
 

 

CARA MENJALANKAN TIAP FUNGIS 

 

a. NodeMCU ESP8266 V3 (Amica Version) 

NodeMCU (Gambar 4.1.) sebagai ‘otak’ dari RC Car yang menjadi 

pusat dari sistem. NodeMCU akan diprogram untuk menerima data dari aplikasi 

Android dan meneruskan perintah ke motor driver L298N agar motor DC dapat 

bergerak sesuai yang diinginkan. 

 

Gambar 4.1. NodeMCU v3 

b. Motor Driver L298N 

Motor Driver L298N (Gambar 4.2.) berfungsi sebagai pengatur 

geraknya motor DC. Perangkat ini akan memberikan sinyal listrik kepada motor 

DC sesuai perintah yang diberikan oleh program NodeMCU. 



 

 

 

 

 

  Gambar 4.2. Motor Driver L298N 

c. Motor DC 

Motor DC (Gambar 4.3.) berfungsi sebagai motor penggerak RC Car 

setelah mendapatkan perintah dan motor driver. 

 

  Gambar 4.3. Motor DC 

d. Chasiss/Car Body dan Roda Mobil Mainan/Replika 

Chasis (Gambar 4.4.) berfungsi sebagai body atau rangka RC Car 

dimana komponen akan disusun, agar bisa berjalan ditambahkan roda mobil 

mainan/replika. 



 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Chasis/Body 

e. Baterai 7 volt ( 2 buah ) 

Baterai (Gambar 4.5.) digunakan untuk menyuplai daya power motor 

driver L298N yang memerlukan tegangan kerja 5~35v. 

 

Gambar 4.5. Baterai 7v 

f. Kabel jumper 

Kabel jumper (Gambar 4.6.) berfungsi untuk menghubungkan 

rangkaian untuk wiring (pengkabelan). 



 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Kabel Jumper 

g. Switch ON/OFF 

Switch ON/OFF (Gambar 4.7.) berfungsi untuk mengkontrol arus 

daya dari baterai agar dapat dihubungkan dan dimatikan. 

 

             Gambar 4.7. Switch ON/OFF 

1. Perakitan Perangkat 

Semua perangkat yang telah tersedia dirakit menjadi RC Car yang 

diinginkan. Proses perakitan perangkat antara lain: 

a. Penyusunan Komponen Pada Chasis 

Penyusunan dilakukan agar RC Car terlihat lebih rapi dan diharapkan 

penyusunan dapat mempermudah tata letak pengkabelan (Gambar 4.8.). 



 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Penyusunan Komponen 

b. Wiring (Pengkabelan) 

Untuk bisa saling berinteraksi, tentunya NodeMCU dan L298N serta 

komponen pendukung lain harus terhubung agar dapat berfungsi dengan baik 

berikut adalah diagram pengkabelan rangkaian (Gambar 4.9.).  

 

Gambar 4.9. Skema Pengkabelan 

4.1.1. Implementasi Software 

Setelah perakitan selesai dilakukan, pemrograman RC Car dibutuhkan 

agar perangkat dapat beroperasi dan menjalankan fungsi yang diinginkan. Berikut 

pemrograman yang dilakukan pada Arduino IDE dan diimplementasikan ke board 

NodeMCU. 

1. Program untuk menguji koneksi ke Wifi dan menerima IP Address  

Script ini berfungsi untuk menguji koneksi NodeMCU ke jaringan Wifi. 

NodeMCU akan terkoneksi ke jaringan Wifi yang telah diinputkan SSID dan 

Passwordnya, lalu dicek pada serial monitor Arduino IDE berapa IP address 



 

 

 

 

NodeMCU yang didapatkan. IP ini untuk input pada aplikasi Android. Source 

kodenya : 

 

Listing 4.1. Koneksi NodeMCU ke jaringan Wifi 

Fungsi connectWifi() memiliki kegunaan untuk memulai koneksi dengan 

Wifi sesuai SSID dan Password yang sudah di setting sebelumnya jika koneksi 

berhasil dilakukan,  

2. Program untuk motor 

Script ini merupakan baris program yang utama dimana program ini yang 

berinteraksi dengan aplikasi Android, menerima data dan menggerakan motor 

sesuai data yang diberikan. Terdapat beberapa bagian source code antara lain: 

a. Wifi Settings 

Pada bagian ini, SSID dan password Wifi yang akan diakses disetting. 

Saat RC Car dihidupkan pertama kali, RC Car akan terkoneksi dengan wifi yang 

SSID dan passwordnya sudah disetting pada Program 

WIFI Settingnya : 

 

Listing 4.2. Konfigurasi SSID dan Password Wifi 

Pemanggilnya : 

const char* ssid = "NurMuqtafin"; 

 const char* password = "12345678"; 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

 #include <WiFiClient.h>  

 #include <ESP8266WebServer.h> 

 const char* ssid = "NurMuqtafin"; 

 const char* password = "12345678"; 

 ESP8266WebServer server(80); 

 void setup() {  

   Serial.begin(115200); 

   WiFi.mode(WIFI_AP); 

 WiFi.softAP(ssid,password); 

   IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); 

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

   Serial.println(myIP); 



 

 

 

 

