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Berbicara mengenai smartphone dengan harga terjangkau, maka vendor ponsel yang paling layak 

disebut adalah Xiaomi, terutama seri Redmi. Pada 25 Agustus 2016, setelah merilis Redmi Pro, pabrikan 

ponsel Tiongkok kembali merilis penerus seri Redmi Note, yakni Xiaomi Redmi Note 4 yang hadir dengan 

slogan “The all-metal era.” Smartphone kelas menengah, Xiaomi Redmi Note 4, dibanderol dengan 

harga terjangkau sekitar 2 jutaan rupiah, namun dengan spesifikasi kelas atas. Sebut saja prosesor 

MediaTek 10 core Helio X20, layar 1080p berukuran 5.5 inch, memori internal 16GB hingga 64GB, RAM 

2GB atau 3GB, dual simcard, dukungan microSD, dan tentu saja fingerprint scanner. Untuk mengetahui 

lebih lanjut, yuk simak review Xiaomi Redmi Note 4 berikut ini: 

 

Desain 

Sekilas Redmi Note 4 memiliki desain yang serupa dengan ponsel Xiaomi lainnya. Lebih tepatnya mirip 

dengan Xiaomi Redmi Pro. Meskipun dijual dengan harga terjangkau, desain ponsel ini tetap terlihat 

mewah. Jika pada Xiaomi Redmi Pro menggunakan bodi metalik yang sangat mulus, maka Redmi Note 4 

justru sebaliknya. Mungkin karena perbedaan harga maka bodi metalik Redmi Note 4 sedikit kasar tapi 

tetap telihat kokoh. Selain itu, pinggiran yang melengkung juga memudahkan pengguna saat 

menggenggam ponsel ini. 

 

https://www.zopini.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/Review-Redmi-Note-4-img1.jpg


Desain Xiaomi Redmi Note 4 (gambar via : besttechmagazine.com) 

 

Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Redmi Note 3, maka hanya terlihat sedikit perbedaan. Kedua 

ponsel sama-sama menggunakan bodi metal, tapi pada Redmi Note 4 menggunakan 2.5D curved glass 

pada bagian depan bodi. Jika dilihat sekilas, sulit sekali untuk menemukan perbedaan antara kedua 

ponsel ini. Selain itu dengan bobot 175 gram, Note 4 bukan ponsel yang ringan, terasa tidak nyaman 

saat digenggam. Namun, karena baterai yang digunakan berkapasitas 4100 mAh, maka pengguna akan 

dengan senang hati untuk membeli Xiaomi Redmi Note 4. 

 

Layar 

Keunggulan Xiaomi Redmi Note 4 seperti bukan pada bagaian layar. Xiaomi Redmi 4 menggunakan layar 

full HD 1980 x 1080 piksel dengan ukuran diagonal 5.5 inchi, kerapatan pikselnya hanya 401 ppi tapi 

sudah dilengkapi dengan 2.5D curved glass. Biasanya smartphone Android dengan banderol sama hanya 

akan memperoleh layar 720p, namun Xiaomi membekali ponsel ini dengan layar 1080p. 

 

Dari awal, Xiaomi selalu mengingatkan penggunanya bahwa resolusi tidak menjadi masalah, yang 

penting warna, kontras, dan kecerahan harus menonjol. Alasan itu pula yang menyebabkan Xiaomi Mi 5 

hanya mengusung layar full HD, sama seperti Redmi Note 4. Namun di bawah terik matahari, layar tetap 

terlihat cerah, dan warna yang dihasilkan sangat vivid. Saat dilihat dari berbagai sudut, layar tidak 

menunjukan perubahan warna karena memiliki viewing angle yang baik. 
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Review Xiaomi Redmi Note 4 : Hardware dan performa 

Jumlah core yang terdapat pada prosesor Xiaomi Redmi Note 4 merupakan keunggulan dari ponsel ini, 

walaupun hanya dibanderol dengan harga 2 jutaan rupiah. Jika pendahulu seri Redmi Note 

menggunakan prosesor octa-core Helio X10, maka Redmi Note 4 justru menggunakan dapur pacu deca-

core 2.1 GHz Helio X20, sama seperti Redmi Pro. Prosesor tersebut juga ditunjang dengan grafis Mali 

T880, RAM 3GB, dan memori penyimpanan berkapasitas 64 GB. Kamu juga bisa menambahkan memori 

eksternal hingga kapasitas 128 GB. Selain itu, sebenarnya Redmi Note 4 juga hadir dengan versi yang 

lebih standar yaitu RAM 2GB dan memori internal 16GB. 

