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Review iPhone 7 Plus (gambar via : dixplore.com) 

 

iPhone 7 Plus memiliki peningkatan spesifikasi dibandingkan dengan iPhone 6s Plus, diantaranya adalah 

prosesor A10 Fusion, kamera lensa ganda, dua varian warna baru, dan sertifikasi tahan air IP67. 

Sedangkan spesifikasi lainnya hampir sama persis. Namun peningkatan paling menonjol terdapat pada 

aspek kamera. Kamera iPhone 7 Plus mengusung lensa ganda dengan berbagai keunggulan seperti 2x 

optical zoom dan Potrait Mode. Untuk mengetahui lebih detail mengenai performa dan kualitas ponsel 

ini, simak review iPhone 7 Plus berikut ini: 

 

Desain 

Desain iPhone 7 Plus sulit dibedakan dengan desain pendahulunya, iPhone 6 Plus dan iPhone 6s Plus. 

Namun garis antena pada iPhone 7 Plus sudah tidak terlihat, dan ponsel ini juga hadir dengan dua 

pilihan warna baru. Yang pertama adalah Jet Black, yang sangat mengkilap seperti keramik. Sedangkan 

yang kedua adalah Black, yang dapat dikatan sebagai modifikasi dari versi Space Gray. Selain itu iPhone 

7 Plus juga dilengkapi dengan sertifikasi anti air dan debu IP67. Dimana kamu bisa membawa ponsel ini 

menyelam hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. 
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iPhone 7 Plus telah dilengkapi dengan sertifikasi IP67 (gambar via : dixplore.com) 

 

Secara keseluruhan iPhone 7 Plus terlihat bagus, tapi tidak terlalu memukau. Desain yang diusung masih 

sama dengan pendahulunya dua tahun lalu. Kecuali dua pilihan warna terbaru, Jet Black dan Black. 

Sedangkan kekurangannya, iPhone 7 Plus tidak dilengkapi dengan headphone jack, karena ruang untuk 

jack tersebut telah digunakan untuk haptic engine pada tombol home. 

 

Headphone Jack dan Tombol Home 

Sama seperti iPhone 7, ternyata iPhone 7 Plus juga tidak dilengkapi dengan 3.5mm headphone jack. 

Kamu membutuhkan Lightning headphone atau EarPods. Selain itu bisa juga menggunakan wireless 

headphone atau adaptor khusus. Menurut Apple, salah satu alasan menghilangkan headphone jack 

adalah untuk ruang akomodasi Haptic engine pada tombol home. 
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Tombol home iPhone 7 Plus (gambar via : dixplore.com) 

 

Sedangkan untuk tombol home, secara tampilan tidak berubah namun engine di dalamnya mengalami 

modifikasi. Tombol tersebut bukanlah tombol yang bisa kamu tekan, namun dilengkapi dengan haptic 

engine seperti touchpad MacBook. Sehingga saat kamu menyentuh tombol tersebut, maka seolah-olah 

kamu menekannya padahal itu bukanlah tombol yang dapat ditekan. 

 

Display 

Beralih pada bagian layar, iPhone 7 Plus juga memiliki layar yang serupa dengan iPhone 6s Plus, yaitu 

berdiagonal 5.5 inchi dengan resolusi full HD 1920 x 1080 piksel dan kerapatan 401 ppi. Untungnya 

resolusi full HD ini masih cukup layak untuk mengakses video virtual reality, meskipun tidak sebagus 

ponsel flagship lainnya seperti milik Samsung dan LG. 
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Layar full HD iPhone 7 Plus (gambar via : dixplore.com) 

 

Layar iPhone 7 Plus memang tidak memiliki resolusi terbaik, tapi memiliki colour gamut yang lebar. 

Layar tersebut menggunakan DCI P3, yaitu rentang warna yang digunakan pada pembuatan film 

sehingga hasilnya terlihat realistis dengan tone warna yang bagus. Selain itu, Apple juga mengklaim 

bahwa layar milik iPhone 7 Plus memiliki kecerahan 25% lebih baik dibandingkan pendahulunya. 

 

Kamera Lensa Ganda 

Tanpa diragukan lagi, peningkatan paling dinanti dari iPhone 7 Plus adalah kamera lensa ganda yang 

terletak pada bagian belakang. Kamera pertama dilengkapi sensor 12 megapiksel dengan lensa 28mm, 

aperture F1.8 dan optical image stabilization. Sedangkan kamera kedua dilengkapi sensor 12 megapiksel 

dengan lensa 56mm dan aperture F2.8, namun tidak dilengkapi dengan optical image stabilization. 

