
Fitur  Windows 8   

 

Kelebihan Windows 8 dan Fitur-Fitur Baru Windows 8 yang siap memanjakan penggunanya. Bagi 

para pengguna sistem operasi windows pastinya sudah mendengar kabar seputar OS terbaru microsoft 

yatu Windows 8.  Merahitam pun sempat membahas seputar Win 8 di artikel sebelumnya yang 

berjudul tampilan Windows 8 yang memukau.  Kabar terbaru yang beredar yaitu pihak Microsoft 

telah mempersiapkan 8 Kelebihan Windows 8 dan fitur-fitur barunya yang semakin memanjakan 

penggunanya.  Berikut ini seputar kelebihan dan fitur-fiturnya. 

1. Dioptimalisasi untuk layar sentuh 

Windows 7 memang support layar sentuh, namun tidak optimal dari sisi desain dan kemudahan 

pengoperasian. Berbeda dengan Windows 8, interfacenya yang dijuluki sebagai Metro benar-benar 

dioptimalkan untuk sentuhan dengan wujud ala interface Windows Phone. 

2. Mendukung chip ARM 

Windows 8 mendukung perangkat yang memakai infrastruktur chip ARM. Hal ini diharapkan 

memperluas jangkauan Windows 8 di arena tablet, mengingat kebanyakan tablet yang beredar saat ini 

memakai chip ARM. 

3. Toko aplikasi Windows Store 

Windows 8 akan memiliki toko aplikasi sendiri yang dinamakan Windows Store. Windows Store 

menyediakan berbagai aplikasi yang dioptimalkan untuk Windows 8. 

4. Mendukung NFC (Near Field Communications) 

Windows 8 akan mendukung NFC, sebuah teknologi yang kegunaanya antara lain untuk transaksi 

keuangan digital. Tablet yang memakai Windows 8 pun kemungkinan besar akan otomatis 

menyertakan fitur ini. 

5. Waktu boot yang singkat 

Boot Windows 8 dalam demonya hanya berlangsung dalam 8 detik. Sebuah waktu yang jauh lebih 

singkat dibanding booting di Windows versi sebelumnya. 

6. Internet Explorer 10 

Internet Explorer 10 dijanjikan membawa perubahan besar ketimbang versi IE terdahulu. Browser ini 

diklaim sangat ramah digunakan baik dalam tablet maupun PC. 

7. Sekuriti lebih baik 

Windows 8 dikatakan akan memiliki fitur sekuriti lebih baik untuk menghadang serangan cyber. Di 

antaranya fitur Windows Defender lebih ditingkatkan kemampuannya di OS ini. 

8. Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC 

Microsoft menyatakan komputer yang bisa menjalankan Windows 7 dapat pula menjalankan 

Windows 8 sehingga user tak perlu upgrade PC. Menurut Microsoft, prosesor Intel Atom dan RAM 1 

GB sudah cukup untuk menjalankan OS ini. 

 

Fitur- Fitur Baru Windows 8: 

Laman teknologi Time, Techland, menilai Windows 8 masih konsisten dengan memiliki tampilan 

yang sangat berbeda dengan sistem operasi iOS milik Apple. Tampilan home screen di Windows 8 

pun dinilai persis seperti yang selama ini ada di Windows Phone: warna-warni, dengan sejumlah 

kotak berisi apps, koneksi, konten, dan fitur.  

User Interfaceyang dinamakan “Metro” ini akan memiliki akses cepat, namun juga memungkinkan 

memiliki tampilan Windows klasik. Tampilan Metro juga menyediakan kontrol sentuh, yang menjadi 



sinyal Microsoft akan mengembangkan sistem operasi untuk tablet. 

“Tiap menit Anda menggunakan perangkat sentuh dengan Windows 8, saya berjanji Anda akan 

kembali ke komputer Anda dan terus menyentuh layarnya,” ujar Sinofsky. 

