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BAB 2 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 akan dibahas tentang dasar teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

2.1. Radio Control Car (RC Car) 

Pada dasarnya, Radio Control Car mobil yang mempunyai bermacam-macam 

kategori salah satu contohnya adalah mobil bertenaga elektrik terdapat motor DC 

(dinamo) sebagai penggerak dan bahan bakarnya adalah battrai. RC Car adalah 

suatu controller pengendali yang menggunakan channel sinyal yang dulunya 

controller menggunakan gelombang MHZ AM / FM ciri-cirinya menggunakan 

antena panjang dan menggunakan channel sinyal yang kebanyakan 

25,30,40,45,70,90 Mhz sehingga bisa ada kemungkinan sinyal beradu antara RC 

satu dengan lainnya karena masalah channel sinyal yang sama dan transmitter seri 

lama sebelum direnovasi menjadi gelombang spektrum digital 2,4 GHZ. 

Cara kerja mobil remote ada 2 yaitu single function controller dan full 

function controler, singgle function controller adalah mobil yang berjalan maju 

ketika trigger (tombol pada remote) ditekan dan berjalan mundur ketiga trigger 

dilepas agar berhenti remote harus dimatikan kebanyakan full function controllers 

memiliki enam kontrol yaitu : maju, mundur, maju belok kiri, maju belok kanan, 

mundur belok kiri, mundur belok kanan dan berhenti. 

Pada umumnya pengendali jarak jauh digunakan untuk memberikan perintah 

dari kejauhan, remote control biasanya berkomunikasi dengan perangkat masing-

masing melalui sinyal-sinyal infra merah dan beberapa melalu sinyal radio. 

Remote control biasanya menggunakan baterai AAA yang kecil atau AA sebagai 

catu dayanya, remote control sendiri tidak selalu memakai sinyal radio sebagai 

media komunikasi antar device, bisa menggunakan sinyal Bluetooth maupun 

wireless (wifi). 
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2.2. MIT App Inventor 2 

App Inventor 2 adalah tools/aplikasi yang berfungsi untuk membuat berbagai 

jenis aplikasi Android dengan mudah dan cepat tanpa coding. Aplikasi ini 

merupakan aplikasi open source berbasis web dan disediakan oleh Google dan 

sekarang dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). App 

Inventor 2 (AI2) merupakan IDE generasi kedua dari App Inventor yang dikelola 

oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). AI2 berbasis cloud yang 

diakses menggunakan internet browser. Tampilan dari MIT APP Inventor 2 

ditunjukkan pada Gambar 2.1.. 

 

Gambar 2.1. MIT App Inventor 2 

Berikut keterangan gambar di atas: 

1. Start New Project  : Untuk membuat project aplikasi baru 

2. Delete            : Untuk menghapus project aplikasi yang telah dibuat 

3. My Project              : Berisi daftar nama project, cure tanggal project 

dibuat dan tanggal project dimodifikasi 

 

Namun, jika sudah pernah bekerja dengan sebuah project, maka biasanya 

dashboard akan menampilkan project terakhir , sebagai halaman pembuka. 

Selanjutnya, setelah mulai membuat project baru (dengan memilih tombol Start 

New Project), maka halaman dashboard App Inventor akan terlihat seperti 

gambar berikut: 

http://viagrafreepills.net/


5 

 

 

 

 

   Gambar 2.2. Libary MIT App Inventor 2 

Keterangan gambar: 

▪ Palette Column: Berisi semua komponen yang akan digunakan pada 

project. Komponen pada bagian palette ini dikelompokkan berdasarkan 

jenisnya. Misalnya komponen User Interface terdiri atas 

komponen button, label, image, checkbox, slider dan seterusnya. Berikut 

daftar lengkap kelompok Palette pada App Inventor: 

 

