasitas	RAM	4GB	

yang	terbilang	cukup	besar	sehingga	mampu	mengoptimalkan	pengoperasian	aplikasi	secara	

bersamaan.	Namun	laptop	ini	belum	mampu	digunakan	untuk	bermain	gim	dengan	framerate	

besar	namun	jika	gim	seperti	World	of	Warcraft	bisa	dimainkan	dengan	lancar.	Harga	laptop	

ini	berkisar	Rp	4	juta.	

Acer	E5-475G-541U	

	

Acer	E5-475G	merupakan	salah	satu	laptop	gaming	dengan	kualitas	terbaik	dari	segi	grafis	

hingga	daya	tahan	baterai,	dengan	banderol	harga	 lebih	murah,	dibandingkan	 laptop	yang	

memiliki	spesifikasi	sama.	Acer	mematok	harga	resmi	berkisar	pada	Rp	6	juta	lengkap	dengan	

generasi	ketujuh	IntelÒ	CoreÔ	i5-7200U.	Prosesor	Intel	tersebut	memiliki	teknologi	Hyper-



Treading	 yang	 dapat	 membantu	 pengguna	 untuk	 melakukan	 pekerjaan	 sekaligus,	 seperti	

bermain	gim	dan	mengedit	foto	serta	video.	

Dari	 segi	 performa,	 Acer	 E5-475G	 dilengkapi	 NvidiaÒ	 GeForce	 940MXÒ	 yang	 bisa	

meningkatkan	 kinerja	 grafis	 hingga	 4	 kali	 lebih	 cepat.	 Selain	 itu,	 ditandem	 pula	 memori	

GDDR5	 VRAM	 yang	mengoptimalkan	 performa	 bandwidth	 7.5	 kali	 lebih	 tinggi.	 Kelebihan	

lainnya,	 yaitu	 penggunaan	 daya	 lebih	 hemat	 berkat	 dipasang	 varian	 baru	 dari	 Dynamic	

Random-Access	 Memory	 (DRAM),	 yaitu	 4GB	 DDR4-2400.	 Pemasangan	 memori	 ini	

menguntungkan	 tenaga	yang	dihasilkan	 laptop	dengan	kemampuan	kapasitas	RAM	DIMM	

sampai	64	bit	dan	pengguna	bisa	meningkatkan	memorinya	hingga	32	GB.	

Ukuran	 layar	Acer	 E5-475G	yang	 sebesar	 14	 inci	 dengan	CineCrsytalÔ	 dapat	memberikan	

intensitas	rasio	warna	dan	kontras	lebih	baik	sehingga	tampilan	dalam	layar	akan	terasa	lebih	

detail	dan	memukau.	Laptop	 ini	 juga	 telah	dilengkapi	dengan	dua	port	USB	3.0	yang	akan	

mempercepat	proses	perpindahan	file	ke	flash	drive.	Bagi	pengguna	yang	kerap	menyimpan	

file	 berukuran	 besar	 pun	 tidak	 perlu	 risau	 karena	 laptop	 ini	 memiliki	 kapasitas	 memori	

sebesar	1TB.	

Laptop	gaming	ini	cocok	bagi	pengguna	yang	memiliki	budget	terbatas	namun	ingin	memiliki	

perangkat	 dengan	 kualitas	 mumpuni	 agar	 ketika	 bermain	 gim	 tidak	 nge-lag.	 Dari	 segi	

penampilan,	 Acer	 E5-475G	 tampil	 dengan	 desain	minimalis	 dan	 elegan	 sehingga	 terkesan	

berkelas.	Tersedia	empat	pilihan	warna,	yaitu	hitam,	biru,	merah	dan	abu-abu.	

Acer	Nitro	5	AN515-51-749D	

	

Kualitas	Acer	Nitro	5	sudah	tidak	perlu	diragukan	lagi	karena	memang	dirancang	khusus	untuk	

para	 gamers.	 Menggunakan	 IntelÒ	 CoreÔ	 i7-7700HQ,	 laptop	 ini	 memiliki	 performa	

kecepatan,	berkisar	antara	2,8	GHz	sampai	3.8	GHz.	Bahkan	kartu	grafisnya	memakai	NvidiaÒ		



GeForce	GTXÒ	 	1050	yang	memungkinkan	pengguna	bermain	gim	dengan	frame	rate	yang	

tinggi.		

