
Review LG Nexus 5X: Seri Smartphone Dengan Sensor Sidik Jari 

Tak terasa Nexus 5 sudah berusia 2 tahun. Dan sesuai dengan kebijakan Google, tak lama lagi Nexus 

generasi kelima itupun akan segera ditinggalkan oleh Google dan tidak lagi menerima update Android 

terbaru. Namun jika dibandingkan dengan keluarga Nexus lain, bisa dibilang Nexus 5 adalah generasi 

Nexus yang paling sukses mencetak angka penjualan. Mungkin karena itu jugalah Google memutuskan 

untuk melanjutkan seri Nexus 5 dengan menambahkan beberapa upgrade. Dan kini, generasi penerus 

langsung dari Nexus 5 itupun telah tiba dengan nama barunya, LG Nexus 5X. 

Masih sama seperti Nexus 5, Nexus 5X juga kembali diproduksi atas hasil kerjasama antara Google 

dengan LG. Varian Mid-Level dari lini Nexus 2015 ini juga telah menerima serangkaian upgrade pada 

beberapa sisi, termasuk sensor sidik jari yang kini tengah menjadi tren di lini smartphone flagship. Untuk 

mengetahui lebih jauh tentang penerus Nexus 5 ini, berikut review LG Nexus 5X. 

Desain 

Minimalis, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan desain Nexus 5X ini. Sama sekali tidak ada 

desain yang berlebihan pada permukaannya. Yang menarik, material plastik yang mendominasi seluruh 

permukaan smartphone ini sama sekali tidak terlihat murahan. Sangat minimalis namun menarik. Berkat 

ukurannya yang kompak, smartphone ini juga terasa nyaman digenggam. Menariknya lagi, smartphone 

ini juga terasa sangat ringan. 

Meski hadir dalam 3 varian warna seperti hitam, putih dan ice, panel depan ketiga varian tersebut sama-

sama hadir dengan dominasi warna hitam. Secara sepintas, ini mengingatkan akan seri Lumia milik 

Microsoft.  

Bagian belakangnya hadir dalam beberapa pilihan warna seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan 

sama seperti lini Nexus pada umumnya, terdapat brand Nexus yang tertulis dengan ukuran font yang 

cukup besar dengan brand LG di bawahnya. Di bagian atas brand Nexus, terdapat finger print scanner 

dilanjutkan dengan modul kamera yang tampak sedikit menjorok keluar lengkap dengan dual tone LED 

flash dan laser autofocus. 

Sedangkan pada sisi samping kiri, terdapat tombol lock di sisi atas dan tombol volume pada bagian 

bawahnya. Kedua tombol tersebut terlihat sangat sederhana dengan desain kotak. Dan pada sisi sebelah 

kanan, terdapat slot nano SIM. 

Display 

Tidak berbeda jauh dengan pendahulunya, Nexus 5X ini hadir dengan sedikit peningkatan pada sisi 

ukuran layar. Seri upgrade dari Nexus 5 ini kini hadir dengan layar berukuran 5.2 inci beresolusi 1080 x 

1920 pixel. Namun tidak hanya hadir dengan ukuran layar yang lebih besar saja, kontras dan warna yang 

diproduksi oleh Nexus 5X ini juga terlihat jauh lebih baik dari pendahulunya. 

Untuk melindungi dari goresan benda keras, layar Nexus 5X telah dilapisi lapisan Gorilla Glass 3. LG 

memang tidak menggunakan Gorilla Glass terbaru. Namun untuk memberikan perlindungan sehari-hari, 

lapisan ini sebenarnya sudah sangat mencukupi. 

Performa 

LG Nexus 5X hadir dengan prosesor Snapdragon 808, GPU Adreno 418 dan RAM 2 GB. Di atas kertas, 

spesifikasi ini sudah sangat mencukupi dan masuk dalam kategori smartphone kelas Mid-End atau 

hampir menyamai smartphone flagship. Dengan kombinasi tersebut, Nexus 5X sukses mencetak angka 

benchmark yang cukup tinggi. Bahkan saat diuji dengan Basemark, Antutu dan GeekBench, smartphone 

besutan LG ini berhasil mencetak angka lebih tinggi dari LG G4. 



Saat digunakan di dunia nyata, tidak ada masalah dengan operasi-operasi dasar seperti swipe layar, 

membuka app drawer atau operasi-operasi navigasi lainnya. Multitasking juga dapat berjalan dengan 

cukup baik. Namun dalam kondisi tertentu, terkadang lag masih dapat dijumpai. Berdasarkan 

pengalaman pengguna dan beberapa review LG Nexus 5X, ada keluhan bahwa smartphone ini terasa 

semakin lambat seiring berjalannya waktu. 