 
   Gambar 2.3.Palette MIT App Inventor 2 
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▪ Viewer Column : Berfungsi untuk menampilkan/meletakkan komponen 

yang telah dipilih. Semua yang ada pada bagian viewer ini yang nantinya 

akan terlihat saat project dijalankan 

▪ Components Column : Berisi daftar semua komponen yang kita 

gunakan/sisipkan pada project/viewer. Saat kita menambahkan sebuah 

komponen pada viewer/project, maka daftar isi Components akan 

bertambah sesuai dengan jenis komponen yang disisipkan 

▪ Media Column : Berisi daftar media (gambar, clip art, suara, musik, 

atau film) yang kita sisipkan pada project 

▪ Properties Column : Berfungsi untuk mengatur properti dari komponen 

yang kita gunakan. Setiap komponen memiliki properti tersendiri yang 

bisa kita atur pada bagian property ini, sesuai dengan kebutuhan kita 

 

2.3. NodeMCU ESP8266 

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat opensource. Terdiri dari 

perangkat keras berupa System On Chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Exspressif 

System, juga firmware yang mnggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. 

Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang 

digunakan daripada perangkat keras development kit. 

NodeMCU bisa dianalogikan sebagi board Arduino-nya ESP8266. 

NodeMCU telah mem-package ESP8266 ke dalam sebuah board yang kompak 

dengan berbagai fitur layaknya mikrokontroler plus kapabilitas akses terhadap 

Wifi juga chip komunikasi USB to serial. Sehingga untuk memprogramnya hanya 

diperlukan ekstensi kabel data USB persis yang digunakan sebagai kabel data dan 

kabel charging smartphone Android. 

Pemrograman NodeMCU sebagai papan pengembangan sistem Internet of 

Things sangat diminati. Untuk menuliskan program pada NodeMCU dapat 

digunakan software Arduino IDE. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman 

JAVA. Arduino IDE dilengkapi dengan library C/C++ yang bisa disebut Wiring 

yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini 

dikembangkan dari software processing yang dirombak menjadi Arduino IDE 
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khusus untuk pemrograman dengan Arduino maupun mikrokontroler lain seperti 

NodeMCU. Tampilan Arduino IDE ditunjukkan pada Gambar 2.2.. 

 

Gambar 2.4. Arduino IDE 

2.3.1.  Pinout Diagram dan Spesifikasi NodeMCU ESP8266 

Perbedaan NodeMCU sendiri dengan modul ESP8266 biasa adalah dimana 

NodeMCU memiliki lebih banyak port GPIO yang memberikan keuntungan 

karena pengembangan proyek bisa lebih luas dengan modul ini. Berikut diagram 

pinout dan spesifikasi dari modul NodeMCU ESP8266 yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.3.. 
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     Gambar 2.5. Pinout NodeMCU ESP8266 

       Spesifikasi NodeMCU ESP8266 : 

1. Mikrokontroler ESP8266 ukuran board 57 mm x 30 mm 

2. Tegangan input 3.3 ~ 5v 

3. GPIO 13PIN 

4. Kanal PWM 10 kanal 

5. 10 bit ADC Pin 1 Pin 

6. Flash Memory 4 MB 

7. Clock Speed 40/26/24 MHz 

8. WIFI IEEE 802.11 b/g/n 

9. Frekuensi 2.4 GHz – 22.5 Ghz 

10. USB Port Micro USB 

11. Card Reader Tidak Ada 

12. USB to Serial Converter CH340 

2.4. Modul L298N 

Motor driver merupakan amplifier arus kecil, fungsinya adalah mengambil 

sinyal kontrol berarus rendah dan mengubahnya menjadi arus yang lebih besar 

sehingga dapat menggerakkan sebuah motor. Motor driver memiliki bermacam 

jenis, mulai dari berdasarkan kapasitas tegangan maksimalnya, arus output 

maksimum, load voltage, jumlah output dan sebagainya. Hal ini membuat motor 

driver dapat digunakan untuk menggerakkan roda pada R Car yang akan dibuat. 

Salah satu produk motor driver yang banyak digunakan adalah IC L298N. IC 

L298N merupakan sebuah Integrated Circuit (IC) tipe H-Bridge yang mampu 

mengendalikan beban-beban induktif seperti relay, solenoid, motor DC dan motor 
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stepper. Pada IC L298N terdiri dari transistor-transistor logik (TTL) dengan 

gerbang NAND yang memudahkan dalam menentukan arah putaran suatu motor 

DC maupun motor stepper. Kelebihan model L298N ini adalah dalam hal 

kepresisian dalam mengontrol motor sehingga motor lebih mudah untuk dikontrol. 

