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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju disebabkan teknologi yang

terus berkembang, membawa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat.Hal

ini membuat masyarakat mulai bergantung terhadap teknologi. Karena itu masyarakat

perlahan mulai meninggalkan kebisaan konvesional meraka dalam melakukan

aktivitas sehari-hari. Masyarakat lebih memilih teknologi sebagai alat bantu mereka

dalam menjalankan akitivitasnya karena dengan teknologi saat ini segala aktivitas

meraka dijalankan secara cepat, mudah dan efisien.

Permainan catur yang ada saat ini hanya memfasilitasi 2 pemain bermain catur

menggunakan satu papan catur dan bermain secara berhadapan. Pergerakan bidak

catur pun masih digerakkan oleh 2 pemain tersebut. Jika menggunakan komputer

maka 2 pemain catur tersebut juga hanya bermain menggunakan 2 buah komputer

secara terpisah tetapi saat lawan melakukan pergerakan bidak maka bidak lawan akan

bergerak sendiri di komputer lawannya.

Melihat dari kondisi tersebut maka pada penelitian ini akan merancang sebuah

permainan catur yang menggabungkan permainan catur konvesional menggunakan 1

buah papan catur dan 1 buah komputer. Pemain catur yang menggunakan papan catur

dan komputer menggerakkan bidaknya secara manual. Pemain catur yang

menggunakan komputer menggerakan bidaknya menggunakan tetikus. Jika pada

permainan catur komputer melawan komputer, bidak lawan akan bergerak sendiri saat

lawan menggerakkan bidaknya, hal ini juga terjadi pada permaian catur ini. Saat

pemain yang menggunakan papan catur menggerakkan bidaknya maka bidaknya yang

tampil di komputer lawan akan bergerak dengan sendirinya sesuai dengan

pergerakannya. Hal tersebut juga berlaku saat pemain yang menggunakan komputer

menggerakkan bidaknya, maka bidaknya yang berada dipapan catur akan bergerak
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sendiri sesuai dengan pergerakkannya di komputer. Permaian catur ini masih

menggunakan Universal Serial Bus ( USB ) sebagai penghubung antara Arduino dan

Delphi 7.

Pada penilitian yang akan dilakukan ini berdasarkan penelitian yang terdahulu

bahwa penentuan koordinat pada papan catur menggunakan sumbu x y dan pengerak

tangan robot untuk memindahkan bidak catur menggunakan motor stepper (Varun

Gupta at all, 2015, Autonomous Chess Playing Robot).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah

1. Bagaimana membuat tampilan papan catur serta bidak berbasis Delphi 7.

2. Bagaimana membuat program yang dapat memindah bidak dengan menggunakan

tetikus.

3. Bagaimana menampilkan bidak lawan pada komputer berdasarkan data yang

dikirim.

4. Bagaimana program dapat berkomunikasi dengan Mikrokontroler melalui USB

port.

1.3 Tujuan

1. Mengaplikasikan pemrogaman Delphi 7 untuk menentukan koordinat bidak catur

dan menganalisa pergerakannya pada permainan catur.

2. Mengkonfigurasikan program Delphi 7 ke Mikrokontroler.

1.4 Batasan Masalah

1. Program hanya untuk menampilkan bidak catur dan memindahkan bidak

berdasarkan gerakan tetikus.

2. Program menggunakan bahasa pemrogaman Delphi 7.

3. Program tidak menampilkan atau mengolah hasil pertandingan.
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1.5 Metodologi

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir dengan judul

“ Rancang Bangun Pengendali Motor Stepper dan Penentu Koordinat Pada Petak

Permainan Catur : Software“ sebagai berikut :

1.5.1 Kajian Literatur.

Dalam mencari studi literatur, penulis menggunakan beberapa sumber

informasi buku, jurnal maupun media elektronik seperti internet.

1.5.2 Perancangan dan Pengujian Sistem.

a. Membuat permainan catur dengan Delhi 7.

b. Merancang pemrogaman untuk pengendali motor stepper.

c. Merancang pemrogaman untuk penentu koordinat papan catur.

d. Melakukan konfogurasi Delphi 7 dengan Mikrokontroler.

1.6 Sistematika Penulisan.

a. Bab 1 : Pendahuluan.

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasana masalah,

metodologi dan sistematika penulisan.

b. Bab II : Dasar Teori.

Bab ini akan membahas teori-teori yang mendukung dan digunakan dalam

perancanaan dan pembuatan tugas akhir.

c. Bab III : Perancanaan dan Pembuatan Sistem.

Bab ini membahas perencanaan dan perealisasian tugas akhir meliputi

perangkat lunak yang digunakan.

d. Bab IV : Pengujian Alat.

Bab ini membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari sistem

yang telah dibuat.

e. Bab V : Penutup.
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Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan dan

perealisasian tugas akhir ini serta saran yang dapat diberikan untuk

penyempurnaan dan pengembangannya kelak.


