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7 Fungsi Wifi Smartphone yang Jarang Diketahui 

Fungsi Wi-fi pada sebuah smartphone sudah cukup jelas, yakni membantu penggunanya untuk 

memperoleh koneksi internet tanpa kabel yang tersedia di sebuah lokasi. Akan tetapi mungkin tidak 

semua orang tahu bahwa Wi-fi yang tertanam pada sebuah smartphone memiliki fungsi tambahan yang 

tentu saja meningkatkan kegunaan sekaligus utilitas perangkat. Nah, apa saja rahasia Wi-fi yang belum 

diketahui pengguna smartphone? Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita kenali lebih dulu 

tentang apa itu Wi-fi dan karakteristiknya. 

Mengenal Wi-fi 

Ketika ada yang bertanya tentang apa itu Wifi di di hp, jawabannya cukup sederhana: WiFi merupakan 

jenis teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan konektivitas jaringan. Koneksi 

WiFi biasanya dibangun menggunakan adapter wireless, yang pada dasarnya menyediakan area yang 

disebut hotspot. Area inilah yang kemudian terkoneksi dengan jaringan internet dan disediakan untuk 

pengguna yang ingin mengakses dunia mata. Konfigurasi WiFi biasanya diset pada frekuensi di antara 

2.4GHz – 5GHz, dan didasarkan pada jumlah data yang tersedia di dalam jaringan.  

Kebanyakan orang tidak tahu bahwa WIFi adalah sebuah singkatan. Dan benar bahwa tidak banyak 

orang yang ahu WiFi itu singkatan dari apa. Di luar sana ada banyak teori yang menjelaskan mengenai 

hal ini, namun umumnya yang disepakati adalah: WiFi adalah singkatan dari Wireless Fidelity.  

Lebih jauh tentang Wifi di HP 

Ketika teknologi seperti WiFi ditanamkan ke dalam sebuah smartphone, maka perangkat tersebut akan 

terhubung (tanpa kabel) dengan jaringan internet yang dipancarkan lewat gelombang radio. Sebuah 



smartphone tentu saja memerlukan hotspot supaya teknologi WiFi di dalamnya bisa terkoneksi ke 

dalam jaringan internet. Ketika WiFi di hp diaktifkan dan terkoneksi dengan hotspot, maka 

kecepatannya biasanya lebih kencang dibandingkan jaringan 3G. Dalam beberapa kasus, jaringan WiFi 

biasanya juga lebih cepat dibandingkan jaringan 4G.  

Kebanyakan pengguna smartphone pasti pernah nongkrong di sebuah café yang menyediakan koneksi 

wireless. Pengguna hanya tinggal memesan makanan maupun minuman tertentu, sambil kemudian 

berselancar di internet menggunakan perangkat tertentu. Cara seperti ini terbukti  lebih efisien dan 

lebih murah. Bagi perangkat smartphone, koneksi ke dalam jaringan wireless terbukti bisa menghemat 

lebih banyak sumber daya baterai dalam pemakaian jangka panjang. Jadi pada dasarnya WiFi di HP 

terbukti memberikan lebih banyak manfaat, baik dari segi kecepatan berselencar maupun dari segi 

ketahanan perangkat.  

Manfaat Wifi bagi pengguna 

Dengan demikian orang bisa segera mengenali manfaat wifi dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya 

ada empat fungsi wifi yang terbukti memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan koneksi seluler biasa.  

1. Kecepatan jaringan yang lebih baik 

Di dalam banyak situasi, kecepatan akses internet lebih baik bila smartphone menggunakan koneksi Wi-

Fi. Ini disebabkan karena koneksi Wi-FI jauh lebih kencang dibandingkan koneksi seluler biasa. 

Perbedaannya mungkin tidak terasa bila pengguna hanya memanfaatkan koneksi wireless untuk 

membaca email atau membuka sebuah laman website. Namun manfaat kecepatan tinggi akan terasa 

ketika mengunduh file dari internet atau melakukan streaming video maupun audio.  

2. Harga koneksi yang lebih rendah 

Apakah Kamu pernah memesan segelas kopi di sebuah café berhotspot, kemudian duduk di sana 

berjam-jam sambil berselancar internet? Harga segelas kopi rata-rata 13.000 rupiah per gelas. Sembari 

menikmati kopi, seorang pengguna smartphone sudah bisa mengunduh file yang diinginkan. Dari segi 

ekonomi, koneksi WI-Fi jauh lebih murah dibandingkan koneksi internet seluler biasa.  