 

Berbicara mengenai performa, sudah tentu Xiaomi Redmi Note 4 memiliki kualitas yang sebanding 

dengan ponsel flagship. Padahal baderol harga yang dimiliki hanya sekelas mid range smartphone, tapi 

prosesor 10 core yang disematkan membawa ponsel ini sejajar dengan flagship lainnya. 

 

Kamera 

Beralih pada bagian kamera, Xiaomi Redmi Note 4 dilengkapi dengan kamera utama 13 megapiksel 

(aperture f/2.0 dan dual tone flash), dan kamera depan 5 megapiksel. Saat digunakan untuk mengambil 

gambar, hasil foto terlihat mulus, detail, dan hanya terdapat sedikit blur atau noise. Namun, warna yang 

dihasilkan sangat realistis dan mode HDR juga menunjukan perubahan yang signifikan. Selain itu 

interface kamera dari MIUI 8.0 sangat sederhana dan mudah dioperasikan. Pemilihan filter dan mode 



foto seperti HDR, Panorama, Manual, dan Beauty terasa sangat mudah. Mungkin kamera Redmi Note 4 

bisa menjadi salah satu kamera ponsel terbaik untuk kelas menengah. 
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MIUI 8 

Xiaomi Redmi Note 4 berjalan pada sistem operasi Android 6.0 dengan tampilan antar muka MIUI 8. 

Setelah enam tahun dikembangkan, akhirnya MIUI telah mencapai versi kedelapan dan jumlah 

pengguna MIUI telah meningkat dari 100 juta menjadi 170 juta pengguna aktif yang tersebar di 156 

negara. Seperti biasa, MIUI 8 masih mengusung konsep desai flat icon, namun dengan perpaduan warna 

yang lebih kekinian, cocok untuk dengab kriteria pengguna saat ini. Selain itu, antar muka MIUI 

dilengkapi dengan fitur Suspension Ball, sistem Avatar, dan Sweep recognition. 

 

Konektivitas 

Xiaomi Redmi Note 4 mendukung dual SIM card (slot micro-SIM dan slot nano-SIM). Akan tetapi slot 

nano-SIM dan microSD menjadi satu bagian, jadi harus memilih ingin digunakan untuk fungsi memori 

internal atau SIM card. Karena Redmi Note 4 merupakan ponsel besutan Cina, maka jaringan yang 

digunakan pun mengikuti standar Cina. Meskipun telah didukung dengan jaringan 4G LTE, namun belum 

tentu frekuensi yang digunakan sama dengan LTE di Indonesia, mungkin hanya jaringan 2G dan 3G saja 

yang bisa digunakan. 
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Konektivitas lainnya yang dimiliki oleh Redmi Note 4 yaitu dual-band WiFi 2.4GHz dan 5GHz, serta 

dukungan Bluetooth 4.2 yang kompatibel dengan berbagai aksesori nirkabel. Sayangnya Xiaomi Redmi 

Note 4 belum dilengkapi dengan fitur NFC yang biasa digunakan untuk keperluan mobile payment. 

 

Baterai 

Xiaomi Redmi Note 4 didukung oleh berbagai hardware dengan efisiensi daya yang baik. Pertama 

yaitu prosesor MediaTek, tidak hanya powerful namun memiliki efisiensi daya yang maksimal sehingga 

baterai tetap terjaga. Kedua yaitu kapasitas baterai 4100 mAh, memiliki daya tahan 30% lebih baik 

dibandingkan smartphone 5.5 inch lainnya. Ketiga yaitu resolusi layar hanya fullHD sehingga tidak boros 

baterai. Dengan tiga alasan tersbut maka tidak heran jika baterai Xiaomi Redmi Note 4 mampu bertahan 

lebih satu hari untuk pemakaian sewajarnya. Sedangkan proses pengisian daya dari nol hingga penuh 

hanya membutuhkan waktu sekitar 1.5-2 jam karena telah didukung dengan fitur Quick Charge 2.0. 
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Kesimpulan Review Xiaomi Redmi Note 4 

Xiaomi Redmi Note 4 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Redmi Note 3, 

terutama dalam hal hardware. Jika kamu tidak memperdulikan performa maka Redmi Note 3 saja sudah 

cukup, tapi jika menginginkan paket lengkap antara performa, desain, dan harga murah maka Xiaomi 

Redmi Note 4 akan menjadi pilihan yang terbaik. 

 

Baca juga : Review Xiaomi Redmi Note 2 : Menggunakan Prosesor Mediatek Tercepat 
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