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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan mobile remote saat ini sangatlah pesat. Mobile remote sendiri 

merupakan jenis yang memiliki aktuator berupa roda untuk menggerakan 

keseluruhan badan sehingga bisa berjalan dari satu titik ke titik lain. Salah satu 

perwujutannya adalah Radio Control Car atau disingkat RC Car. RC Car 

merupakan perkembangan dari Remote Control Car yang masih berbasis wired 

atau terhubung kabel. Dengan media frekuensi radio, RC Car ini dapat dikontrol 

dari jarak tertentu secara nirkabel sebagai penghubung kontrol dengan perangkat. 

Kontrol RC Car biasanya menggunakan joystick atau perangkat khusus 

seperti remote control konvensional. Namun dengan adanya perkembangan 

teknologi sekarang, dapat dimanfaatkan media kontrol seperti smatphone  

Android. Smartphone umumnya sudah dimiliki oleh setiap orang yang memiliki 

fitur Wifi. 

Sehingga saya bermaksud untuk membuat sebuah alat kendali Mobil RC 

dengan memanfaatkan smartphone dan teknologi wireless yang ada di dalamnya. 

Alat yang akan dibuat adalah “SISTEM PENGENDALI MOBIL REMOT 

BERBASIS ANDROID DAN NODEMCU ESP 8266”. Alat ini nantinya dapat 

digunakan oleh hampir semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang 

dewasa sebagai media permainan yang dapat dikembangkan untuk membantu 

kehidupan sehari-hari.  
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1.2. Tujuan 

   Tujuan dari pembuatan Laporan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Membangun Pengendali Mobil Remote Berbais Android Dan Node 

MCU ESP 8266 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan Masalah agar lebih terfokus dan mencapai tujuan yang diinginkan, 

pembahasan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :  

1. Menggunakan development board NodeMCU ESP8266. 

2. Menggunaakan Motor Driver L298N untuk mengendalikan DC motor 

penggerak roda RC Car. 

3. Kendali menggunakan smartphone dengan Operating System Android. 

4. Antar muka kontrol melalui interface aplikasi Android. 

5. Aplikasi Android dibuat menggunakan metode Visual Block 

Programming menggunakan  framework web based MIT App Invertor 

2. 

6. Kendali dilakukan dengan mode tombol. 

7. Pemrogaman RC Car menggunakan Arduino IDE 1.6.5. 

8. Gerakan mobil RC terbatas pada : 

a) Maju dan Mundur dengan kecepatan berbeda 

b) berbelok dengan kecepatan berbeda 

 