Performa	teknologi	GeForce	GTXÒ	 	1050	sangat	bergantung	pada	kinerja	pendingin	laptop	

karena	itu	Acer	melengkapi	sistem	pendinginnya	dengan	Acer	Coolbost	yang	dapat	mengatur	

sirkulasi	udara	untuk	meredam	hawa	panas	secara	manual.	Jelas	Acer	Nitro	5	AN515-51-749D	

akan	memberikan	pengalaman	menggunakan	laptop	tanpa	perlu	terjadi	gangguan	apapun. 

Belum	 lagi	 RAM	 sebesar	 8GB	 DDR4	 yang	 dapat	 ditingkatkan	 hingga	 16GB	 dapat	

mengoptimalkan	kinerja	aplikasi	dan	gim	lebih	cepat.	Kapasitas	memori	terbagi	menjadi	dua,	

yaitu	 1TB	 versi	 hardrive	 SATA	 dan	 256GB	 SSD.	 Dengan	 begitu	 pengguna	 bisa	 mengatur	

penyimpanan	data	agar	lebih	efisien	dan	efektif.	Pengguna	dapat	menentukan	file	apa	yang	

perlu	dimasukkan	di	SSD	agar	dapat	bekerja	lebih	maksimal.	Misalnya,	me-render	hasil	video	

bisa	ditaruh	di	memori	SSD	agar	proses	rendering	lebih	cepat	ketimbang	SATA.	

Teknologi	LED	 IPS	dan	ukuran	 layar	15,6	 inci	pun	dapat	membuat	pengguna	 lebih	nyaman	

ketika	melihat	layar	bahkan	tidak	akan	lelah	sampai	berjam-jam	sekalipun.	Ketajaman	warna	

dan	detail	gambar	menjadi	nilai	lebih	bagi	pengguna	yang	bekerja	dibidang	multimedia	dan	

kreatif.		

Kualitas	baterai	dapat	bertahan	hingga	5	jam	bila	digunakan	untuk	bermain	gim	dan	tentunya	

jika	hanya	dipakai	untuk	kegiatan	komputasi	sederhana	mampu	bertahan	hingga	berjam-jam.	

Beragam	kelebihan	itulah	yang	menjadikan	Acer	Nitro	5	AN515-51-749D	sebagai	pilihan	yang	

sangat	tepat	untuk	pengguna	yang	gemar	bermain	gim	dan	suka	memodifikasi	laptop	sesuai	

kebutuhannya.	Harga	laptop	ini	berkisar	Rp	14	juta. 

Acer	Spin	5	SP513-51-781X	

	



Laptop	Acer	Spin	5	SP513-51-781X	ini	menggunakan	prosesor	IntelÒ	CoreÔ	i7-7500U	yang	

merupakan	generasi	 terbaru	dan	 salah	 satu	 yang	 terbaik	 saat	 ini.	Dibandingkan	 i7-6500U,	

prosesor	ini	memiliki	kecepatan	lebih	besar,	berkisar	2,7	GHz	sampai	3,5	GHz	dalam	mode	

normal	dan	TurboBoost.	Bahkan	berkat	terintegrasi	dengan	kartu	grafis	Intel	HD	620,	tampilan	

warna	dalam	layar	laptop	akan	lebih	detail	dan	memesona.		

Selain	itu,	laptop	ini	juga	dilengkapi	dengan	kapasitas	RAM	sebesar	8GB	yang	sudah	lebih	dari	

cukup	 untuk	 kegiatan	 aktivitas	 komputasi	 ringan	 hingga	 berat	 sekalipun.	 Belum	 lagi	

penggunaan	hardrive	bertipe	Solid	State	Drive	(SSD)	sebesar	256GB	untuk	penyimpanan	data	

internal	membuat	 kinerja	 laptop	 dapat	 lebih	 optimal	 dalam	menjalankan	 aplikasi	 dengan	

pembacaan	 data	 yang	 besar	 serta	 menghemat	 daya	 karena	 proses	 booting	 lebih	 cepat.	

Perpaduan	antara	RAM	yang	besar	dan	SDD	membuat	pengguna	bisa	memainkan	gim	tanpa	

perlu	khawatir	terhadap	lompatan	frame	yang	umum	terjadi	pada	hardrive	bertipe	SATA.	

Salah	satu	keuntungan	lainnya	terletak	pada	kualitas	layar	berukuran	13	inci	dengan	resolusi	

1920x1080	pixels	 atau	Full	High	Definition.	 Bahkan	pengguna	bisa	memutar	 video	dengan	

kualitas	 Ultra	 High	 Definition	 jika	 terhubung	 dengan	 layar	 eksternal.	 Pastinya	 kualitas	

tampilan	gambar	akan	lebih	tajam.		