 
Listing 4.3. Pemanggil SSID dan Password Wifi 

b. Pendefinisian pin pada NodeMCU untuk input pin kontroler L298N 

Pendefinisian pin NodeMCU yang berinteraksi dengan pin kontrol 

maupun enable pada L298N. Source Codenya : 

 

Listing 4.4. Definisi Pin NodeMCU 

c. Inisialisasi untuk menetapkan mode dari suatu pin, pin adalah nomor pin 

yang akan digunakan dari 0-19 (pin analog 0-5 adalah 14-19). Mode yang bisa 

digunakan adalah INPUT atau OUTPUT. Source code : 

 

Listing 4.5. Inisialisasi Pin LN298 

d. Menerima data dari Aplikasi 

Fungsi ini untuk mengecek request dari aplikasi, lalu menerima datanya. 

Ketika data datang, maka fungsi Wifi.softAPIP() akan membaca request yang 

masuk menggunakan method server.begin (). Source codenya : 

// inisialisasi pin kontrol motor sebagai output// 

   pinMode(IN_1, OUTPUT); 

   pinMode(IN_2, OUTPUT); 

   pinMode(IN_3, OUTPUT); 

    pinMode(IN_4, OUTPUT); 

   // inisialisasi pin enable motor sebagai output // 

   pinMode(ENA, OUTPUT); 

pinMode(ENB, OUTPUT); 

//definisikan pin kontrol ke L298N // 

   #define IN_1  15 // L298N in1 motor kanan     GPIO15(D8) 

   #define IN_2  13 // L298N in2 motor kanan     GPIO13(D7) 

   #define IN_3  2  // L298N in3 motor kiri      GPIO2(D4) 

   #define IN_4  0  // L298N in4 motor kiri      GPIO0(D3) 

   //definisikan pin enable L298N// 

   #define ENA   14 // Enable/kecepatan motor kanan  

GPIO14(D5) 

#define ENB   12 // Enable/kecepatan motor kiri   

GPIO12(D6) 

 WiFi.mode(WIFI_AP);

 WiFi.softAP(ssid,password); 



 

 

 

 

 

Listing 4.6. Membaca Request Masuk 

e. Pembanding data yang diterima dan menjalankan perintah yang sesuai 

Berfungsi untuk membandingkan data yang diterima dengan perintah. Saat 

sebuah request datang, maka program akan membandingkan data tersebut dengan 

ketentuan dari if else statement yang sudah ditetapkan, lalu mengeksekusi 

perintah sesuai request yang diinginkan. Source kodenya : 

 

Listing 4.7. Membandingkan Data Yang Diterima Dengan Perintah 

 

      if (command == "maju") maju(); 

      else if (command == "mundur") mundur(); 

     else if (command == "kiri") kiri; 

     else if (command == "kanan") kanan(); 

     else if (command == "majukanan") majukanan(); 

     else if (command == "majukiri") majukiri(); 

     else if (command == "mundurkanan") mundurkanan(); 

     else if (command == "mundurkiri") mundurkiri(); 

// coding pemanggila kecepatan geraknya// 

    else if (command == "0") kecepatan = 400; 

    else if (command == "1") kecepatan = 470; 

    else if (command == "2") kecepatan = 540; 

    else if (command == "3") kecepatan = 610; 

    else if (command == "4") kecepatan = 680; 

    else if (command == "5") kecepatan = 750; 

    else if (command == "6") kecapatan = 820; 

    else if (command == "7") kecepatan = 890; 

    else if (command == "8") kecepatan = 960; 

    else if (command == "9") kecepatan = 1023; 

   IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); 

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

     Serial.println(myIP);  

       server.on ( "/", HTTP_handleRoot ); 

       server.onNotFound ( HTTP_handleRoot ); 

       server.begin();      

    } 



 

 

 

 

f. Fungsi untuk penggerak motor 

Fungsi-fungsi ini berfungsi sebagai pemberi output kepada motor, berupa 

sinyal high dan low. Saat motor diberi perintah tertentu, pin akan diberi nilai 

tertentu pula dan mengaktifkan pergerakan dan motor, Contohnya saat perintah 

yang dieksekusi adalah maju(), maka pin akan diberi nilai sebagai berikut. 

 

Listing 4.8. Fungsi Pemberi Output Kepada Motor 

4.1. Implementasi Aplikasi Android Sebagai RC Car 

4.2.1.  Implementasi Desain Aplikasi Android Sebagai RC Car 

Implementasi desain aplikasi ini diawali dengan menggambar desain 

layout pada tab designer MIT App Invertor 2. Pembuatan layoutnya mirip dengan 

framework Android lain seperti Android Studio atau Eclipse, dengan metode drag 

and drop. Berikut tampilan desain dan asetnya pada Gambar 4.10.. 

 

Gambar 4.10. Tampilan Controller di android 

void maju(){  

      digitalWrite(IN_1, LOW); 

      digitalWrite(IN_2, HIGH); 

      // perintah untuk mengukur kecepatan// 

      analogWrite(ENA, kecepatan); 

       

      digitalWrite(IN_3, LOW); 

      digitalWrite(IN_4, HIGH); 

      analogWrite(ENB, kecepatan); 

  } 
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Gambar Rangkaian Lengkap 
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