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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Smartphone android merupakan sebuah smartphone yang sangat di gan-

drungi oleh banyak orang karena android bersifat open source pengguna dapat 

mengembangkan aplikasi yang akan dia buat dan dapat mengunduh aplikasi seca-

ra gratis dari Google android app market. Android juga mampu mempermudahkan 

kita dalam menggunakan jaringan internet terutama dalam jejaring sosial dapat 

kita ketahui android juga diarahkan untuk berinternet dan berjejaring sosial. 

Android mampu memberikan sebuah fasilitas yang lebih dalam penggu-

naan smartphone itu sendiri sehingga android tidak hanya sebatas untuk melaku-

kan hal umum seperti telepon, sms, internet dan melakukan jejaring sosial. Seiring 

dengan kemajuan jaman android banyak digunakan dalam berbagai percobaan da-

lam menerapkan teknologi yang ada dan di gabungan dengan android, contoh se-

derhana android juga dapat digunakan sebagai GPS dalam menentukan sebuah 

lokasi atau arah yang akan dituju oleh pengguna. 

Kini android merupakan ponsel yang merupakan sebuah perangkat yang 

mammpu di gunakan apa saja,  dengan  semua kemajuan yang dimiliki oleh an-

droid pengguna mampu menggunakan  android sesuai dengan keinginan mereka 

sehingga mereka mampu menciptakan sebuah inovasi terbaru dengan mengguna-

kan smartphone android sebagai perangkat pembantu dalam penelitian mereka dan 

percobaan yang mereka lakukan. 

Disini saya mencoba untuk melakukan sebuah penelitian terhadap smart-

phone android dimana memiliki sebuah sensor didalamnya yang memiliki banyak 

kelebihan untuk di eksplorasi lebih dalam lagi,  sensor yang dimiliki smartphone 

android adalah sensor akselerometer yang mana memiliki tiga sumbu x, y, dan z. 

Dalam penulisan tugas akhir ini saya akan membuat sebuah mobil remote control 

RC Car yang mampu di kendalikan oleh smartphone mobile android dan disini 

yang akan saya teleti adalah bagaimana remote control dari smartphone mampu 

mengotrol sebuah RC Car sehingga mampu memberikan pergerakan pada RC un-

tuk maju, mundur, kekiri, dan kekanan. 
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Akselerometer merupakan sebuah tranduser yang berfungsi menggukur 

percepatan, mendeteksi getaran ataupun untuk mengukur percepatan gravitasi 

bumi. Jadi dalam penelitian ini bagaimana saya dapat mengukur gerak mobil RC 

Car sesuai dengan gerak yang di intruksikan oleh sensor akselerometer, dimana 

setiap respon yang diberikan akan di catat dalam penelitian saya. Setiap respon 

yang diberikan oleh remote ke mobil RC Car menggunakan jaringan Bluettoth 

dimana handphone dapat memberikan intruksi kepada mobil dengan jalur terse-

but.   

Setiap pergerakan yang terjadi pada mobil ini dikarenakan dari perintah 

sensor akselerometer yang di kirimkan informasinnya ke mobil, gerakan yang ter-

jadi pada smartphone merupakan informasi yang akan diberikan dari smartphone 

ke mobil RC. Disini mobile RC akan di program terlebih dahulu agar dapat ter-

singkronisasi komunikasi antara mobil RC dan smartphone, untuk pada mobil RC 

akan diterapkan bahasa pemrograman C pada mikronnya dan bahasa java pada 

pemrograman interface remotennya. 

Pengontrolan yang terjadi pada smartphone android merupakan sebuah ha-

sil dari gerakan yang tejadi pada handphone sehingga diterjemahkan oleh aksele-

rometer sehingga mampu dan dapat memiliki sumbu x, y, dan z yang mana akan 

di kirimkan informasinya pada perangkat minkro yang terdapat dalam mobil RC 

Car. 

Akselerometer  mampu menerjemahkan gerak yang ada pada smartphone 

sehingga di jadikan informasi-informasi yang mampu diberikan kepada mobil RC 

sehigga diterjemahkan oleh mikrokontroller menjadi sebuah gerak yang di ingikan 

oleh pengguna ke mobil RC. Disini saya akan meneliti seberapa peka akselerome-

ter mampu memberikan intruksi terhadap mobil yang ada,  

Konsep pengontrol RC Car yang di kembangkan yaitu pengembangan pa-

da arah  gerak mobil RC yaitu, belok kiri, belok kanan, maju dan jalan. Dimana 

disini akan mendapatkan gerak sumbu yang dimiliki sebuah akselerometer se-

hingg kita mampu dan dapat menentukan arah akselerometer yang didapat oleh 

sensor tersebut. 

