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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat 

telah membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan manusia untuk 

mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dalam teknologi, 

elektronika dan komputer, keefektifan dan keefisiensi selalu menjadi acuan 

agar setiap langkah dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi diharapkan 

dapat mencapai hasil yang optimal. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, maka 

diperlukan sebuah alat komponen atau sistem yang dapat memproses suatu data 

dengan cepat dan akurat. Dengan majunya pola pikir dan sumber daya manusia 

sehingga benar-benar dapat mengeluarkan ide dan pikiran  kreatifnya untuk 

menciptakan berbagai macam perangkat kebutuhan manusia yang bertujuan 

untuk memudahkan kehidupan manusia. 

Jika pada saat ini permainan catur yang dimainkan pada umumnya 

dengan menggunakan 1 papan catur untuk memainkannya. Dengan melihat 

kondisi tersebut maka pada penelitian ini akan merancang sebuah permainan 

papan catur yang dimainkan secara terpisah dengan kata lain virtual fisik 

karena menggunakan 1 papan catur dan 1 orang lainnya menggunakan papan 

catur pada komputer. Permainan catur ini masih menggunakan kabel Universal 

Serial Bus ( USB ) sebagai penghubungnya. 

Disaat pemain pertama yang menggunakan papan catur menggerakan 

bidak, maka bidak yang sama akan mengikuti pergerakan pada papan catur di 

tampilan komputer begitu juga sebaliknya apabila pemain catur di komputer 

menggerakan bidak maka pada tampilan papan catur yang asli akan mengikuti 

pergerakan pada komputer sesuai perintah. Pada penelitian yang dilakukan ini 

berdasarkan penelitian yang terdahulu bahwa penentuan koordinat pada papan 

catur menggunakan sumbu x y dan penggerak tangan robot memindahkan 

bidak catur menggunakan motor dc ( Varun Gupta at all, 2015, Autonomous 

Chess Playing Robot ). 
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1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian diatas masalah yang timbul dari tugas akhir ini 

adalah:  

1. Bagaimana membuat sensor bidak catur ? 

2. Bagaimana mendeteksi posisi bidak catur pada papan ? 

3. Bagaimana menampilkan bidak lawan, berdasarkan data yang di 

terima ? 

4. Bagaimana membuat hardware dapat berkomunikasi dengan laptop 

menggunakan USB ? 

5. Bagaimana membuat program minimum system Arduino ? 

1.3 Tujuan. 

Dalam tugas akhir ini yang ingin dicapai yaitu : 

1. Membuat perancangan papan catur berbasis Arduino. 

2. Merancang motor dc sensor optocoupler sebagai pengendali 

koordinat pada papan catur. 

3. Merancang cara kerja sensor magnet sebagai penentu letak 

koordinat bidak catur. 

4. Mengkonfigurasikan kerja Arduino pada program Delphi 7. 

 

1.4 Batasan Masalah. 

Agar tujuan dari tugas akhir  ini tidak menyimpang dari tujuan semula, di  

butuhkan suatu batasan-batasan yang jelas, guna mengarahkan pembahasan 

batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Program menggunakan Arduino. Intergrated Development Environment 

( IDE ). 

2. Minimum system yang digunakan adalah Arduino. 

3. Bidak diletakan pada titik tengah kotak papan catur. 

4. Pada permainan ini tidak dapat mengatur hasil pertandingan dan 

peraturan. 

5. Jarak antara bidak 2 kali diameter alas bidak / 4x4 cm pada alas bidak 

dan diameter pada bidak  2 cm. 

6. Memakai magnet neodymium. 
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1.5 Metodelogi Penelitian. 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir 

dengan “Rancang Bangun Pengendali Motor dc dan penentu koordinat Pada 

Papan Catur : “ Hardware” sebagai berikut :  

1.1.1 Kajian Literatur. 

Dalam mencari studi literatur, penulis menggunakan beberapa sumber 

Informasi buku, jurnal maupun media elektronik seperti internet. 

 

1.1.2 Perancangan Dan Pengujian System. 

a) Membuat perancangan papan catur berbasis Arduino. 

b) Merancang motor DC sebagai pengendali koordinat pada 

papan catur. 

c) Merancang cara kerja sensor magnet sebagai penentu 

letak koordinat bidak catur. 

d) Mengkonfigurasikan kerja Arduino pada program Delphi 

. 

1.6 Sistematika Penulisan. 

Untuk mempermudah dalam membahas tugas akhir ini maka dalam 

penyusunannya penulis mmembagi pokok-pokok permasalahan kedalam lima bab 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori, rujukan, dan 

metode yang digunakan sebagai dasar dan alat untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan perangkat 

keras dengan cara merancang permainan catur menggunakan motor 

dc berbasis Arduino. 

 

 BAB IV :   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi hasil dari analisa dan perancangan permainan 

catur menggunakan motor dc berbasis Arduino serta hasil dari 

implementasi dan pengujian kerja alat. 

 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembuatan alat 

permainan catur menggunakan motor DC dengan 

mengkonfigurasikan kerja arduino ke komputer. 

 

 

  