Kemampuan	audionya	 sendiri	 sangat	mumpuni	 karena	 terdiri	 dari	 tiga	paduan,	 yaitu	Acer	

TrueHarmony,	Dolby	Premium	Audio	dan	Acer	Smart	Amplifier.	Kualitas	audio	tersebut	dapat	

membuat	pengguna	merasakan	sensasi	suara	yang	lebih	jernih.	Kombinasi	antara	gambar	dan	

audio	terbaik	inilah	yang	membuat	Acer	Spin	5	SP513-51-781X	sangat	direkomendasikan	bagi	

gamers	yang	ingin	mendapatkan	pengalaman	luar	biasa	ketika	bermain	gim.	

Walaupun	dilengkapi	material	terbaik	tetapi	laptop	ini	turut	memiliki	daya	tahan	baterai	yang	

lama,	 yaitu	 diklaim	 mampu	 bertahan	 sampai	 13	 jam.	 Harga	 Acer	 Spin	 5	 SP513-51-781X	

berkisar	Rp	19	juta.	



PILIH	LAPTOP	ACER	TERBAIK	SESUAI	KEBUTUHANMU	
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Tidak	 semua	 laptop	 didesain	 dengan	 kualitas	 yang	 sama,	 umumnya	 para	 perancang	

menyesuaikan	teknologi	yang	akan	ditandem	dengan	tujuan	dari	laptop	itu	dibuat.	Misalnya,	

laptop	khusus	komputasi	ringan	akan	cukup	mengandalkan	prosesor	IntelÒ	CoreÔ	i5	dengan	

kapasitas	 RAM	 4GB.	 Berbeda	 dengan	 laptop	 yang	 dikhususkan	 untuk	 bermain	 gim	 atau	

menyunting	video	dan	foto	yang	membutuhkan	prosesor	terbaru,	RAM	yang	lebih	besar	dan	

hardrive	tipe	SDD.	

Berikut	 ini	 tersaji	 ulasan	 4	 laptop	 Acer	 yang	 bisa	menjadi	 panduan	 untuk	memilih	 laptop	

berdasarkan	kebutuhan	sehari-hari.	

Acer	E5-475G	

Acer	E5-475G	merupakan	salah	satu	produk	andalan	dari	Acer	yang	dibekali	prosesor	IntelÒ	

CoreÔ	 i5-7200U	 berkecepatan	 hingga	 3.10	 GHz	 yang	 bisa	 digunakan	 untuk	 kegiatan	

multitasking	atau	bermain	gim	dengan	framerate	tinggi	tanpa	gangguan.	Dilengkapi	dengan	

NvidiaÒ	 GeForce	 940MXÒ,	 laptop	 ini	 memiliki	 kualitas	 mumpuni	 untuk	 menghadirkan	

performa	grafis	lebih	cepat.	

Selain	 itu,	 Acer	 E5-475G	 memiliki	 kualitas	 gambar	 memukau	 berkat	 beberapa	 teknologi	

teranyar	 mereka,	 yaitu	 perpaduan	 layar	 CineCrystalÔ	 dengan	 LED	 Backlight	 Display.	

Penggunaan	 LED	 ini	menguntungkan	 dari	 segi	 konsumsi	 energi	 yang	 lebih	 hemat,	 derajat	

kontras	 dan	 tingkat	 kecerahan	 yang	 lebih	 baik,	 serta	 jangkauan	warna	 lebih	 besar.	 Tidak	

hanya	 itu	 saja,	ditandem	pula	Acer	ExaColorÔ	 yang	mampu	mengoptimalkan	warna	 layar	

lebih	akurat	karena	dapat	mengatur	setelan	suhu	warna	dan	nilai	kontras	gamma.	

Acer	 juga	 turut	melengkapi	kualitas	daya	baterai	dengan	 teknologi	Trickle	Charge.	Melalui	

teknologi	 ini,	 pengguna	 dapat	menggunakan	 Acer	 E5-475G	 dalam	 kondisi	mengisi	 baterai	



seharian	tanpa	perlu	khawatir	kondisi	baterai	akan	bocor,	overcharged	atau	rusak	suatu	hari	

nanti.		

Kelebihan	 lain	 dari	 laptop	 Acer	 ini	 juga	 terletak	 dari	 kualitas	 audio	 yang	 sekelas	 bioskop.	

Teknologi	audio	Super	Sound	Acer	TrueHarmonyÔ	yang	disematkan	dalam	perangkan	Acer	

E5-475G	mampu	menghasilkan	suara	yang	lebih	realistis	berkat	senyawa	khusus	di	dalamnya	

yang	mampu	menambah	kekuatan	dan	fleksibilitas	audio	yang	dikeluarkan.	Dengan	performa	

audio	yang	lebih	hidup	ini,	pengguna	dapat	menikmati	kualitas	suara	yang	unik.		

