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Abstrak
Sebagai pelopor game battle royale yang saat ini membanjiri Play Store, PUBG Mobile tetap
memberikan pengalaman yang lo dapatkan dari game-game battle royale lainnya. Lo
dikumpulin bersama 100 orang lain, diterjunin dari pesawat ke sebuah pulau, cari senjata,
bertahan hidup, dan jadi satu-satunya penyintas yang hidup.
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Pendahuluan

Penggemar game genre battle royale mendapat dua kabar baik sekaligus setelah Player
Unknown's Battleground Mobile (PUBG Mobile) dirilis beberapa minggu lalu. Kabar baik
pertama, PUBG akhirnya merilis versi mobile setelah lama ditunggu-tunggu penggemar yang
berharap bisa mainin game ini secara cuma-cuma di smartphone. Kedua, PUBG
Mobile benar-benar mampu menjawab ekspektasi gamers yang udah lama
mengimpikan PUBG bisa dimainin dengan enak di mobile.Yap, PUBG Mobile berhasil
melawan tren buruk game konsol atau PC yang di-port ke mobile. Biasanya,
game mobile yang porting-an selalu dianggap jauh lebih jelek dan beda jauh dari versi
konsol, terutama PC yang spesifikasinya lebih superior. Penggemar game genre battle
royale mendapat dua kabar baik sekaligus setelah Player Unknown's
Battleground Mobile (PUBG Mobile) dirilis beberapa minggu lalu. Kabar baik
pertama, PUBG akhirnya merilis versi mobile setelah lama ditunggu-tunggu penggemar yang
berharap bisa mainin game ini secara cuma-cuma di smartphone. Kedua, PUBG
Mobile benar-benar mampu menjawab ekspektasi gamers yang udah lama
mengimpikan PUBG bisa dimainin dengan enak di mobile.
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Pembahasan
 Fitur Baru yang Tidak Ada di Versi PC

Untuk fitur baru dalam gameplay, PUBGMobile juga menyisipkan beberapa fitur
baru seperti looting otomatis dan perbaikan di sistem map/compass. Untuk
sistem looting otomatis, enggak semuanya diambil secara otomatis. Item yang
diambil secara otomatis dipilih berdasarkan kebutuhan dan item yang udah lo
miliki. Misalnya, lo udah punya AK-47. Sistem looting otomatis ini akan
membantu lo ngambil peluru 7,76 mm secara otomatis. Begitu
juga item pelengkap lain seperti scope atau pegangan. Item lain yang enggak ada
hubungannya bisa lo pilih secara manual sesuai kebutuhan.Sistem map juga jadi
perbaikan yang cukup signifikan dari versi PC. Di PC, lo enggak bisa jalan dengan
tenang sambil ngecek map atau compass karena menutupi layar. Di versi mobile,
tampilan map dibikin lebih kecil agar lo tetap bisa lihat map sekaligus merhatiin
keadaan sekitar.

Lisensi Dokumen:
Copyright © 2008-2017 ilmuti.org
Seluruh dokumen di ilmuti.org dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit),
dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak
diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ilmuti.org

 Soal Grafis, Jangan Bandingin dengan Versi PC!

Bicara soal titik lemah PUBGMobile, kualitas grafis menjadi topik yang bakal
diperbincangkan. Apalagi jika sebelumnya lo pemain versi PC. Detail dan pengalaman visual
secara keseluruhan memang kalah jauh. Khususnya dalam penggambaran objek
atau environment. Namun, lo salah juga kalau ngebandingin grafis di PC dan mobile yang
memang beda banget.
Meski begitu, grafis PUBGMobile terbilang yang paling bagus dibanding game battle
royale khusus mobile lainnya. Objek yang ada ditampilkan secara detail untuk ukuran
game mobile. Tampilannya juga jauh lebih realistis dibanding game battle royale lainnya.
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Penutup
Kesimpulan
Sebenarnya, hal ini enggak akan jadi masalah kalau lo punya hape dengan spesifikasi
mumpuni. Untuk bisa mainin game ini dengan lancar tanpa masalah, minimal lo
punya hape dengan RAM 3 GB ke atas. Jika sebaliknya, game ini akan terasa enggak begitu
nyaman dan cukup ganggu pengalaman bermain lo.
Saran
Secara keseluruhan, PUBG Mobile merupakan penyederhanaan dari versi PC yang nyaris
sempurna. Mungkin lo akan merasakan perbedaan yang cukup mengganggu dari sisi kontrol
dan grafis yang enggak seasyik versi PC. Namun, secara keseluruhan, PUBG Mobile tetap
apik dalam memberikan pengalaman yang serupa dan sama menyenangkannya dengan apa
yang lo rasakan saat bermain di PC. Lebih asyiknya lagi, game ini bisa lo mainkan kapan
dan aja tanpa perlu ngeluarin sepeser pun rupiah, pengalaman yang enggak akan bisa lo
dapatkan dari versi PC.
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