5 Game Populer Buatan Supercell
Lugas Teguh Pambudi
lugasteguh@gmail.com

Abstrak
Unik, keren, dan membutuhkan strategi itu semua merupakan satu kesatuan yang
diciptakan oleh Supercell. Semua perpaduan tersebut lah yang mampu membuat para
pecinta game ini memiliki sebuah daya tarik tersendiri untuk memainkannya. Terlihat
bagaimana Supercell ini dapat dicintai oleh para gammers yang senang memainkannya
dengan taktik dan strategi tentunya. Kesuksesan Supercell dalam membuat game mobile
bukan hanya terjadi di Clash of Clans, banyak juga game buatan Supercell yang cukup
sukses seperti Clash Royale, Hay Day dan Boom Beach. Bahkan sekarang game Clash
Royale merupakan game terpopuler di Google Store dengan total jumlah unduhan lebih
dari 50 juta. Tak kalah dengan Clash Royale dan Clash of Clans, Hay Day pun sangat
sukses di pasaran karena telah diunduh oleh 100 juta pengguna.
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Pendahuluan
Supercell merupakan perusahaan pengembang game mobile yang terbentuk di Helsinki,
Finlandia pada tahun 2010. Sebelum membentuk Supercell, dua pendirinya yaitu Mikko
Kodisoja dan Ilkka Paananen bekerja di perusahaan game mobile lain bernama Sumea.
Bahkan Kodisoja merupakan pendiri dari Sumea pada tahun 1999. Namun karena
permasalahan internal, pada tahun 2010 Kodisoja dan Paananen keluar dari Sumea. Dan
kemudian kedua orang tersebut mengajak Petri Styrman, Lassi Leppinen, Visa Forsten,
dan Niko Derome membentuk Supercell. Empat game buatan Supercell yang cukup
sukses di pasaran membuat pemasukan perusahaan yang berada di Finlandia tersebut
meningkat pesat. Bahkan fpada tahun 2013, perusahaan ini mendapatkan keuntungan
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2,5 juta dollar hanya dalam sehari saja. Keberhasilan itu berlanjut ketika mereka mampu
masuk 50 perusahaan besar di Finlandia pada tahun 2014. Dengan peningkatan
keuntungan sebesar 60% tahun 2015, semakin memperkokoh posisinya sebagai salah
satu perusahaan besar di Finlandia.Meski sudah dikenal sebagai salah satu perusahaan
pengembang game mobile yang sangat sukses, pembuat game Clash of Clans ini juga
tak segan untuk menyisihkan keuntungannya untuk membantu sesama. Mereka
mendonasikan dana sebesar 3,4 juta Euro untuk rumah sakit anak di Finlandia. Hal itu
menjadikan Supercell sebagai perusahaan yang memberikan donasi terbesar bagi proyek
kemanusiaan di Finlandia.

Pembahasan
MOBA tengah menjadi game yang diganderungi oleh pengguna gadget, baik di
mancanegara maupun di Indonesia. Beberapa judul-judul game MOBA di mobile yang
terkenal antara lain, Vainglory, Mobile Legends, dan yang terbaru ada Mobile Arena
yang dibesut oleh publisher game lokal Garena Indonesia.SUPERCELL pun tampaknya
melihat peluang menarik ini. Seperti yang bisa kamu simak dari artiker berikut. Apa
saja game buatan Supercell yang sangat popular saat ini, berikut ulasannya :
1. Hay Day
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Hay Day adalah game simulasi pertanian yang diterbitkan tahun 2012 di iOS dan 2013
di Android. Di game ini, kamu diserahkan tanggung jawab untuk mengurus lading dan
peternakan. Kamu harus membuat kebun milikmu jadi produktif dan mendatangkan
keuntungan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Ketika baru dirilis, Hay Day sempat
menduduki peringkat 1 di Play Store selama lebih dari 7 bulan dan menjadi sumber
pemasukan terbesar Supercell di kala itu. Hay Day menjadi banyak disukai karena
ilustrasi dan cara memainkannya yang simpel dan sangat enjoyable. Perkembangan
yang bisa dilakukan pemain juga banyak, seperti membuka kota, mengumpulkan
reputasi, hingga berinteraksi dengan pemain lain.
2. Clash of Clans