Selain itu terdapat juga quad-LED true tone dan sensor flicker yang mampu mendeteksi flicker cahaya 

dan memperbaikinya pada saat pengambilan gambar. 

 



Kamera lensa ganda 12 MP milik iPhone 7 Plus (gambar via : dixplore.com) 

 

Kamera lensa ganda juga menawarkan keunggulan lainnya seperti 2x optical zoom dan Potrait Mode. 

Salah satu lensa tersebut merupakan sebuah telephoto sehingga memungkinkan iPhone 7 Plus untuk 

melakukan optical zoom melalui switching lensa. Sedangkan pada bagian depan terdapat peningkatan 

dari 5 megapiksel menjadi 7 megapiksel. Seperti pendahulunya, kamera depan tidak dilengkapi dengan 

flash, namun memanfaatkan cahaya layar untuk meningkatkan brightness pada saat berselfie. 

 

Performa 

Untuk urusan dapur pacu, Apple iPhone 7 Plus menggunakan chip prosesor A10 Fusion, yang diklaim 

memiliki perfoma 40% lebih baik dibandingkan prosesor A9 milik iPhone 6s Plus, dan dua kali lipat 

dibanding A8 milik iPhone 6 Plus. Prosesor ini menggunakan dua buah core dengan kinerja yang 

berbeda. Salah satu core memiliki performa yang powerful karena digunakan untuk pengolahan berat 

seperti game 3D dan aplikasi lainnya. Sedangkan core sisanya digunakan untuk mengatasi kebutuhan 

ringan seperti pesan dan multimedia. 

 

Jika pada iPhone 7 menggunakan RAM 2GB, maka iPhone 7 Plus sedikit lebih baik yaitu menggunakan 

RAM 3GB. Walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan, namun performa multitasking jauh lebih baik 

dibandingkan kompetitornya. Berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain dan membuka berbagai 

macam aplikasi sekaligus tidak akan mengakibatkan iPhone 7 Plus kekurangan memori karena ditopang 

dengan RAM 3GB. 

 

iOS 10 

Seperti yang kamu ketahui, iPhone 7 Plus hadir dengan sistem operasi iOS 10. Bagi mereka yang tidak 

familiar dengan perangkat Apple, sebenarnya tampilan iOS 10 ini hampir sama dengan sistem operasi 

https://www.zopini.com/blog/9-fitur-terbaru-ios-10-yang-wajib-diketahui-oleh-pecinta-produk-apple/


versi terdahulu namun dengan sedikit perubahan. Perubahan paling signifikan terutama pada aplikasi 

bawaan Apple. Misalnya iMessage yang sekarang dilengkapi dengan fitur canggih dan memiliki App 

Store tersendiri. Sedangkan perubahan lainnya pada sisi Lockscren, Control Centre dan Notification. 

Kamu bisa langsung melihat notifikasi melalui lockscreen, dan Control Centre juga terdiri dari tiga 

halaman yang bisa kamu geser. Sayangnya Control Centre tersebut tidak memiliki shortcut pengaturan. 

 

Baterai 

Sepertinya Apple masih belum memprioritaskan aspek baterai pada smartphone miliknya. iPhone 7 Plus 

hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 2900 mAh, sedikit lebih besar dibandingkan iPhone 6s Plus 

yang hanya sebesar 2750 mAh. Apple juga mengklaim bahwa daya tahan baterai iPhone 7 Plus dapat 

bertahan beberapa jam lebih lama dibandingkan pendahulunya. Namun tentu saja saat digunakan 

secara terus menerus baterai ponsel ini tidak sebagus milik flagship lainnya. 

 

Baterai iPhone 7 Plus (gambar via : tabtimes.com) 

 

Kesimpulan Review iPhone 7 Plus 

Apple selalu konsisten untuk memproduksi produk-produk berkualitas. Begitu pula dengan iPhone 7 Plus 

yang menjadi varian teranyar dari produk Apple saat ini. Meskipun memiliki tampilan yang serupa 

dengan pendahulunya, iPhone 6 Plus dan iPhone 6s Plus, serta ketiadaan headphone jack 3.5mm, tapi 

iPhone 7 Plus dilengkapi dengan beberapa peningkatan seperti prosesor A10 Fusion, RAM 3GB, varian 

warna baru, waterproofing, dan kamera lensa ganda yang dilengkapi dengan optical image stabilizer, 

optical zoom maksimal, dan Potrait Mode. Jika disimpulkan maka tidak ada salahnya untuk membeli 

ponsel ini. 

 



Baca juga : Review iPhone 7 : Sudah Water Resistance dan Menggunakan Quad-Core Tapi Tanpa 

Headphone Jack 
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