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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

 Permainan papan merupakan permainan yang dimainkan oleh dua orang atau 

lebih, berupa papan permainan yang telah di desain sedemikian rupa sesuai jenis 

permainan. Permainan papan dapat menggunakan koin, dadu, pion, atau kartu, 

sesuai dengan peraturan tiap jenis permainan papan. Salah satu permainan papan 

merupakan catur. 

Permainan catur adalah permainan pikiran yang dimainkan oleh dua orang, 

dimana pemain harus bisa berpikir jauh, menguasai permainan, membaca sifat 

lawan dan menghitung setiap langkah yang harus diambil dengan hati-hati. Sebelum 

pertandingan, pemain catur memilih bagian mana yang akan digunakan. Ada dua 

bagian yaitu putih dan hitam (Prajatama, 2015). Permainan catur yang dibuat oleh 

penulis dapat dijadikan pertandingan antara player 1 dengan player 2 dengan fitur 

timing. Fitur timing memberikan waktu sisa buat masing masing player ketika dalam 

permainanan.  

Unity merupakan game engine yang ber-multi platform. Unity mampu di 

publish menjadi Standalone (.exe), berbasis web, Android, OS Apple, Xbox, PS3, 

dan PS4.  

Metodologi pemgembangan sistem merupakan SDLC digunakan dalam 

beberapa bidang industri. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan 

utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan secara garis besar terbagi dalam 
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empat kegiatan utama, yaitu requirement, analysis, design, programming, testing 

dan implementasi serta pemeliharan.  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditulis, maka penulis 

membuat skripsi dengan judul “Perancangan dan Implementasi Permainan Catur 

Berbasis Desktop menggunakan Aplikasi Unity”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat aplikasi dengan Unity? 

2. Bagaimana mengembangkan aplikasi dengan metode SDLC? 

1.3 Batasan Masalah 

       Batasi masalah agar tidak melampaui subjek dan tidak menjelaskan secara rinci: 

1. Penulis membahas tentang permainan Catur. 

2. Menggunakan metode SDLC 

3. Aplikasi diimplementasi ke dalam desktop. 

4. Aplikasi dibuat menggunakan Unity. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membantu pemula belajar catur. 

2. Menyediakan langkah-langkah untuk membuat aplikasi catur menggunakan 

Unity. 

3. Persyaratan akhir untuk gelar Sarjana 1 dalam program studi sistem 

informasi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Pengguna 

    Untuk memain aplikasi catur. 

2. Akademisi 

     Menjadi referensi dasar untuk membantu mahasiswa membuat aplikasi 

terkait. 

3. Penulis 

     Memperoleh pengetahuan diperoleh selama kuliah & mengembangkan 

pengetahuan dalam membuat sebuah aplikasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

     Terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

     Terdapat berbagai penelitian dan teori yang digunakan sebagai proyek 

skripsi. 

BAB III METODOLOGI 

                  Menunjukkan metode yang dipakai dan terdapat storyboard. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI  

                  Terdapat proses implementasi dan distribusi aplikasi tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

                  Bab terakhir terdapat kesimpulan dengan saran. 
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