Kemudian, seperti dikutip dari laman FoxNews, sistem operasi terbaru Windows ini juga menghemat 

memory. Sinofsky kemudian mendemostrasikan, dengan menggunakan laptop Lenovo berprosesor 

Intel Atom 1 Gb, Windows 7 ‘memakan’ memori sebesar 404 MB, sedangkan Windows 8 hanya 

sebesar 281 MB. Dengan demikian akan banyak ruang untuk aplikasi. 

Microsoft kemudian juga memperlihatkan, Windows 8 tak hanya baik digunakan di prosesor standar 

Intel atau AMD, yang selama ini lazim digunakan di komputer desktop. Windows 8 pun berjalan baik 

dengan mikroprosesor ARM, yang biasa digunakan di tablet. 

Karena berbicara di hadapan pengembang konten/aplikasi, Microsoft pun mengatakan Windows 8 

akan bekerja dengan baik untuk apps. “Jika Anda menambahkan suatu app (aplikasi), maka sistemnya 

(Windows 8) akan semakin berkembang dan terus berkembang,” ujar Sinofsky. 

Microsoft juga disebut akan meluncurkan app-store versi Windows. App-store ini mencakup aplikasi 

untuk bergaya Metro Windows 8 atau Windows klasik. 

Sebelum mengunakan Sistem Operasi yang satu ini, ada baik nya sobat memahami segala kekurangan 

dan kelebihan Sistem Operasi Windows 8 terbaru ini, berikut saya akan membahasas sedikit 
Kelebihan dan kekurangan Windows 8 ini 

 

Kelebihan : 
1.Dioptimalisasi untuk layar sentuh 
Windows 8, interfacenya yang dijuluki sebagai Metro benar-benar dioptimalkan untuk sentuhan 

dengan wujud ala interface Windows Phone. 
 

2. Mendukung chip ARM 
Windows 8 mendukung perangkat yang memakai infrastruktur chip ARM. Hal ini diharapkan 

memperluas jangkauan Windows 8 di arena tablet, mengingat kebanyakan tablet yang beredar saat ini 
memakai chip ARM. 

 

3. Waktu boot yang singkat 
Boot Windows 8 dalam demonya hanya berlangsung dalam 8 detik. Sebuah waktu yang jauh lebih 

singkat dibanding booting di Windows versi sebelumnya. 

 

4. Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC 
Microsoft menyatakan komputer yang bisa menjalankan Windows 7 dapat pula menjalankan 

Windows 8 sehingga user tak perlu upgrade PC. Menurut Microsoft, prosesor Intel Atom dan RAM 1 

GB sudah cukup untuk menjalankan OS ini 
 

5. Toko aplikasi Windows Store 
Windows 8 akan memiliki toko aplikasi sendiri yang dinamakan Windows Store. Windows Store 
menyediakan berbagai aplikasi yang dioptimalkan untuk Windows 8. 

 

6. Mendukung NFC (Near Field Communications) 
Windows 8 akan mendukung NFC, sebuah teknologi yang kegunaanya antara lain untuk transaksi 
keuangan digital. Tablet yang memakai Windows 8 pun kemungkinan besar akan otomatis 

menyertakan fitur ini. 

 

Kelemahan : 

1. Tumpang tindih Metro UI dan Aero UI. 

Developer menemukan adanya pergantian secara terus-menerus yang terjadi antara tile-based Metro 



UI dan glassy Aero UI. Hal tersebut dinilai tidak masuk akal dan sangat membingungkan. Berpindah 

dari aplikasi Metro dan aplikasi desktop sangat sulit dilakukan. 

 

2. Tidak ada opsi untuk mengubah tiles menjadi icons. 

Ukuran tiles terkecil, tampilannya masih terlalu besar. Saat nantinya kita menginstall banyak aplikasi 

maka screen Metro akan terlihat semrawut. 