3. Melindungi kuota data 

Ketika menggunakan jaringan wireless untuk terkoneksi ke dunia maya, penggunaan data wireless tidak 

akan mengurangi kuota data internet Kamu. Dengan kata lain, pengguna smartphone bisa menyimpan 

sekaligus menghemat kuota dengan hanya memanfaatkan jejaring wireless. 

4. Daya hidup smartphone lebih lama 

Daya hidup baterai hp sangat penting bagi pengguna, dan di sinilah fungsi wifi menjadi sangat berarti 

bagi pengguna smartphone. Konon katanya koneksi wireless lebih sedikit menyedot kapasitas baterai 

dibandingkan dengan jaringan seluler biasa, terutama pada kondisi di mana sinyal seluler naik turun. 

Karena Wi-Fi biasanya lebih cepat dibandingkan jaringan seluler biasa, maka pengguna smartphone 

tidak perlu menghabiskan waktu lebih banyak untuk mentransfer data, yang pada gilirannya akan 

menurunkan kapasitas baterai lebih cepat.  

Fungsi WiFi di smartphone yang jarang disadari 



Sampai di sini kamu tentu sudah paham tentang apa itu WiFi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-

hari. Tetapi WiFi bukan cuma soal mendapatkan akses internet yang lebih cepat, atau memperoleh 

akses internet yang lebih murah. Ada loh beberapa fungsi WiFi smartphone yang jarang disadari oleh 

kebanyakan pengguna hp. Apa aja sih?  

1. WiFi di hp bisa jadi modem 

Kamu bisa mengubah smartphone menjadi modem, dengan memanfaatkan fitur tathering yang pasti 

ada di hape kamu. Jadi kamu tidak perlu lagi beli modem, meski kamu tetap harus menghemat kuota 

supaya tidak cepat habis.  

2. Melakukan screen mirroring 

Ada banyak aplikasi yang bisa membantu kamu untuk melakukan screen mirroring, salah satunya adalah 

AirDroid. Screen mirroring adalah sebuah teknologi yang membantu menampilkan tampilan layar 

smartphone ke laptop kamu. Ini bisa dilakukan selama laptop dan hape berada di jaringan WiFi yang 

sama.  

3. Melakukan transfer file lebih cepat 

Tidak membawa kabel data untuk mentransfer file dari hape ke laptop atau sebaliknya? Tidak masalah. 

Sebab fitur WiFi bisa membantu menghubungkan kedua perangkat tersebut dengan mudah. Apa yang 

perlu kamu lakukan hanya mengunduh aplikasi Xender dari Google Play Store (bila smartphone kamu 

berbasis Android), dan kamu siap memindahkan file dari laptop ke smartphone kamu, dan sebaliknya.  

4. Membantu menghubungkan hape dengan perangkat lain 

WiFi pada smartphone bakal membantu kamu menghubungkan perangkat komunikasi yang kamu punya 

dengan perangkat lain, seperti action camera atau tongsis. Nah, fitur WiFi yang satu ini jarang digunakan 

oleh orang lain.  

5. Menggunakan smartphone sebagai mouse dan keyboard 

Ini bisa dilakukan dengan teknologi WiFi yang tertanam di dalam smartphone kamu. Caranya cukup 

mudah. Carilah aplikasi bernama Intel Remote Keyboard yang tersedia di Google Play Store atau iOS, 

dan kemudian kamu bisa menggunakannya untuk mengubah perangkat hape menjadi keyboard atau 

mouse. Aplikasi ini berguna ketika kamu mendapati kerusakan pada keyboard atau mouse.  

6.  Menghubungkan kamera DSLR dengan smartphone 

Sekarang ini fungsi WiFi sudah diperluas, sehingga kamu bisa menikmati cara baru dalam melihat hasil 

jepretanmu. Beberapa merk kamera DSLR menyediakan aplikasi smartphone yang bisa membantu 

pemilik hape untuk menyimpan dan mengedit foto langsung di dalam smartphone. Tidak hanya itu, 

kamu juga bisa mengendalikan kamera DSLR langsung dari smartphone mu!  

7. Menghubungkan printer dengan smartphone 

Tahukah kamu bahwa ada beberapa model printer yang dilengkapi fungsi WiFi? Nah, kamu bisa 

mencetak dokumen atau foto di dalam smartphone kamu menggunakan utilitas WiFi yang terdapat baik 

di dalam smartphone atau printer yang kamu miliki. Tidak perlu menghubungkan keduanya dengan PC 

atau kabel! 



