
Review Oppo R7 Plus 

 

Oppo R7 Plus merupakan salah satu smartphone berlayar besar keluaran Oppo yang resmi dirilis dan 

dipasarkan di Indonesia pada bulan mei tahun 2015. Smartphone yang satu ini bisa dikatakan dibuat 

untuk para konsumen menengah ke atas karena harganya yang berkisaran Rp 6,2 jutaan. Namun harga 

tersebut tentunya sangat sepadan dengan kualitas tinggi yang dimiliki Oppo R7 Plus. 

Desain 

Oppo R7 Plus memiliki desain tipis yang sangat elegan dengan material dasar berbahan metal. Hal ini 

membuat Oppo R7 Plus setara, bahkan melebihi smartphone sekelasnya dalam hal desain. 

Smartphone yang satu ini bisa dikatakan merupakan salah satu smartphone keluaran Oppo yang 

memiliki body lumayan tipis dengan ketebalan hanya 7.8 mm. Tetapi walaupun bodynya yang cukup 

tipis, tidak membuat Oppo R7 Plus menjadi begitu ringan, malahan smartphone yang satu ini menjadi 

lebih berat karena cover bodynya yang terbuat dari bahan metal. Berat total dari Oppo R7 Plus ialah 192 

gram yang tentunya lebih berat dari smartphone sekelasnya yang berbahan dasar plastik, tetapi setara 

dengan yang berbahan sama (metal). 

Oppo R7 Plus memiliki dimensi ukuran 158 X 82 X 7.8 mm (6.22 X 3.23 X 0,31 inci). dimensi cukup besar 

yang dimiliki oleh smartphone yang satu ini, membuatnya cukup sulit untuk dioperasikan hanya dengan 

satu tangan. Akan lebih mudah jika di gunakan dengan dua tangan. Pengoperasian yang tidak begitu 

simple ini, tentunya tidak cocok bagi orang yang menyukai penggunaan simple pada smartphone, tetapi 

sangat cocok bagi anda yang suka menggunakan smartphone dengan layar semi tab (berukuran besar). 

Untuk tombol power dari Oppo R7 Plus terdapat di bagian kiri bodynya dan tombol volume terdapat 

pada bagian kanan dari body smartphone ini. 

Display 

Oppo R7 Plus memiliki ukuran layar 6 inci dengan resolusi layar full HD 1080 X 1920 Pixels juga dengan 

kerapatan pixel layarnya mencapai 367 ppi. Untuk rasio perbandingan ukuran, layar Oppo R7 Plus 



mencapai 76.6 % dari keseluruhan ukuran smartphone. Sehingga jika dilihat perpaduan dari ukuran layar 

dan resolusi layarnya sendiri, maka bisa diketahui bahwa tampilan dari Oppo R7 Plus ini sangatlah halus 

dan elegan. Hal tersebut akan sangat memudahkan dan memanjakan anda ketika menonton video, 

membaca website, maupun bermain game. 

AMOLED capacitive touchscreen 16 juta warna juga menjadi salah satu teknologi yang mendukung 

tampilan layar Oppo R7 Plus ini sehingga memberikan kesan smooth dengan kehangatan warnanya. 

Smartphone ini juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 sebagai pelindung layar versi 

pabrikannya, yang sudah dapat dipastikan kemampuannya dalam mencegah goresan pada layar 

smartpohne. Multitouch screen juga menjadi salah satu fitur pendukung tampilan dari smartphone ini, 

dimana kita bisa menjalankan fungsi dengan lebih dari 1 sentuhan. Sangat cocok digunakan saat 

bermain game – game yang membutuhkan lebih dari 1 sentuhan saat memainkannya, seperti fruit ninja, 

dumb ways to die dan berbagai game lainnya. 

Performa  

Untuk performanya sendiri, Oppo R7 Plus memiliki performa kelas atas, yang tentunya sangat sesuai 

dengan harga yang ditawarkan untuk smartphone yang satu ini. Oppo R7 plus menggunakan chipset 

Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 yang tidak jauh berbeda dengan chipset pendahulunya. Oppo R7 

Plus juga telah menggunakan sistem operasi Android OS, v5.1.1 (sudah lollipop) yang sangat mendukung 

performanya sehingga tampak halus dalam menjalankan berbagai aplikasi. Apalagi sudah didukung 

dengan prosesor Octa-core (4 X 1.5 GHz Cortex – A53 & 4 X 1.0 GHz Cortex – A53) yang membuatnya 

dapat menjalankan beberapa fungsi secara bersamaan. 

