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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

           Permainan merupakan suatu sarana hiburan yang diminati dan dimainkan 

oleh banyak orang baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa. 

Sedangkan permainan zaman sekarang disajikan pada suatu piranti atau perangkat 

teknologi dan dimainkan secara virtual. Media teknologi yang digunakan yaitu, 

console, komputer, handphone dan elektronik lainnya. Dalam wahana permainan 

sekarang sistem pembayaran menggunakan katru gesek elektrik, sehingga 

mempermudah para penggemar permainan yang langsung menggunakan wahana 

permainan tersebut contohnya pada Time Zone.  

Sedangkan pada sistem pembayaran wahana permainan sekarang, terdapat 

sebuah permasalahan untuk proses pembayaran pada Time Zone. Jika kartu gesek 

ada sedikit lengkungan atau kusam, maka kartu gesek tersebut tidak dapat 

digunakan lagi untuk proses pembayaran pada wahan permainan tersebut dan 

tidak bisa digunakan disemua tempat wahana permainan. 

Maka penulis tertarik untuk merancang dan membangun aplikasi dari 

sistem pembayaran pada Time Zone yaitu, bagaimana membuat media 

penyimpanan data pada konsep permainan elektrik berbasis microcontroller. Pada 

proses penelitian proyek Tugas Akhir ini, penyimpanan data saldo pembayaran 

disimpan pada kartu EEPROM, sedangkan data program permainan tersimpan 

pada microcontroller. Sehingga, mempermudah untuk proses pembacaan data 

program tersebut dan dapat menyimpan data saldo pada kartu EEPROM. Bentuk 



2 

 

kartu memori ini seperti flashdisk, tetapi isinya adalah chip EEPROM, yang lebih 

tahan lama. 

Apabila IC microcontroller mengalami kerusakan, maka program data 

saldo tidak akan hilang dan rusak, karena sudah tersimpan di dalam kartu 

EEPROM. Keuntungan lain dari sistem ini adalah pengguna dapat melakukan 

pengecekkan saldo disetiap wahana permainan, yang ditampilkan melalui display 

LCD dan kartu EEPROM dapat digunakan disemua tempat wahana permainan, 

karena sistem pembayarannya bersifat independen atau berdiri sendiri disetiap 

tempat wahana permainan tersebut. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara penyimpanan saldo wahana permainan pada EEPROM 

agar dapat dibaca dan ditulis oleh microcontroller. 

2. Bagaimana cara koneksi serial antara microcontroller dan EEPROM. 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Menggunakan  EEPROM  sebagai memori untuk menulis dan menyimpan 

data. 

2. Terdapat komputer yang berfungsi sebagai pengisian saldo. 

3. Menggunakan LCD untuk menampilkan saldo. 

4. Tidak membahas sistem keamanan. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Penyimpanan saldo wahana permainan pada EEPROM agar dapat dibaca 

dan ditulis oleh microcontroller. 

2. Membuat koneksi serial antara microcontroller dan EEPROM.  

1.5 Kontribusi 

Pemanfaatan EEPROM cukup banyak dikembangkan sebagai media 

penyimpanan tambahan microcontroller. Dengan memanfaatkan metode ini, 

diharapkan EEPROM dapat menjadi suatu media penyimpanan yang dapat 

digunakan secara mobile sebagai penyimpan data saldo pada wahana permainan.  

Umumnya EEPROM digunakan sebagai penyimpanan data permanen 

seperti database logger. Pada penelitian sebelumnya penyimpanan data EEPROM 

digunakan oleh Kresno Panji Damaiyanto (2012) yang memanfaatkan EEPROM 

sebagai penyimpanan database dari aktivitas forklift.   

Pada penelitian kali ini penulis mengembangkan dari penelitian diatas 

tersebut untuk membuat suatu media penyimpanan yang praktis dan ekonomis. 

Media penyimpanan tersebut digunakan untuk menyimpan data saldo yang dapat 

berkurang bila kita bermain pada wahana permainan dan dapat bertambah bila kita 

isi saldo tersebut pada counter pengisian saldo permainan. Sehingga pengguna 

hanya memasukkan kartu pada slot yang telah tersedia agar dapat mengaktifkan 

permainan dan saldo akan berkurang secara otomatis. Pada masing-masing 

wahana permainan disediakan fasilitas untuk melihat saldo yang dimiliki oleh 

setiap pengguna. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan laporan Tugas Akhir, kontribusi dan 

sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang berbagai teori yang mendukung Tugas Akhir 

ini. Hal tersebut meliputi Microcontroller ATMega32, Media 

Penyimpanan EEPROM AT24C16A, Liqiud Cristal Display (LCD). 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang blok diagram sistem, flowchart dari program 

microcontroller, metode penyimpanan data pada EEPROM yang 

digunakan untuk menyimpan saldo permainan, adanya tombol sebagai 

input untuk pemilihan menu dan LED sebagai indikator dalam berjalannya 

permainan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang segala percobaan LCD, EEPROM, tombol dan hasil 

dari setiap percobaan tersebut. Percobaan ini meliputi percobaan dari sisi 

penyimpanan data EEPROM hingga secara keseluruhan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh aplikasi yang dibuat serta 

diberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut dari Tugas Akhir ini. 