Kapasitas	penyimpanan	sebesar	1TB	Harddrive	SATA	pun	dinilai	cukup	besar,	pengguna	dapat	

menyimpan	aneka	dokumen,	file	gambar	dan	video	berukuran	besar	tanpa	perlu	tambahan	

perangkat	eksternal.	Dukungan	USB	C	3.1	pun	telah	tersedia	dan	pengguna	dapat	lebih	cepat	

melakukan	proses	 transfer	data	berkat	kecepatan	 transfer	hingga	10	Gbps.	Saat	 ini,	harga	

Acer	E5-475G	yang	beredar	di	pasaran	adalah	Rp	7	juta.	

Acer	F5-572G-5105	

Acer	 Aspire	 F5-572G-5150	 sengaja	 dirancang	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 kegiatan	

multimedia	 dan	 gaming	 dengan	 harga	 yang	 sangat	 terjangkau.	 Dibekali	 prosesor	 IntelÒ	

CoreÔ	 i5-6200	 kecepatan	 2.8	 Ghz,	 pengguna	 tidak	 akan	 mengalami	 hambatan	 ketika	

melakukan	aktivitas	komputasi	berat.	Belum	 lagi	RAM	8	GB	DDR3	memberikan	keluwesan	

bagi	pengguna	untuk	memasang	software	yang	beragam	dengan	ukuran	besar.	Tersedia	juga	

1	slot	RAM	untuk	dimodifikasi	agar	performa	laptop	dapat	lebih	maksimal.	

Dari	kualitas	kartu	grafis,	Acer	Aspire	F5-572G-5150	telah	unggul	dengan	ditanamnya	IntelÒ	

HD	 Graphics	 520	 yang	memberikan	 tampilan	 terbaik	 dengan	 resolusi	 1336x768.	 Lalu	 ada	

NvidiaÒ	GeForce	920MÒ	yang	membuat	kinerja	grafis	bekerja	3	kali	lebih	cepat	untuk	aplikasi	

gim,	 serta	 sunting	 foto	 dan	 video.	 Perangkat	 GeForce	 tersebut	 juga	 memiliki	 teknologi	

NvidiaÒ	OptimusÔ	yang	berfungsi	untuk	merawat	baterai.	Keberadaan	VRAM	2GB	DDR3	juga	

menambah	daftar	panjang	kelebihan	dari	laptop	ini.	

Dukungan	atas	tampilan	grafis	memukau	juga	terbantu	dengan	teknologi	CineCrystalÔ	dan	

ukuran	layar	yang	lebih	besar,	yaitu	15,6	inci.	Walaupun	memang	risikonya	Laptop	ini	lebih	

berat	dan	tidak	cocok	untuk	pengguna	dengan	mobilitas	 tinggi.	Beberapa	 fitur	pendukung	



yang	disediakan,	antara	lain	Super	Multi	Double	Layer	Drive	(pemutar	CD	berbagai	format),	

USB	3.0,	dan	kapasitas	penyimpanan	sebesar	1TB.	

Berkat	 spesifikasi	 yang	 berkualitas	 tinggi	 disematkan	 dalam	 laptop	 ini,	 pengguna	 dapat	

memainkan	gim	terbaru	dan	memutar	film	FHD	tanpa	hambatan,	serta	melakukan	pekerjaan	

multimedia	dengan	mudah	dan	lancar.	Desain	Laptop	ini	juga	terbilang	menarik	dengan	corak	

yang	terlihat	elegan	dan	membuat	siapapun	yang	membawanya	akan	tampak	lebih	percaya	

diri	dan	berkelas.	Harga	edar	saat	ini	berkisar	Rp	6	juta.	

Acer	V3-372	

Acer	V3-372	sama	halnya	dengan	produk	lain	Acer,	sangat	mengedepankan	prosesor,	dibekali	

IntelÒ	CoreÔ	 i5-6200U	kecepatan	hingga	2.8	GHz	yang	telah	terintegrasi	dengan	 Intel	HD	

Graphics	 520	 sebagai	 GPU-nya.	 Laptop	 ini	 memiliki	 teknologi	 Hyper-Treading	 dimana	

pengguna	dapat	mengerjakan	aktivitas	komputasi	ringan	hingga	berat	dengan	lancar	tanpa	

gangguan.	Kapasitas	RAM	4GB	DDR3L	pun	dinilai	cukup	besar	untuk	 jenis	Acer	seri	V	yang	

umumnya	digunakan	untuk	pengoprasian	aplikasi	office,	bahkan	multimedia	sekalipun.	