Pada bagian penyimpanannya, Oppo R7 Plus memiliki kapasitas memori internal sebesar 32 GB. 

Kapasitas penyimpanan yang cukup besar ini bisa dikatakan sudah cukup untuk menyimpan berbagai 

foto, video, maupun berbagai dokumen lainnya. Tetapi jika 32 GB masih kurang bagi anda, tenang saja 

anda masih bisa menggunakan microSD tambahan yang ukurannya bisa mencapai 128 GB. 

Oppo R7 Plus menggunakan RAM 3 GB yang bisa dikatakan sudah lumayan memadai dalam penggunaan 

berbagai aplikasi. RAM 3 GB ini pada penggunaan awal setelah dinyalakan, menyisahkan  RAM sebesar 

2.2-2.3 GB, dimana 700-800 MB digunakan untuk menjalankan sistem operasinya. Tetapi sisah RAM 

tersebut sudah cukup untuk penggunaan berbagai aplikasi. 

Oppo R7 Plus juga dilengkapi dengan teknologi dual chanel WiFi, dimana terdapat WiFi direct dan juga 

terdapat WiFi hotspot. Tegnologi WiFi ini akan sangat memudahkan kita ketika kehabisan kuota internet 

pada jaringan primer, sehingga bisa menggunakan WiFi direct. Sendangkan saat kelebihan kuota 

internet pada jaringan primer, kita dapat membagikannya pada perangkat lain dengan menggunakan 

WiFi hotspot. Oppo R7 juga dilengkapi dengan Bluetooth, GPS dan tentunya microUSB layaknya 

smartphone yang sekelas dengannya.    

Kamera   



Kamera merupakan salah satu keunggulan dari Oppo R7 Plus, karena smartphone yang satu ini baik 

kamera depan maupun belakangnya memiliki resolusi yang cukup tinggi. Yaitu 13 MP untuk kamera 

belakangnya dan 8 MP untuk kamera depannya. Resolusi yang tinggi pada kedua kameranya ini, bahkan 

bisa dikatakan melebihi beberapa smartphone yang sekelas dengannya, contohnya Oppo Find 7.  Salah 

satu tegnologi yang mendukung kualitas kamera pada smartphone ini ialah tegnologi LED flash dan juga 

laser autofocus. Kamera Oppo R7 Plus juga menggunakan teknologi sensor optic Schneider-kreuznach 

yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengurangi noisi dan dalam mengumpulkan cahaya. 

Baterai dan Fitur Unggulan 

Untuk baterai, Oppo R7 Plus menggunakan baterai dengan kapasitas 4100 mAh keluaran Li-Po yang 

tidak dapat di cabut. Baterai yang digunakan pada Oppo R7 Plus ini bisa dikatakan sudah berkapasitas 

besar apalagi di tambah dengan teknologi pengisian baterai yang digunakan adalah tegnologi pengisian 

tercepat saat ini yaitu teknologi pengisian VOOC Rapid. Teknologi pengisian cepat ini, membuat anda 

dapat mengisih baterai sampai 75 % hanya dengan 30 menit saja. 

Perlu anda ketahui juga salah satu kelebihan dari smartphone yang satu ini ialah sudah dapat 

dikoneksikan dengan kabel USB OTG. Sehingga kita dapat mengakses berbagai perangkat penunjang 

lainnya, seperti flashdisk dan lainnya. 

Kesimpulan 

Jika kita lihat dari harga dan berbagai kemampuan yang dimilikinya, maka Oppo R7 Plus ini tentunya 

menjadi salah satu smartphone yang direkomendasikan bagi anda. Karena walaupun memiliki harga 

yang cukup tinggi (di kisaran Rp 6,2 jutaan) tetapi dari keseluruhan aspek dalam smartphone ini, baik 

kamera, bahan dasar cover, desain, performa, penyimpanan dan berbagai hal lainnya sangat 

mengimbangi harga dari smartphone yang satu ini. Apalagi dengan didukung oleh layar berukuran 6 inci 

yang sangat cocok bagi anda yang suka menggunakan smartphone dengan ukuran cukup besar. Terlebih 

lagi ukuran yang cukup besar dari Oppo R7 Plus akan sangat menunjang berbagai aktivitas anda, baik 

dalam membaca e-book maupun website, dalam menonton video dan berbagai hal lainnya. 

 

 

  

 

 

 

  


