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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada beberapa tahun belakangan ini perkembangan 

teknologi mobile sudah berkembang dengan pesat. Teknologi 

mobile yang saat ini banyak diminati adalah Smartphone dan 

Tablet PC yang menggunakan Android sebagai sistem 

operasinya.  

Sistem Operasi Android membawa banyak teknologi dan 

fitur baru diantaranya accelerometer, compass, speech 

recognition, multi-touchscreen dan GPS. Teknologi baru ini 

membuat perkembangan teknologi dan implementasi dari game 

berkembang dengan pesat. Dengan banyaknya pilihan untuk 

user input, jika diterapkan dalam game maka pemain dapat 

merasakan sensasi bermain game yang belum pernah mereka 

rasakan dengan teknologi sebelumnya. 

Walaupun begitu dengan perkembangan teknologi 

touchscreen dengan fitur-fitur baru tersebut ternyata ada 

dampak yang bisa dibilang kurang menguntungkan untuk game 

yang memerlukan beberapa tombol. Dengan tidak adanya 

keyboard maka mau tidak mau tombol tersebut diletakkan di 
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layar. Hal ini menyebabkan ukuran layar menjadi berkurang 

karena digunakan untuk meletakkan tombol dan hal ini 

menimbulkan ketidaknyamanan untuk device dengan layar kecil. 

Dengan mengganti input tombol misalnya dengan input dari 

accelerometer akan menghemat ukuran layar dan game akan 

lebih nyaman dimainkan. 

Memainkan mobile game tidak seperti memainkan game di 

konsol seperti misalnya Xbox, dimana pemain betah memainkan 

game berjam-jam. Orang yang memainkan mobile game 

memiliki kecenderungan untuk bermain sebentar dan 

meneruskannya di waktu lain saat punya waktu senggang. 

Masyarakat cenderung mudah bosan terhadap game yang sudah 

mereka mainkan dan hal ini membuka peluang untuk game-

game baru. 

Dengan mempertimbangkan hal di atas timbul gagasan 

untuk membuat aplikasi game Android yang berjudul “Space 

Shooter” dengan memanfaatkan fitur accelerometer. Game ini 

hanya memiliki unsur hiburan dan diharapkan nantinya dapat 

diimplementasikan ke smartphone berbasis Android. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, muncul 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan game android dengan 

menggunakan fitur accelerometer sebagai pengganti input 

tombol dari user. 

2. Bagaimana membuat game dengan segala kelengkapannya 

seperti mendeteksi tubrukan, menu, kontrol, AI, grafik dan 

nilai. 

1.3 Ruang Lingkup 

Dengan terbatasnya waktu dan kemampuan serta luasnya 

cakupan fitur dan teknologi di Android, maka dalam 

pengembangan aplikasi ini dibuat batasan sebagai berikut: 

1. Game ini hanya bisa dimainkan single player. 

2. Game tidak memerlukan koneksi ke internet. 

3. Game hanya dapat dimainkan pada smartphone Android 

dengan versi minimum 2.1 (API 7). 

4. Game dibuat dengan bantuan library dari AndEngine. 

5. Game memiliki 5 tingkatan level. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi game 

dengan memanfaatkan fitur accelerometer yang nantinya game 

tersebut dapat dijalankan pada smartphone berbasis Android. 

 