Salah	 keunggulan	 dari	 Acer	 V3-372	 terletak	 pada	 teknologi	 layar	 ComfyViewÔ	 yang	

memberikan	kenyaman	bagi	pengguna	yang	kerap	beraktivitas	di	bawah	sinar	matahari	atau	

luar	 ruang.	 Teknologi	 ini	membuat	 layar	 terhindar	 dari	 serangan	 silau	 yang	menghasilkan	

bayangan	atau	istilah	akrabnya	anti-glare.	Untuk	resolusi	sendiri,	laptop	ini	bekerja	optimal	

dengan	ukuran	1336x768	dengan	layar	13	inci.	

Selain	itu,	kelebihan	lainnya	terletak	dari	daya	tahan	baterai	yang	mencapai	16	hingga	20	jam	

dan	bila	digunakan	seharian,	laptop	tidak	akan	cepat	panas.	Jadi,	masa	pakai	baterai	sangat	

awat.	 Sebagai	 pelengkap,	 Acer	 V3-372	 telah	 dibekali	 sistem	 operasi	 Windows	 10	 dan	

kapasitas	penyimpanan	sebesar	500	GB.	

Sekedar	catatan,	spesifikasi	yang	telah	diuraikan	di	atas	sebenarnya	cocok	untuk	digunakan	

bermain	 gim	 ringan	 yang	 tidak	 membutuhkan	 resolusi	 hingga	 1080p,	 memori	 besar	 dan	

framerate	tinggi.	Bagi	pengguna	yang	gemar	mengisi	waktu	luang	dengan	bermain	gim	online	

atau	 offline	 sederhana,	 jangan	 khawatir	 karena	 Acer	 V3-372	 tidak	 akan	 menghambat	

permainan	apalagi	menimbulkan	grafis	yang	patah-patah.	



Sudah	pasti	 laptop	ini	sangat	cocok	bagi	yang	berprofesi	sebagai	penulis	atau	penghimpun	

data	yang	membutuhkan	perangkat	minimalis	tanpa	melupakan	kualitas.	Saat	ini,	Acer	V3-

372	 tersedia	 dalam	 dua	 pilihan	 warna,	 yaitu	 platinum	 white	 dan	 steel	 black.	 Harga	 edar	

berkisar	Rp	7	juta.	

Acer	Predator	15	G6-591	

Dibekali	dengan	prosesor	IntelÒ	CoreÔ	i7-6700HQ	kecepatan	hingga	3.5	GHz,	Acer	Predator	

15	G6-591	memiliki	kualitas	menyerupai	desktop	PC.	Kartu	grafis	terbarukan,	kualitas	gambar	

terbaik,	 dengan	 audio	mengagumkan	merupakan	 paket	 penting	 untuk	merancang	 laptop	

gaming	bagi	para	penggemar	keras	dunia	gim.	

Acer	tipe	Predator	ini	bisa	digunakan	untuk	bermain	gim	dalam	waktu	yang	panjang	tanpa	

perlu	khawatir	performa	akan	menurun.	Pertama,	kartu	grafis	yang	ditandem	adalah	NvidiaÒ	

GeForce	GTX970MÒ	yang	memiliki	teknologi	teranyar	dalam	menghemat	penggunaan	daya	

baterai	dan	bermain	gim	dengan	resolusi	diatas	FHD	(1920x1080).	Hebatnya	lagi,	teknologi	

ini	 mampu	 menampilkan	 kualitas	 gambar	 4K	 (3840x2160)	 dalam	 format	 FHD,	 sehingga	

pengguna	bisa	merasakan	pengalaman	bermain	gim	yang	lebih	realistis,	dengan	gambar	yang	

detail	dan	tajam,	juga	spektrum	warna	lebih	luas.	

Keunggulan	 diatas	 semakin	 ditunjang	 dengan	ukuran	 layar	Acer	 Predator	 15	G6-591	 yang	

cukup	besar,	yaitu	15,6	 inci.	Ditambah	teknologi	audio	sekelas	bioskop,	yaitu	Dolby	Audio	

yang	memberikan	hasil	suara	lebih	bombastis	tanpa	ada	derau	yang	menganggu.	

Ukuran	RAM	pun	mencapai	 2	 x	 8GB	DDR4	 yang	berarti	 performa	 laptop	 sangatlah	 cepat,	

bahkan	pengguna	dapat	meningkatkan	kapasitas	RAM	hingga	64GB.	Belum	lagi	hardrive	yang	

terbagi	menjadi	dua	partisi,	yaitu	128	GB	SDD	dan	1	TB	HDD,	menawarkan	fleksibilitas	bagi	

pengguna	untuk	menyimpan	data	di	laptop.	

