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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu semakin 

meningkat. Terutama pasar mobile yang pada era modern ini telah mengalami 

peningkatan yang cukup pesat dan semakin canggih. Hampir seluruh umat manusia di 

dunia sudah menggunakan teknologi mobile ini. Hal ini dapat memacu banyak orang 

untuk membuat aplikasi yang menarik pada perangkat mobile seperti smartphone. 

Teknologi hardware dan software yang sudah berkembang pesat dan semakin canggih 

memungkinkan berbagai aplikasi termasuk game dapat diinstal pada smartphone. 

Sehingga hal ini dapat memudahkan user dalam bermain game, kapan saja dan dimana 

saja. Selain itu, teknologi smartphone juga sangat memudahkan user dalam 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, atau dengan kata lain dapat menjadi asisten 

bagi user yang bersangkutan. Saat ini smartphone telah mendukung aplikasi game yang 

lebih menarik karena dilengkapi dengan kemampuan multi-touchscreen dan 

accelerometer. Suatu game memiliki sebuah sistem yang khas sehingga 

membedakannya dengan game yang lain.  

       Dalam pembuatan game ini akan menggunakan sistem operasi Android. Ada 

berbagai macam sistem operasi dalam teknologi mobile diantaranya adalah Java, 

Android, Windows Mobile, dan lain-lain yang mempunyai keunggulan masing-masing 

dan kekurangan masing-masing. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler 

berbasis Linux sebagai kernelnya. Android merupakan generasi baru platform mobile. 

Android menyediakan platform terbuka (Open Source) bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri. Sistem Android ini sangat ringan dan penuh 

dengan fitur – fitur. 

Selain menggunakan android sebagai sistem operasinya, game ini juga akan 

dirancang untuk menggunakan accelerometer. Accelerometer adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran (vibrasi), 
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dan mengukur percepatan akibat gravitasi. Sensor accelerometer mengukur percepatan 

dari 3 sumbu gerakan akibat gerakan benda yang melekat padanya. 

Dari uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah 

aplikasi game yang menggunakan sensor accelerometer sebagai control game. Dan 

berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Implementasi 2d 

Accelerometer Sebagai Control Game Pada “Game Petualangan Si Dami” Berbasis 

Android”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat game dengan menggunakan accelerometer sebagai control 

game?  

2. Bagaimana membuat game yang bisa dijalankan pada OS Android? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam Tugas Akhir ini 

antara lain: 

1. Aplikasi yang dihasilkan hanya dapat berjalan pada mobile android. 

2. Aplikasi ini menggunakan sensor accelerometer. 

3. Aplikasi ini merupakan game single player. 

4. Aplikasi ini terdiri dari 3 level permainan. 

5. Aplikasi ini ditujukan untuk anak – anak. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini , sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah aplikasi game yang berbasis android. 

2. Mengimplementasikan accelerometer pada aplikasi game tersebut. 

3. Merancang sebuah aplikasi game yang menarik. 
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1.5 Metode Penelitian 

Tugas Akhir ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

 ANDROID 

    Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk mengukur SDK telepon 

seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform 

terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti bergerak. 

 ACCELEROMETER 

Accelerometer adalah sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan suatu 

objek. Accelerometer mengukur percepatan dynamic dan static. Pengukuran dynamic 

adalah pengukuran percepatan pada objek bergerak, sedangkan pengukuran static 

adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi. Contoh pemanfaatan aplikasi di android 

sendiri saat ini yang banyak dikembangkan adalah untuk untuk mendeteksi posisi suatu 

smartphone landcape atau vertical dengan otomatis perubahan pada layar, mendeteksi 

gerakan seperti gerakan percepatan langkah kaki ketika berjalan, dan juga gerakan 

tangan kita sebagai alat konsol untuk bermain game dan masih banyak kegunaan untuk 

pemanfaatan yang berkaitan dengan kontrol. 

1.5.2 Analisis 

Melakukan analisa terhadap aplikasi yang akan dibuat. 

1.5.3 Desain Sistem 

Merancang sebuah sistem  dari aplikasi yang akan dibuat. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Dari perancangan sistem tersebut dibuat sebuah aplikasi game berbasis android. 

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pengujian didasarkan pada cara kerja game serta dari sudut pandang pengguna. 

Aplikasi yang dibuat harus bebas error. Jika masih terdapat error maka akan 

dilakukan perbaikan-perbaikan. 

1.5.6 Pembuatan Laporan Tugas Akhir 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_pintar
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
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Pada tahap terakhir ini akan dilakukan pembuatan laporan dari hasil yang telah 

dicapai dalam proses pengerjaan tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Pada Bab I ini akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembuatan tugas akhir, metodologi penelitian yang akan 

digunakan pada proses pengerjaan tugas akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

   Pada Bab II ini akan dibahas mengenai dasar teori yang akan digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir, sehingga dapat menjadi referensi dari sistem yang akan 

dibangun. Teori – teori yang dijelaskan antara lain, teori tentang game, game yang 

menggunakan accelerometer, dan teori tentang accelerometer. 

BAB III: Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada Bab III ini akan dibahas mengenai analisa kebutuhan dari sistem dan 

desain dari keseluruhan sistem yang akan dibuat. Analisa meliputi desain sistem, 

analisa kebutuhan, sedangkan perancangan sistem meliputi gambaran umum tentang 

sistem yang akan dibuat, dan perancangan UML. 

BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Membahas tentang implementasi fitur aplikasi game dan pengujian dari kinerja 

sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja 

dengan baik. Pada bab ini juga menguraikan hasil pengujian dari sistem yang telah 

selesai diimplementasikan. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab ini akan berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil implementasi 

dalam tugas akhir ini. Dan saran – saran yang diusulkan untuk pengembangan lebih 

lanjut agar tercapai hasil yang lebih baik. 