3 Cara Mengembalikan File yang Terhapus Secara Permanen 

Kamu tentu pernah secara tidak sengaja menghapus file atau dokumen di dalam komputer, dan 

setelahnya yang tertinggal cuma rasa kesal. Yah, kebanyakan orang sering melakukannya dan anehnya 

mereka pun ingin mengembalikan file yang terhapus secara permanen, supaya rasa kesal bisa terobati. 

Rasanya sakit bila tahu bahwa kamu sudah menghapus file penting di dalam komputer, secara tidak 

sengaja. Untungnya kamu bisa memperolehnya kembali tanpa harus menghabiskan banyak uang.  

Mengenal Karakteristik File yang terhapus dari Windows 

Memang benar bahwa Windows tidak mampu melihat data atau file yang terhapus secara tidak sengaja, 

namun kemungkinan besar data yang sudah terhapus masih tertinggal jejaknya. Lebih jauh lagi, 

kumpulan data bahkan bisa terhapus bila terjadi kegagalan hardisk atau hardisk yang kamu miliki sudah 

rapuh termakan usia.  

 

Mengembalikan data yang terhapus bisa dibilang sangat mudah, sebab ada ratusan aplikasi gratis yang 

bisa digunakan untuk mengembalikannya. Hanya saja, mengembalikan file yang terhapus pada 

komputer bukan lagi perkara sepele, karena kamu harus ekstra hati-hari sebelum mengunduh kemudian 

menginstall software tertentu untuk mengembalikan data yang terhapus.  

Kamu memang bisa saja menghapus file penting secara tidak sengaja, dan ada banyak cara mudah untuk 

mengembalikannya. Namun yang perlu digaris-bawahi adalah keamanan ketika memutuskan untuk 

memilih metode tertentu untuk mengembalikan file di dalam hardisk.  

Memeriksa Recycle Bin Dulu 

Hal pertama yang mesti dilakukan setelah tidak sengaja menghapus file adalah: memeriksa recycle bin. 

Kenapa begitu? Karena Windows tidak serta merta menghapus file dalam sistem, melainkan 

memindahkanna ke tempat sampah yang disebut Recycle Bin. Ini sederhana dan kebanyakan orang 

sering luput memperhatikannya. Mengembalikan file yang terhapus dan disimpan di dalam Recycle Bin 

sangat mudah. Yang perlu dilakukan hanya membuka ikon Recycle Bin yang biasanya bisa langsung 

dilihat pada layar, kemudian menyortir file di dalamnya, dan melakukan klik kanan pada file dan memilih 

“Restore” dari menu yang tersedia.  

Bila tidak menemukan ikon Recycle Bin di desktop, carilah menu tersebut di Start menu dengan 

mengetikkan ‘Show atau Hide’. Setelahnya kamu akan melihat sebuah shortcut yang bakal mengarahkan 

ke settingan di mana kamu bisa membuat Recycle Bin muncul di layar desktop. Akan tetapi sebaiknya 

kamu tidak hanya mengandalkan keberadaan Recycle Bin semata, sebab mengembalikan file yang 

terhapus secara permanen tidak semudah itu.  

Recycle Bin tetap memiliki keterbatasan, sebab ukuran file yang bisa ditampung di sana dibatasi dan 

ketika tempat sampah sudah penuh, maka file-file yang ada di dalamnya akan dihapus permanen. 

Parahnya, ini semua dilakukan secara otomatis. Tetapi besaran file yang bisa ditampung di dalamn 

Recycle Bin sudah lebih dari cukup untuk kebanyakan orang. Di titik ini, kesempatanmu sangat bagus 

untuk memperoleh filemu kembali. Untuk memeriksa berapa kapasitas Recycle Bin yang bisa digunakan, 

sortir ikon Recycle Bin, klik kanan, kemudian pilih ‘Properties’.  



Bila opsi seperti memeriksa Recycle Bin tidak membantu – dalam arti kapasitas Recycle Bin sudah penuh 

dan setiap file yang dihapus berarti hilang selamanya, maka yang harus dilakukan kemudian adalah 

memeriksa sumber penyimpanan data lain seperti USB Flash Disk atau penyimpanan cloud service. Bila 

dari masing-masing opsi tidak memberi harapan, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memilih 

beberapa program/software yang membantumu mengembalikan file yang terhapus secara permanen. 

Program yang bisa dipilih meliputi PC Inspector File Recovery, Disk Digger, Recuva, Paragon Rescue Kit 

14Free, CGSecurity PhotoRec, atau Minitool Partition Wizard Free Edition 9.1.  