Beberapa	fitur	pendukung	dalam	Acer	Predator	15	G6-591,	antara	lain	USB	3.0	dengan	1	port	

yang	 berfungsi	 sebagai	 power-off	 charging	 dimana	 pengguna	 tidak	 perlu	 khawatir	 bila	

perangkatnya	 akan	 mengalami	 overcharged.	 Melalui	 teknologi	 ini,	 secara	 otomatis	 aliran	

energi	akan	terhenti	bila	baterai	perangkat	telah	penuh.	Selain	itu,	ada	USB	3.1	tipe	C	yang	

bisa	mentransfer	data	dengan	kecepatan	sampai	10GB/s.	Lalu	disematkan	pula	1	port	HDMI	



yang	berfungsi	menjadi	layar	eksternal	dengan	kualitas	grafis	hingga	4K.	Fitur-fitur	tersebut	

semakin	membuat	Acer	Predator	ini	powerful	dan	terkesan	premium.		

Karena	 itulah	Acer	Predator	15	G6-591	dibanderol	harga	yang	mahal,	berkisar	Rp	27	 juta,	

sudah	termasuk	sistem	operasi	Windows	10.	

Itulah	4	 laptop	Acer	beserta	 spesifikasi	dan	keunggulan	yang	bisa	menjadi	panduan	untuk	

memilih	laptop	terbaik	sesuai	kebutuhan	sehari-hari.	



Daftar Laptop Gaming Terbaik Januari 2018 

Kemajuan teknologi laptop gaming telah berkembang pesat dalam beberapa tahun          

terakhir. Permasalahan seperti overheating dan membutuhkan dua mesin jet di laptop           

pun telah hilang. Bahkan notebook yang tipis pun kini dapat digunakan untuk bermain             

game dengan grafis yang sangat baik. 

Kemajuan ini berkat GPU Pascal Nvidia seri 10 yang lebih bertenaga dan efisien dari              

pendahulunya. Dengan clockspeeds yang lebih besar maka suhu panas yang dihasilkan           

akan lebih rendah. Berikut ini kamu hadirkan daftar laptop gaming terbaik Januari 2018.  

1. Asus ROG Strix GL502VS-DS71 

Asus ROG Strix GL502VS-DS71 merupakan laptop gaming terbaik bagi para gamers           

karena menggabungkan seperangkat fitur yang kuat dalam kualitas baik dengan ukuran           

15 inci.. ROG Strix GL502VS hanya memiliki ketebalan 1,18 inci dan salah satu laptop              

GTX 1070 yang sangat tipis. Bahkan harga relatif murah, yaitu 18 juta rupiah. 

Laptop gaming ini sangat cocok buat kamu yang ingin perangkat portable ketimbang            

laptop sejenis dengan ukuran 17 inci yang membutuhkan ransel khusus. GL502VS dinilai            

lebih baik dari laptop G752VS Asus dengan ukuran lebih besar dan lebih mahal.             

GL502VS memiliki tampilan yang lebih eyecathcing dan mempertahankan sedikit estetika          

ROG sambil menurunkan beberapa gaya yang lebih agresif. 

Spesifikasi: 

CPU: Intel Core i7-7700HQ (2.8GHz Base) 

GPU: GeForce GTX 1070 8GB 

RAM: 16GB DDR4-2400 

Display: 15.6” Wide View LCD with 120Hz refresh and G-Sync (1920x1080) 

Storage: 128GB NVMe SSD, 1TB 5400 RPM HDD 

Battery: 62Wh 

Connectivity: headphone/mic combo jack, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type C,            
1x mini-DP, 1x HDMI, 1x RJ45, SD card 

OS: Windows 10 Home 64-bit 



Weight: 4.80 lbs. 

Thickness: 1.2" (30mm) 

2. Acer Predator Helios 300 

Dengan harga sekitar 13 juta rupiah, Acer Predator Helios adalah salah satu laptop             

gaming termurah dengan kemampuan dapat bekerja dengan baik untuk game dengan           

format 1080p dan 60fps. Laptop keluaran Acer ini memiliki CPU Intel Core i7-7700HQ,             

RAM DDR4 16GB, dan GPU Nvidia GeForce GTX 1060. 

Salah satu keunggulan laptop ini adalah masa pakai baterai yang superior. Banyak laptop             

sejenis dengan harga murah menggunakan kartu grafis khusus, bahkan selama          

penggunaan non-game biasa. Ini berarti GPU bekerja sepanjang waktu lalu mengurangi           

daya tahan baterai hingga hanya satu atau dua jam.  