Masalah ini memang banyak dikeluhkan oleh pengguna Nexus 5X. Namun hingga kini masih belum jelas 

di mana letak permasalahannya. Jika menilik pada sisi hardware, seharusnya spesifikasi ini sudah tidak 

ada masalah lagi. Karena itu kemungkinan yang paling masuk akal dari permasalah ini adalah adanya 

masalah pada sisi software. Selain itu, saat ini Android Marshmallow juga masih sangat baru. Karena itu 

masih wajar jika ada beberapa bug pada Android seri terbaru ini. 

Sedangkan untuk media penyimpanannya, smartphone ini hadir dalam dua varian memori 16 GB dan 32 

GB tanpa slot micro SD. 

Sistem Operasi dan Interface 

Peluncuran seri Nexus memang selalu identik dengan peluncuran Android versi terbaru. Begitu pula 

dengan LG Nexus 5X. Nexus 5X hadir dengan Android terbaru, Android Marshmallow. Dari sisi interface, 

memang tidak terdapat banyak perubahan dari seri sebelumnya. Secara umum desain interfacenya 

masih sama dengan Android Lollipop dengan konsep material desainnya. Namun saat membuka app 

drawer, barulah terlihat perbedaannya. Kini aplikasi-aplikasi dalam app drawer tersusun dalam bentuk 

scroll ke bawah, tidak lagi ke samping seperti Android versi sebelumnya. Kini pengguna juga dapat 

melakukan scrolling berdasarkan alfabet. 

Fitur lain yang terdapat pada Android Marshmallow adalah Google Now on Tap. Fitur ini memungkinkan 

pengguna untuk mencari beragam informasi yang relevan dengan apa yang saat itu sedang ditampilkan 

di layar. 

Keluarga Nexus memang selalu hadir dengan Android yang masih murni. Tidak ada kustomisasi pada 

sisi interfacenya. Begitu pula dengan seri Nexus 5X ini. Pengguna akan mendapatkan user experience 

Android yang masih murni tanpa bloatware yang hanya memenuhi memori internal. Karena hadir dengan 

pure Android, performa sistem operasinya juga lebih optimal. 

Kamera 

LG Nexus 5X telah dilengkapi dengan kamera Sony IMX377 beresolusi 12.3 MP dengan dual tone LED 

flash. Resolusi kameranya memang cukup besar, sayangnya kamera tersebut masih belum dilengkapi 

dengan image stabilization. Namun yang menarik dari kamera Nexus 5X adalah laser autofocusnya. Fitur 

ini mirip seperti yang ada pada LG G4. Sedangkan pada sisi depannya, LG telah membekali smartphone 

ini dengan kamera selfie 5 MP. 

Performa kamera utama Nexus 5X sebenarnya termasuk cukup baik. Hasil jepretan di luar ruangan, 

khususnya pada siang hari juga terlihat jernih dan detail. Fitur HDR+ yang tertanam pada sensor 

kameranya juga bekerja cukup baik. Namun meski mampu memberikan hasil jepretan yang lebih jelas, 

detail bayangan akan terlihat sedikit berkurang. Saat fitur HDR+ ini menyala, setiap jepretan juga akan 

terasa jauh lebih lambat. 

Performa kamera selfie 5 MPnya juga sudah cukup bagus. Jernih dan tidak banyak noise. Sayangnya, 

detail gambar terlihat masih ada beberapa kekurangan. Namun untuk ukuran kamera selfie, ini sudah 

termasuk sangat baik. 

Sensor Finger Print 

Inilah salah satu fitur andalan LG Nexus 5X. Sensor ini hadir pada sisi bagian belakang dan mampu 

berjalan dengan cukup baik. Bahkan scan sidik jari juga dapat dilakukan dengan cukup cepat. Proses 



konfigurasinya juga tidak kalah cepat. Jika pengguna ingin menambahkan sidik jari baru, mereka bisa 

melakukannya dengan mudah. 

Baterai 

LG Nexus 5X hadir dengan baterai berkapasitas 2700 mAh. Memang tidak besar untuk ukuran baterai 

smartphone saat ini. Akan tetapi ini merupakan perkembangan yang cukup signifikan jika dibandingkan 

dengan Nexus 5 yang hanya dilengkapi baterai 2300 mAh.  

Daya tahan baterainya juga sangat baik, terlebih berkat adanya peningkatan pada sisi software. Saat 

dilakukan pengujian dan dalam beberapa ulasan review LG Nexus 5X, baterai LG Nexus 5X dapat 

mencetak angka 17 jam waktu bicara, 8,5 jam waktu browsing dan 6 jam 25 menit untuk memutar video. 

Secara keseluruhan, ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan seri 

sebelumnya. Dengan penggunaan standar, pengguna bisa mendapatkan waktu operasi hingga 8 jam 

tanpa ada masalah. 