Bentuk modul pinout L298N ditunjukkan pada Gambar 2.5.. 

 

 

 

Gambar 2.6. Pinout L298N 

Keterangan : 

a. Enable A berfungsi untuk mengaktifkan bagian output motor A. 

b. Enable B berfungsi untuk mengaktifkan bagian output motor B. 

c. Jumper 5vdc sebagai pemilihan sumber tegangan 5Vdc, jika tidak 

dijumper maka akan ke mode sumber tegangan 12 Vdc. 

d. Control pin sebagai kendali perputaran dan kecepatan motor yang 

dihubungkan ke mikrokontroler. 

IC driver L298 memiliki kemampuan menggerakkan motor DC sampai arus 

2A dan tegangan maksimum 40volt DC untuk satu kanalnya. Pin enable A dan B 

untuk mengendalikan jalan atau kecepatan motor, pin input 1 sampai 4 digunakan 

untuk mengendalikan arah putaran. Pin output pada IC L298 13 dihubungkan ke 

motor DC yang sebelumnya melalui dioda yang disusun secara H-bridge. 

Pengaturan kecepatan motor digunakan teknik PWM (Pulse Width Modulation) 
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yang diinputkan dari mikrokontroler melalui pin Enable. PWM untuk kecepatan 

rotasi yang bervariasi level highnya [3]. 

2.4.1.  Sepesifikasi L298N 

 Berikut beberapa spesifikasi dari motor driver L298N : 

a. Menggunakan IC L298N (Double H Bridge Driver Chip) 

b. Tegangan minimal masukan power antara 5V~35V 

c. Tegangan operasional 5V 

d. Arus untuk masukan antara 0~36mA 

e. Arus maksimal untuk keluaran per output A maupun B yaitu 2A 

f. Daya maksimal yaitu 25W 

g. Dimensi modul yaitu 43 x 43 x 26 mm 

h. Berat sekitar 26gr 

2.5. Library Access Point 

Library bawaan pada Arduino IDE adalah untuk chip AVR, oleh karena itu 

perlu menginstall library khusus untuk ESP8266. Langkah-langkahnya adalah: 

1. Di Arduino IDE harus masuk Sketch / Include Library / Manager 

Libraries 

 

  Gambar 2.7. Sketch Manage library 
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2. Cari Access Point 

 

  Gambar 2.8. Library Access Point 

3. Click Instal 

4. Cek library yang ada di sketch Arduino IDE 

#include <ESP8266WiFi.h>                //library inti untuk wifi 
#include <WifiClient.h>                 //library untuk client 
#include <ESP8266WebServer.h>     //library untuk melayani 

konfigurasi 

5. Tambahan fungsi pengaturan “SSID” dan “Password” 

const char* ssid = "NurMuqtafin";   //library untuk nama wifi 

const char* password = "12345678";  //library untuk password wifi 

6. Koneksi ke Accsess Point  

WiFi.mode(WIFI_AP) 

7. Pemanggilan Access Point serta seluruh fungsi pengaturan 

WiFi.softAP(ssid,password); 

IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); 

Serial.print("AP IP address: "); 

Serial.println(myIP); 

2.6. Motor DC 

Di dalam dunia elektronika motor listrik digunakan untuk menggerakan 

sesuatu, ada dua jenis motor listrik, yaitu Motor AC dan Motor DC. Motor DC 

adalah motor listrik yang membutuhkan suplai tegangan arus searah atau arus DC 

(Direct Cureent) pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. 
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Kumpulan medan pada motor disebut stator, dan kumparan jangkar disebut rotor. 

Gambar motor DC ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.9. Motor DC 

Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar 

sebagai berikut : 

a. Kutup medan => Biasanya pada motor DC sederhana hanya memiliki dua 

kutup medan yaitu kutub utara dan kutup selatan . 

b. Dinamo => Dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as 

penggerak untuk menggerakkan beban, untuk kasus motor DC yang kecil, 

dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub, 

sampai kutub utara dan selatan berganti lokasi. 

c. Commutator => Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC 

kegunaanya adalah untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya.  

Keuntungan utama dari motor DC ini adalah sebagai pengendali kecepatan, 

yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan 

dengan cara mengatur tegangan dinamo atau arus medan.  

 

 