Namun sebelum memilih salah satu dari semua software recovery yang tersedia, kamu perlu melakukan 

3 hal di bawah ini.  

1. Mengenali karakteristik undelete programs 

Masing-masing software recovery sebetulnya bekerja dengan memeriksa hardisk guna mencari tahu 

apakah data yang hilang masih ada di sana, walau sudah terhapus secara permanen. Windows punya 

acara kerja unik yang terkait dengan penghapusan data, dan cara kerjanya mirip dengan alamat yang 

tertulis pada amplop: bisa dihapus dan isi surat masih ada di dalamnya, namun tukang pos tidak tahu 

harus kemana mengantarkan surat tersebut. Cara kerja file yang terhapus di dalam Windows kira-kira 

seperti itu.  

Akan tetapi kamu juga mesti paham bahwa sekali file dihapus, Windows akan menunjukkan area kosong 

kepada penggunanya, yang memungkinkan untuk diisi ulang. Selanjutnya, Windows akan mengisi area 

tersebut dengan file baru, sesuai dengan keinginan pengguna. Ketika ini terjadi, maka file yang sudah 

terhapus akan hilang selama-lamanya.  

Adalah hal penting bagi kita semua untuk langsung menyadari cara kerja semacam itu, terutama setelah 

sebuah file tidak sengaja terhapus. Ketika menyadari bahwa sebuah file penting terhapus, hal pertama 

yang harus dilakukan adalah tidak menyimpan apapun di dalam hardisk. Lebih jauh lagi, jangan 

mengunduh atau menginstall apapun (bahkan alat recovery) ke dalam laptop atau komputermu. Sebab 

ini akan mengakibatkan file yang tidak sengaja terhapus hilang secara permanen.  

Cara yang paling aman adalah menjalankan software recovery lewat USB Flash Drive. Ada beberapa 

software recovery yang bisa berjalan lewat media tersebut, namun kamu harus mengunduhnya 

menggunakan komputer berbeda.  

2. Software recovery tidak akan bekerja di NAS Drives 

Salah satu kekurangan dari kebanyakan software recovery adalah: mereka tidak akan bekerja baik 

dengan penyimpanan networked, atau yang lebih dikernal sebagai NAS Drives. Penyimpanan tipe seperti 

ini tidak cocok dengan kebanyakan software recovery yang biasanya bekerja di lingkungan Windows. 

Bila kamu tidak sengaja mengapus sebuah file di NAS Drive dan kemudian file buangan tersebut masuk 

ke Recycle Bin-nya NAS, maka kamu hanya bisa mengambil dua opsi:  

Pertama, pindahkan NAS Drive tersebut ke PC kamu. Sebelum berlanjut ke proses pengembalian file 

yang terhapus, pastikan bahwa kamu tahu sistem file yang bekerja di drive tersebut, kemudian pilihlah 

software recovery yang paling sesuai. Dan bila NAS Drive menggunakan RAID array, maka file di 

dalamnya mungkin didistribusikan ke lebih dari satu hardisk. Kamu harus memastikan bahwa kamu tahu 

segala informasi tentang NAS Drive yang kamu pegang.  



3. Mengembalikan file korup 

Sebuah file bisa hilang bila terjadi korup. Ini mungkin terjadi, sebagai contoh, bila terjadi arus pendek 

listrik ketika sebuah file sedang ditulis. Pada gilirannya, ini menyebabkan directory hardisk jatuh ke 

dalam keadaan yang tidak bisa diprediksi.  

Kebanyakan software recovery bisa mengidentifikasikan dan mengoreksi kesalahan semacam itu. Kabar 

baiknya, beberapa dari mereka bahkan menawarkan kemampuan untuk mengembalikan kerusakan 

logical di dalam file system Windows. Hanya saja mungkin kamu harus membayar lebih untuk fitur 

semacam itu.  

Guna mengembalikan file yang terhapus secara permanen karena korup, kamu bisa menggunakan 

beberapa macam software seperti RecoveryMyFiles atau TestDisk.  

3 Aplikasi Menambah RAM agar Android Semakin Cepat 

Aplikasi penambah RAM android akan sangat dibutuhkan oleh para pemilik smartphone yang 

kekurangan sumber daya internal untuk membuat hapenya berjalan normal seperti biasa.  