Namun, Helios 300, di sisi lain, beralih ke grafis yang terintegrasi selama periode normal,              

non-gaming yang meningkatkan daya tahan baterai secara signifikan. Helios 300 dapat           

bekerja lebih dari empat jam. Dengan mode hemat daya dan kecerahan yang lebih             

rendah, kamu mungkin bisa meningkatkannya hingga enam jam atau lebih. 

Spesifikasi: 

CPU: Intel Core i7-7700HQ (2.8GHz Base) 

GPU: GeForce GTX 1060 6GB 

RAM: 16GB DDR4-2133 

Display: 15.6” IPS (1920x1080) 

Storage: 256GB M.2 SATA SSD 

Battery: 48Wh 

Connectivity: headphone/mic combo jack, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 w/power,           
1x USB 3.1 Type C, 1x HDMI, 1x RJ45, SD card 

OS: Windows 10 Home 64-bit 

Weight: 5.95 lbs. 

Thickness: 1.5" (33mm) 

 



3. Gigabyte Aero 15X-BK4 

Laptop gaming jenis Max-Q yang terbaik bagi para gamers adalah Gigabyte Aero            

15X-BK4 karena menggunakan GPU Intel Core i7-7700HQ dan Nvidia GTX 1070 Max-Q,            

Aero 15X cukup kuat untuk menjalankan sebagian besar game di 1080p / 60fps atau              

lebih tinggi di setelan ultra HD.  

Walaupun kompetitor lainnya menawarkan layar 120Hz tetapi Aero 15X memiliki panel           

pandangan lebar yang dilengkapi dengan sertifikasi X-Rite Pantone. Keunggulan lain          

lapto ini adalah kecepatan transfer data yang mencapai 3.200/1.700 MBPS. Kamu bisa            

membeli laptop ini seharga 29,5 juta rupiah. 

Spesifikasi 

CPU: Intel Core i7-7700HQ (2.8GHz Base) 

GPU: GeForce GTX 1070 8GB Max-Q 

RAM: 16GB DDR4-2400 

Display: 15.6” Wide View LCD with 60Hz refresh and X-Rite Pantone           
certification (1920x1080) 

Storage: 512GB PCIe NVMe SSD 

Battery: 94Wh 

Connectivity: headphone/mic combo jack, 3x USB 3.0, 1x Thunderbolt 3          
(USB Type-C), 1x mini-DP, 1x HDMI, 1x RJ45, SD card 

OS: Windows 10 Home 64-bit 

Weight: 4.6 lbs. (including 200W power brick) 

Thickness: .78" (19.8mm) 

4. HP Omen 17 

Laptop gaming satu ini menawarkan grafis terbaik dengan harga kompetitif yang lebih            

murah dari GL502VS. Divisi HP bahkan menyediakan Omen 17 dalam layar 4K yang             

pasti akan menjadi pertimbangan gamers dalam menikmati permainan. Resolusi yang          

tinggi ini memerlukan banyak tenaga dibandingkan GTX 1070. HP Omen 17 hadir dalam             

layar 15 inci dan 120hz. 



5. Alienware 15 

Seperti biasa, Alienware 15 tersedia dalam dua versi, yaitu 13 inci dan 17 inci. Laptop               

gaming ini fokus pada desain dengan styling yang agresif, LED cerah di sepanjang panel              

dan lamput latar belajar. Touchpad -nya memberikan kesan aneh seperti alien. Secara           

umum, sistem laptop ini nyaris serupa dengan GL502VS. 

6. Acer Predator 17 

Laptop Acer Predator 17 bersaing ketat dengan G752VS yang mematok harga 25 juta             

rupiah. Laptop ini sangat kokoh dengan berat 9,4 lb. Bila kamu tidak memiliki masalah              

dengan beban tersebut, bisa jadi perangkat ini cocok untuk kamu. Namun, ada catatan             

penting, yaotu masalah QC yang mungkin dapat terjadi di laptop ini. Mengingat rekam             

jejak laptop Acer terdahulu. 

 



Apa yang Bisa Kita Lakukan Dengan RAM 1 TB 

Kapasitas Random Access Memory atau RAM yang besar menjadi kebutuhan          

paling penting bagi pengguna komputer saat ini, terlebih bagi kamu yang gemar            

bermain game . Saat ini, kapasitas RAM hanya mencapai 32 GB untuk versi            

komputer lama dan yang terbaru menyentuh diangka 64 GB.  

