
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PerkembanganTeknologi Informasi sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. 

dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi manusia dapat dengan mudah 

mendapatkan informasi dan manusia dapat dengan mudah melakukan kegiatan sehari-hari 

dengan bantuan teknologi yang ada. Teknologi membawa manusia melihat lebih jauh dunia 

luar, membuka wawasan berfikir, serta membangun sebuah kreativitas untuk menciptakan 

hal-hal yang baru. .  

Game merupakan salah satu media hiburan yang menjadi pilihan masyarakat untuk 

menghilangkan kejenuhan atau hanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Selain menjadi 

media hiburan, game juga dapat menjadi sebuah media pembelajaran untuk meningkatkan 

perkembangan otak seseorang. Game Action memberikan kesempatan yang baik untuk 

melatih ketangksan anak-anak dalam berfikir. Game action adalah game dengan fitur utama 

berupa fasilitas tembak cepat dengan banyak aksi di mana pemain harus memiliki 

ketrampilan reaksi yang cepat untuk menghindari tembakan musuh atau menghindari 

rintangan 

salah satunya adalah game ber-genre endless running. Endless running adalah salah satu 

macam genre permainan yang mulai banyak mendapat perhatian, contoh game yang banyak 

menuai kesuksesan adalah game seperti Subway Surfer, Minion Rush, Temple Run, Flappy 

Bird, Tiny Wings dan sebagainya, baik dalam bentuk 2D maupun 3D. game bertipe endless 

ini mempunyai cara kerja yaitu player diharuskan melewati rintangan yang tersedia sehingga 

player mendapatkan poin skor tingg 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana cara Merancang   Game  Runner ? 

2. Bagaimana  Membangun Game Runner Dengan Blueprint  Dengan Menggunakan  

Aplikasi Unreal Engine 4? 



 

 

1.3 Batasan  Masalah 

A. Di Game ini  saya memberi batasan masalah membuat rintangan pipa dan box, dan 

membuat Koin Sepatu serta Magnet 

B. Player harus bisa menyelesaikan rintangan demi rintangan yang ada serta mengambil 

koin dan sepatu Serta  magnet  dan ketika player gagal melewati rintangan pipa dan box 

maka akan mengulangi dari awal. 

C. Batasan Masalah Tidak Sampai Pembuatan Karakter  

D. Aplikasi ini Berbasis Desktop 

1.4 Tujuan 

A. Merancang Game Runner 

B. Membagun Game Runner dengan Blueprint menggunakan aplikasi Unreal  Engine 4 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari penulisan skripsi dengan judul Pembuatan Game Runner Dengan Blueprint  

Menggunakan Aplikasi Unreal Engine 4 ini adalah : 

1.5.1 Bagi penulis 

a) Memperoleh pengalaman dalam merancang dan membangun sebuah sistem 

sesuai dengan ilmu yang didapat dibangku kuliah. 

b) Memperoleh pengalaman dalam membuatan Game Runner Dengan Blueprint  

menggunakan aplikasi Unreal Engine 4  

 

1.5.2 Bagi akademik 

a) Sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam menganalisa, 

merancang dan membangun sebuah sistem untuk mengatasi masalah yang ada 

dilapangan. 

 