Kamu mungkin memiliki sebuah smartphone yang umurnya sudah cukup tua. Tiba-tiba satu hari hape 

mu berjalan sangat lambat. Memang ada banyak hal yang bisa menjelaskan mengapa sebuah 

smartphone tiba-tiba menjadi sangat lambat, akan tetapi mungkin masalah utamanya ada pada RAM. 

Pendek kata, bila jumlah RAM di dalam smartphone tidak memadai, maka hape kamu tidak akan 

berjalan seperti biasanya. Adakah cara untuk menyelesaikan masalah semacam itu? 

Para prinsipnya, kamu masih tetap bisa menambah RAM ekstra tanpa membuka casing hape atau 

menggunakan solder untuk membongkar bodi hapemu. Di titik ini, apa yang paling kamu butuhkan 

adalah aplikasi penambah RAM Android. Tetapi sebelum membahas tentang aplikasi tersebut, ada 

baiknya kita mempelajari seluk beluk RAM terlebih dulu.  

Apa itu RAM (Random Access Memory)? 

RAM merupakan tipe hardware yang digunakan oleh sebuah smartphone untuk mengolah sebuah 

proses/task. Misalnya ketika kamu memakai hape untuk mengolah foto melalui aplikasi tertentu, maka 

jumlah RAM yang diapakai akan menunjang kelancaran ketika menggunakan aplikasi tersebut. Prinsip 

dasarnya: makin banyak RAM yang tersedia, maka semakin lancarlah pekerjaan yang kamu lakukan. 

Proses yang sama juga terjadi ketika kamu menggunakan smartphone untuk menjelajahi internet atau 

membuka aplikasi lainnya.  

Masalah adalah: RAM tidak selalu bisa dikosongkan dengan wajar, dan setiap aplikasi yang tertanam di 

dalam smartphone mu pasti akan selalu membutuhkan RAM. Beberapa macam aplikasi dan proses 

sistem berjalan, bahkan ketika kamu tidak membutuhkannya. Sementara itu, beberapa proses aplikasi 

tidak bisa dibersihkan secara otomatis bahkan ketika kamu sudah tidak menggunakannya. Setelah 

beberapa saat, jejak memori yang tertinggal menciptakan beberapa macam masalah kecil seperti 

performa yang lambat, lag, bahkan crash.  

Sama seperti hardware smartphone lainnya, RAM adalah komponen fisik dari perangkat yang tidak bisa 

ditambahkan secara fisik. Apa yang bisa dilakukan hanyalah menggunakan RAM secara efisien, atau 

mencoba membuat RAM “virtual” dari jenis penyimpanan lain yang tersedia di dalam smartphone mu.  



Kebanyakan aplikasi penambah RAM “virtual” yang tersedia di Google Play Store selalu meminta root 

access, sehingga merepotkan bagi sebagian besar pengguna. Adakah cara untuk menambah RAM tanpa 

harus melakukan root pada perangkat? Adakah aplikasi penambah RAM Android tanpa root? 

Meningkatkan kapasitas RAM tanpa root 

Sekarang kamu sudah tahu bagaimana RAM bekerja, dan tidak semua orang mau melakukan root pada 

ponsel Androidnya. Jadi yang kamu butuhkan adalah tips tentang bagaimana menambah kapasitas RAM 

tanpa melakukan root. Tentu saja seorang pemilih smartphone berbasis Android tidak bisa begitu saja 

menambah memori, namun dia bisa memanfaatkan apa yang sudah ada untuk membuat segalanya 

menjadi lebih baik. Aturannya sederhana: semakin banyak pekerjaan yang dilakukan smartphone mu, 

maka semakin banyak RAM yang dibutuhkan. Tips pertama: kurangi aplikasi yang berjalan di dalam 

smartphone, sehingga kamu bisa memperoleh lebih banyak kapasitas RAM. Dengan kata lain, kurangilah 

task yang tidak diperlukan. Nah, begini caranya untuk menambah kapasitas RAM secara alamiah: 

1. Menonaktifkan animasi 

Animasi pada smartphone mencuri RAM dan fungsinya sebenarnya tidak terlalu esensial. Kamu bisa 

mengatur bagaimana animasi berjalan di menu ‘developer options’. Untuk membukanya kamu perlu 

mengakses menu ‘Settings’, dan kemudian arahkan menu ke ‘About Phone’. Tap di bagian ‘build 

number’ sebanyak tujuh kali sampai kamu menemukan notifikasi yang memberitahukan bahwa kamu 

sudah menjadi seorang developer.  

