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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam suatu game, tabrakan antara suatu objek sangat biasa  terjadi, 

sehingga game terkesan tidak kaku, lebih menarik dan terlihat nyata, oleh karena 

itu teknik Collicion detection  atau deteksi tabrakan pada game sangat penting 

untuk diterapkan, Teknik deteksi tabrakan mempunyai pendeteksian dan 

pemrosesan hasil tabrakan pada objek-objek dalam permainan menggunakan 

beberapa tipe yang berbeda-beda jenisnya,  antara lain, pixer perfect , Circular, 

Rectangular, Teknik Bouncing (pantulan), penggunaan deteksi tabrakan biasanya 

menggunakan jenis yang sesuai dengan bentuk objek pada game, sehingga 

konfigurasi pada objek tersebut tidak perlu disesuaikan lagi dengan bentuk objek 

tersebut, namun penggunaan deteksi tabrakan pada objek yang memiliki bentuk 

berbeda harus dilakukan konfigurasi dan komposisi yang pas dan sesuai dengan 

kebutuhan pada objek tersebut. 

Deteksi tabrakan merupakan teknik untuk mendeteksi masalah 

persentuhan antara dua objek dalam suatu bidang  koordinat tertentu, penggunaan 

deteksi tabrakan  memberikan informasi tentang waktu kejadian (time of impact 

atau TOI) dan tempat kejadian dari sentuhan antara dua buah objek. Sebagian 

akibat dari sentuhan yang terjadi, berdasarkan informasi yang diterima akan 

diberikan tanggapan terhadap tabrakan tersebut. 
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Penerapan metode deteksi tabrakan sudah menjadi suatu  keharusan  yang  

diterapkan  oleh  para  developer  game  pada  setiap  aplikasi permainan yang 

dibuat, namun disini penulis hanya menerapkan frame Box Collider 2D 

/rectangular pada game raining bombs dengan menggunakan Unity Engine 5.2.0 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang  di atas dapat disimpulkan rumusan masalah adalah 

bagaimana membuat suatu game berbasis android dengan konfigurasi frame Box 

Collider 2D pada game raining bobms menggunakan unity engine 5.2.0.  

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan yang digunakan meliputi : 

1. Permainan hanya bisa dimainkan oleh 1 pemain atau single player. 

2. Game dibuat dengan grafis dua dimensi. 

3. Game dibuat untuk target platform android. 

4. Menggunakan deteksi tabrakan Box Collider 2D. 

5. Game dibuat dengan menggunakan game engine unity 5.2.0. 

6. Script game dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C#(C 

sharp) 4.0.1. 

7. Membutuhkan tombol layar sentuh sebagai alat navigasi bantuan. 
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8. Hanya terdapat 1 level permainan pada game tersebut. 

9. Tidak membutukan koneksi internet. 

10. Tidak menggunakan basis data. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Konfigurasi Box Collider 2D pada game raining bombs berbasis android 

dengan menggunakan unity engine 5.2.0.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui komposisi atau konfigurasi yang sesuai pada Box Collider 

2D pada objek yang memiliki bentuk berbeda- beda. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah,manfaat penelitian,sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Bagian yang mengurai secara garis besar tentang teori dasar yang 

berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti dan perbandingan sistem 

yang di buat dengan sistem sebelumnya. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bagian ini menjelaskan secara kengkap, setiap langkah yang dilakukan 

dalam penelitian dari analisis kebutuhan yang digunakan, pemodelan dan 

perancangan tampilan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

  Bagian ini menjelaskan bagian program serta analisis yang dilakukan pada 

sistem yang telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN 

 Bagian menguraikan akan kesimpulan yang telah di dapatkan sserta saran 

untuk mengembangkan sistem yang telah dibuat untuk dikembangkan. 

 