 

3. Sulit berpindah antar screen. 

Tidak adanya fungsi Alt-Tab seperti saat bekerja dengan desktop dan keyboard untuk berganti dari 

satu app ke app yang lain mungkin merupakan hal yang sangat sulit. Sebagai gantinya, di Windows 8 

Metro UI kita tidak bisa menggunakan pointer atau finder untuk meletakkan screen di sisi kiri dan 

melakukan drag. Kedengarannya sangat sepele, tapi masalah akan muncul saat kita bekerja dengan 

banyak aplikasi. Tidak ada cara cepat dan mudah untuk berganti antar aplikasi. Jika menggerakkan 

mouse ke arah kiri maka sebuah icon akan pops up. Dan jika tidak tepat maka kita harus klik beberapa 

kali atau mencoba lagi. 

 

4. Metro multitasking. 

Jika sobat menggunakan aplikasi Metro (untuk tablet) di Windows 8, screen akan menampilkan dua 

aplikasi secara berjajar. Untuk pemula hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun bagi 

advanced user, kemampuan Metro dengan multitasking hanya untuk dua aplikasi merupakan 

kelemahan yang fatal. 

 

5. Metro. 

Metro memang bisa bekerja baik di tablet tapi UI tersebut sangat tidak kompatibel jika digunakan 

pada desktop. Sulit dilakukan untuk sobat yang menggunakan Notebook. Sehingga secara default 

Windows 8 tidak mungkin bisa melakukan booting ke Metro UI. Dengan kata lain Microsoft perlu 

memberikan kill-switch untuk mematikan Metro UI. 

 

6. Konten Flash di Tablet PC. 

Ternyata Microsoft memang sengaja membuat Windows 8 ini tidak bisa mendukung konten Flash di 

Tablet PC. Alasan Microsoft melakukan hal ini adalah untuk menghemat baterai Tablet. Selain itu 

juga dapat melindungi privasi Tablet kita dan meningkatkan keamanan. Hal ini dikarenakan pada 

beberapa aplikasi dan perangkat elektronik lainnya, penggunaan konten Flash justru menyebabkan 

data rusak atau crash. 

 

Berikut ada beberapa Kelebihan / Keunggulan Windows 8 dibanding Windows 7 : 
 
# Lebih ringan 

Windows 8 lebih ringan dibandingkan Windows 7, karena memang system telah dirubah 

 
# Task Manager lebih powerfull 

Tampilan Task Manager Windows 8 lebih memukau dan sangat terlihat lengkap. 

 
# Ribbon WE 

Ada Ribbon pada windows explorer, tetapi tampilan file juga lebih banyak di WIndows 8 dari pada 

windows 7, dengan resolusi yang sama 

 
# Lock Screen 



Lock screen pada Windows 8 tidak menutup semua program dan dokumen, tidak seperti log off pada 

windows-windows sebelumnya. 
 

# Praktis Buka Aplikasi 

Untuk berpindah aplikasi, cukup rapatkan mouse kelayar sebelah kiri, jadi tidak perlu lagi LT+TAB 

seperti pada Windows 7. 
 

# Pencarian file lebih fleksibel 

Fitur Pencarian pada Windows 8 lebih simpel dan fleksibel. 
 

 

# Optimalkan untuk layar sentuh 
Windows 7 memang telah mendukung Layar Sentuh, namun pada Windows 8 akan lebih 

dioptimalkan. 

 

# Mendukung chip ARM 
Windows 8 telah mendukung perangkat yang memakai infrastruktur chip ARM. Karena Kebanyakan 

Tamblet saat ini sudah menggunakan chip ARM. 

 
 

# Mendukung NFC (Near Field Communications) 

Yaitu sebuah fitur untuk melakukan transaksi keungan digital. 
 

# Waktu boot yang singkat 

Boot Windows 8 dalam demonya hanya berlangsung dalam 8 detik. Sebuah waktu yang jauh lebih 

singkat dibanding booting di Windows versi sebelumnya. 
 

# Sekuriti lebih baik 

Windows 8 dikatakan akan memiliki fitur sekuriti lebih baik untuk menghadang serangan cyber. Di 
antaranya fitur Windows Defender lebih ditingkatkan kemampuannya di OS ini. 

 

# Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC 

Jika anda sudah menggunakan Windows 7 sebelumnya, maka anda bisa gunakan Windows 8 ini, 
tanpa harus Upgrage atu bahkan ganti PC. 

 