Jangan khawatir, langkah ini tidak akan memberikan konsekuensi negatif pada perangkat yang kamu 

pegang. Langkah di atas sebetulnya hanya menambahkan opsi menu developer di dalam menu 

‘Settings’. Apa yang perlu kamu lakukan adalah berhati-hati ketika melakukannya.  

Setelah melakukannya, kembalilah ke pengaturan ‘Settings’ dan sortir sejumlah opsi ke bawah sampai 

kamu menemukan Developer Options. Selanjutnya arahkan pandangan ke menu ‘Drawing’ dan matikan 

sejumlah opsi di bawah ini:  

 Window animation scale 

 Animator duration scale 

 Transition animation scale 

 

2. Mematikan aplikasi tertentu 

Beberapa macam aplikasi memakai RAM bahkan ketika kamu tidak menggunakannya. Dalam keadaan 

seperti itu, kamu membuang kapasitas RAM dengan percuma. Organisasikan penggunaan RAM dengan 

cara memilih mana aplikasi yang seharusnya berjalan dan mana yang tidak. Memang dibutuhkan sedikit 

waktu untuk melakukannya, namun cara seperti ini bisa membantu meningkatkan performa perangkat.  

Untuk mematikan aplikasi tertentu, akseslah menu ‘Settings’ dan kemudian arahkan ke menu Apps atau 

Application Manager. Kemudian buka akses ke tab All guna memperoleh gambar mengenai semua 

aplikasi yang berjalan di dalam perangkat. Untuk mematikan sebuah aplikasi, lakukan tap pada aplikasi 

yang dipilih, dan kemudian tap tulisan ‘Disable’ dan konfirmasikan aksi ini. Hati-hatilah, sebaiknya kamu 

benar-benar tahu mana aplikasi yang perlu dimatikan. Jangan matikan semua aplikasi yang berjalan di 



background, kecuali kamu ingin membuat sistem di dalam perangkatmu menjadi tidak stablil. Tips: 

semua aplikasi yang sifatnya bukan pre-installed aman untuk dinon-aktifkan.  

3. Batasi widget dan live wallpapers 

Live wallpapers dan widget sangat serakah untuk urusan konsumsi RAM. Kebanyakan merefresh sendiri 

dan memanfaatkan banyak bandwidth. Sementara yang lain terus aktif dalam jangka waktu panjang. Ini 

kemudian menyebabkan baterai lebih cepat habis. Jadi selalu ingat untuk membatasi jumlah widgets 

dan live wallpapers yang digunakan, supaya kamu bisa mengoptimalkan jumlah memori yang tersedia di 

dalam perangkat.  

3 aplikasi penambah kapasitas RAM 

Sampai di sini tentu kamu sudah mempelajari cara alamiah dalam menambah kapasitas RAM. Tiga cara 

di atas mesti dilengkapi dengan 3 aplikasi penambah RAM Android seperti yang akan ditunjukkan di 

bawah ini. Hanya saja perlu diingat bahwa aplikasi di bawah ini hanya akan meningkatkan kapasitas RAM 

secara “virtual”, dan bukan menambahkan kapasitas secara “real”. Kamu tidak akan memperoleh 

tambahan RAM sebanyak 1GB hanya dengan menginstall aplikasi-aplikasi di bawah ini.  

1. Super booster – RAM Optimizer 

Aplikasi ini membebaskan RAM dengan cara membunuh task yang berjalan di background. Jadi pada 

dasarnya aplikasi ini membantu kamu mengoptimalkan jumlah RAM di dalam perangkat.  

2. Memory Booster – RAM Optimizer 

Fungsi aplikasi yang satu ini sama seperti di atas, namun hadir dengan fungsi tambahan seperti  

 System info 

 Whitelist/Ignore list 

 Auto Boost (tersedia di pro version) 

 Garbage Collector 

 Cache Cleaner 

 Task Killer 

 Real-time RAM usage 

Faktor utamanya adalah seberapa banyak jumlah memori bebas yang tersedia, yang membantu sistem 

smartphone berjalan lebih lancer. Memory Booster menunjukkan jumlah memori bebas secara real-

time, dan memberikan panduan grafik yang memberitahukan kepada pengguna tentang perubahan 

tersebut.  

3. Smart RAM Booster 

Task manager bawaan Android hanya akan membunuh task yang prioritasnya rendah, namun 

meninggalkan high priority task sebagaimana adanya. Sebagai salah satu aplikasi penambah RAM 

Android yang penting, Smart RAM Booster didesain untuk menyeleksi dan menyortir aplikasi mana yang 

kurang penting, dan kemudian membantu kamu mematikannya.  

 


