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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi khususnya di bidang mobile saat 

ini begitu pesat. Hal ini membuat jenis aplikasi dan permainan 

yang tersedia untuk smartphone semakin banyak. Salah satu 

jenis aplikasi yang paling banyak peminatnya dari anak kecil 

sampai orang dewasa adalah permainan. Permainan dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan platform, genre 

permainan, dan jumlah pemain dalam permainan tersebut. 

Selain itu cara memainkan permainan tersebut juga 

berbeda-beda. Semakin maju teknologi yang ada maka kendali 

yang digunakan pada sebuah permainan juga akan semakin 

variatif. Saat ini kendali pada permainan mobile tidak hanya 

menggunakan tombol ataupun layar sentuh saja, tetapi bisa juga 

menggunakan sensor kendali akselerometer. Sensor 

akselerometer pada perangkat mobile berfungsi untuk 

mendefinisikan apakah ponsel berada dalam kondisi miring atau 

berdiri sehingga UI layar menyesuaikan sesuai dengan kondisi 

ponsel. Sensor tersebut sudah banyak digunakan pada 

permainan mobile. Misalnya untuk permainan seperti balapan 
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mobil, dengan adanya sensor akselerometer ini kita hanya perlu 

memiringkan ponsel ke arah kiri untuk belok kiri atau 

memiringkan ponsel ke arah kanan untuk belok kanan. Oleh 

karena itu, permainan dengan sensor akselerometer akan 

membuat permainan tersebut akan terlihat lebih interaktif dan 

lebih terasa realistis. 

Sedangkan Gatotkaca Lost in Space adalah sebuah 

permainan vertical side-scroller dengan genre casual yang di buat 

dengan dua jenis sensor kendali untuk memainkan permainan 

tersebut. Sensor kendali yang ditanamkan pada permainan 

tersebut adalah akselerometer dan layar sentuh sehingga 

pengguna dapat membandingkan kedua sensor tersebut pada 

permainan Gatotkaca Lost in Space. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, perumusan masalah yang diangkat 

pada tugas akhir ini adalah tentang analisis perbandingan 

penggunaan kendali akselerometer dan sentuhan pada 

permainan “Gatotkaca Lost in Space”. 

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam pembuatan tugas akhir ini dibutuhkan batasan untuk 

menghindari meluasnya masalah dalam pembahasan, yaitu : 
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a. Permainan dimainkan oleh 1 orang pemain. 

b. Permainan dibuat dengan target platform mobile device 

(Android). 

c. Permainan dibuat dengan menggunakan Unity Engine 

5.0     dengan bahasa script C# (C-Sharp). 

d. Terdapat sistem level dimana setiap level mempunyai 

tingkat kesulitan yang berbeda. 

e. Pengguna dapat melihat nilai tertinggi. 

f. Permainan dibuat dengan dua macam antarmuka yaitu 

dengan kendali akselerometer dan sentuhan. 

g. Perbandingan berdasarkan kenyamanan, skor yang 

didapatkan, dan waktu penyelesaian. 

1.4 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Membuat permainan Gatotkaca Lost in Space dengan 

dua macam antarmuka yaitu dengan kendali 

akselerometer dan sentuhan. 

b. Mendapatkan hasil analisis dari perbandingan kedua 

tipe kendali permainan dari segi user experience. 

Untuk parameter yang dibandingkan disini adalah 

kenyamanan, skor yang didapat, dan waktu 
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penyelesaian karena dengan responden dan 

permainan yang sama hasil dari perbandingan ketiga 

parameter tersebut belum tentu sama. 

 