Clash of Clans atau disingkat COC adalah permainan strategi, dimana kamu harus
membangun pertahanan dan pasukan untuk menyerang. Permainan ini melibatkan
interaksi dengan pemain lainnya untuk saling serang menyerang , hal inilah yang
menjadi daya tarik dari Clash of Clans. COC juga menggunakan karakter kartun 3
dimensi yang lucu sehingga permainan ini cocok untuk semua umur. Game yang dibuat
untuk iOS pada 2012 dan Android pada 2013 ini menduduki peringkat 1 di App Store
dan Google Play cukup lama sejak pertama kali diluncurkan. COC juga memiliki serial
kartun yang diposting di Youtube oleh Supercell sebagai media untuk lebih
mendekatkan para gamer dengan karakter-karakter ciptaannya.
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3. Boom Beach

Boom Beach adalah game yang diterbitkan pada tahun 2013 untuk daerah Kanada saja,
kemudian di seluruh dunia pada tahun 2014. Secara konsep, game ini memiliki model
permainan yang sama dengan COC. Kamu diharuskan bertahan dari serangan pasukan
musuh dan juga menciptakan pasukan untuk menyerang tempat musuh. Perbedaan
terbesar antara Boom Beach dan COC adalah jika COC menggunakan karakter fantasi
seperti penyihir dan naga, Boom Beach menggunakan karakter yang lebih realistis
seperti tentara yang dipersenjatai senapan. Boom Beach juga dikatakan memiliki waktu
build yang lebih cepat ketimbang COC yang bisa membutuhkan waktu seminggu untuk
sekadar mengupgrade bangunan saja.
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4. Clash Royale

Clash Royale adalah game yang memadukan sistem kartu, mempertahankan benteng,
dan sistem duel. Setiap pemain bisa membawa 8 kartu yang berbeda-beda untuk
digunakan bertempur melawan pemain lain secara online. Game ini membutuhkan
strategi dan pengalaman agar bisa mengungguli lawanmu dan menghancurkan benteng
miliknya. Sebagai game yang menyabet gelar game terbaik di tahun 2016, Clash Royale
menjadi salah satu game yang memberikan penghasilan terbesar untuk Supercell. Hal
ini wajar karena Clash Royale membawa angin segar untuk para gamer dengan
permainannya yang inovatif dan sangat menantang. Karakter di game yang diterbitkan
pada tahun 2016 ini juga banyak terinspirasi dari game COC, lho.
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5. Brawl Stars

Brawl Stars adalah game pertempuran arena, dimana para pemain akan memilih seorang
Brawler untuk dimainkan. Brawler ini memiliki 6 tipe kelangkaan, mulai dari League
Rewards hingga Legendary. Di game ini, kamu harus berusaha menghabisi Brawler
musuh dengan cara menembaknya hingga kehabisan life point.Game ini sendiri
diterbitkan oleh Supercell pada tahun 2017 dari berbagai arena tarung yang disediakan,
kamu akan bisa mendapati tampilan yang enteng. Ini berpengaruh kepada kemungkinan
gadget yang pemain pakai. Grafis enteng ini enggak akan membuat HP lo cepet panas
apalagi jika dipaksa bermain lama. Jadi, lo enggak usah takut HP lo enggak kuat maenin
game ini karena kayaknya, Brawl Stars bisa dimainkan di beberapa perangkat yang
enggak terlalu high-end.
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Penutup
Game ini sendiri diterbitkan oleh Supercell pada tahun 2017 dan hingga kini baru bisa
dimainkan di Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Meski belum ada
pemberitaan lebih lanjut untuk kehadirannya di Indonesia, dari berbagai trailer dan
game play yang tersebar di Youtube tampaknya game ini sangat patut ditunggu. Nah,
jadi itulah 5 game buatan Supercell sebagai perusahaan game yang sedang banyak
disorot belakangan ini. Apakah salah satunya ada game yang sering kamu mainkan?
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