Walapun memang penggunaan aplikasi di komputer tidak begitu membutuhkan         

banyak RAM. Namun, seandainya kamu memiliki RAM dengan besar 1 TB,           

berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dengannya. 

Membuka Ribuan Tabs 

Kamu suka membuka sampai puluhan tabs di Chrome lalu malah jadi lemot            

bahkan ngelag ? Hal ini disebabkan karena Chrome dan browser lainnya          

menyimpan banyak memori untuk membuka laman situs yang bermuatan video,          

audio, dokumen, dan beragam format lainnya. 

Selain itu, mesin penerjemah yang terpasang di browser berfungsi untuk          

menerjemahkan bahasa mesin, seperti javascript dan sejenisnya yang lumayan         

memakan memori cukup besar.  

Saat membandingkan Firefox dan Chrome, ditemukan bahwa membuka 15 tabs          

memakan RAM sebesar 520MB di Firefox dan 750 MB di Chrome. Ini baru situs              

yang sederhana. Kebayang bila membuka situs game atau media sosial? Tentu           

diperlukan memori yang lebih besar lagi. 

Lantas bagaimana bila memiliki RAM sebesar 1 TB? Tentu saja kamu udah gak             

perlu khawatir lagi membuka puluhan bahkan ribuan tabs sekaligus. Seru banget           

kan! 

Streaming Ratusan Video 

Suka nonton film di Netflix atau streaming musik video di Youtube? Tentu kamu             

tahu sebelum video dapat dinikmati, browser membutuhkan beberapa waktu         

untuk mentransfer data baru video dapat kamu tonton.  



Nah, data yang ditransfer ini atau dikenal dengan istilah buffering akan tersimpan            

sementara di RAM virtual; bagian dari hard drive komputer yang digunakan           

sebagai ruang penyimpanan saat kapasitas RAM fisik telah penuh.  

Umumnya, proses ini pemindahan data dari RAM fisik ke virtual akan membuat            

komputer menjadi lambat. Tapi dengan RAM 1 TB? Kamu bisa streaming ratusan            

video tanpa ada masalah lagi. 

Tidak Perlu Menutup Game 

Proses memuat semua jenis data dari hard drive ke dalam RAM adalah alasan             

mengapa butuh beberapa detik atau menit ketika membuka sebuah game di           

komputer. Namun dengan RAM 1 TB, kamu bisa membuka beberapa game           

sekaligus di komputer bahkan tidak perlu menutup permainan ketika hendak          

istirahat dari bermain. 

Menggunakan Beberapa Sistem Operasi Bersamaan 

Kamu pengguna Mac dan menjalankan sistem OS dan Windows secara          

bersamaan atau sebaliknya? Tentu sudah paham betul betapa banyak memori          

yang digunakan untuk menjalankan kedua sistem operasi secara bersamaan.         

Bahkan gak jarang menimbulkan overheating  di komputer. 

Hal ini disebabkan kapasitas RAM yang membuat sistem operasi itu tidak bekerja            

secara maksimal. Beda cerita bila kamu memiliki komputer dengan 1 TB RAM.            

Kamu dapat menjalankan beragam sistem operasi, seperti OS, Windows, dan          

Linux bersamaan tanpa perlu khawatir lemot dan eror. 

Dijadikan RAM Disk 

Mengubah RAM menjadi disk atau drive sebenarnya sangat gampang tetapi tidak           

banyak pengguna memodifikasi RAM karena kapasitasnya juga yang tidak terlalu          

besar. Nah, bila kita memiliki 1 TB RAM tentu saja dapat membagi memori             

tersebut untuk dijadikan ruang penyimpanan data virtual di komputer. 

Supernya lagi nih ternyata RAM yang diubah menjadi drive akan memiliki           

kecepatan transfer data hingga puluhan kali lipat daripada hard drive biasanya           



bahkan SSD sekalipun. Sekedar informasi, SSD memiliki kecepatan transfer         

sampai 500MB/ps sementara RAM dapat mencapai 6,4 GB/s. 

Kapan RAM 1TB Tersedia? 

Menjawab pertanyaan ini cukup sulit karena sebenarnya akan membutuhkan         

waktu lama untuk mengembangkan terknologi RAM yang saat ini paling besar           

hanya mencapai 64 GB. 

Namun bila menilik kebelakang, penyimpanan data memori hard drives paling          

besar adalah 128GB yang kini berkembang hingga 24 TB! Pertumbuhan yang           

fantastis ini lah yang menjadi keyakinan besar bahwa beberapa tahun kedepan           

bisa jadi setiap RAM di komputer kita akan bermutan hingga 1 terabyte! Kita             

Tunggu saja ya sob. 

 