Nilai-nilai yang didapat inilah merupakan hasil dari sensor akselerometer, 

yang mana akan menentukan gerakan yang akan dilakukan oleh mobil setelah ter-
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jadi pengiriman informasi dari handphone ke mobil RC Car. Disinilah saya akan 

melakukakn penelitian pada setiap gerakan yang dimiliki atau yang di rekam oleh 

sensor dan di berikan kepada mobil RC Car. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah di jabarkan diatas maka dapat di tarik 

beberapa masalah yang nantinya akan di teliti dan di jawab dalam tugas akhir 

ini: 

1. Bangaimana RC Car mampu bergerak dengan sebagaimana RC Car pada 

umumnya, mampu maju, mundur, kekiri, dan kekanan? 

2. Bagaimana terjadinya singkronisasi antara perangkat smartphone dan pe-

rangkat bantu mobil RC? 

3. Bagaimana mendapatkan nilai gerak pada mobil RC Car pada akselerome-

ter? 

4. Apakah akselerometer dapat bekerja dengan baik sesuai yang ada dalam 

pengujiannya? 

5. Bagaimana RC mampu memberikan informasi pada smartphone? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan penelitian tugas akhir terdapat beberapa mas-

lah yang menjadi acuan dalam merancang dan membuat remote control yang 

akan di buat, yaitu: 

1. Penggunaan remote control mobile RC Car ini hanya di terapkan pada 

smartphone android saja. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C dalam mempro-

gram controller mobil RC dan java pada mobile smartphone.  

3. Pengujian dilakukan dengan media perangkat mobil RC Car untuk menen-

tukan akselerometer yang di peroleh pada smartphone. 
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1.4.  Tujuan  

Ada pun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai brikut: 

1. Dapat melakukan sinkronisasi antara smartphone dan mobil RC Car. 

2. Mampu mengontrol mobil RC Car sesuai dengan instruksi yang diberikan 

oleh remote smartphone. 

3. Menetukan gerak RC Car pada akselerometer di setiap gerak RC Car. 

4. RC Car mampu memberikan informasi pada smartphone . 

 

1.5.  Metodelogi 

Didalam pembuatan tugas akhir ini akan di rancang sebuah mobil dan 

remote control yang mana nantinya akan memiliki fungsi masing-masing se-

hingga remote mampu bekerja secara baik dengan sensor yang dimilikinya 

dan mampu mengirimkan intruksi pada mobil RC Car dengan jalur Bluetooth 

yang berada pada hand phone dan mobile RC Car. 

Mobil RC Car sebagai alat bantu untuk meneliti, tidak di buat dari aw-

al namun melalui beberapa tahap modifikasi dan penambahan perangkat da-

lam mobil RC-nya. Disini akselerometer akan bekerja sesuai dengan fung-

sinya sehingga dapat dan mampu memberikan instruksi pada mobil RC Car. 

Di sini nantinya akan di teliti seberapa baik akselerometer bekerja sesuai den-

gan gerak yang diterima dari pengguna dan akan di kirimkan ke mobil RC 

Car. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistem matika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi bebe-

rapa bab sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar bela-

kang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : Landasan Teori 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk di-

laksanakannya penelitian ini. Dimana akan di teliti penggunaan 

perangkat-perangkat yang di butuhkan dan mengkaji bagaimana 

dapat terealisasikannya aplikasi yang mampu di gunakan untuk 

control RC Car sebagai alat bantu. Serta bagaimana akselerome-

ter mampu bekerja dengan baik sesuia dengan sumbu yang dimi-

likinya dalam setiap pergerakan yang diberikan oleh pengguna 

remote control. 

 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

 Berisikan sebuah analisa yang didapat dari pengujian akselero-

meter terhadap mobil RC Car sebagai alat peraga dan melakukan 

perancagan mobil RC Car dan remote control pada smartphohe 

sehingga akan tejadi singkronisasi antara mobil RC Car dan Re-

mote Controll smart phone. 

 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

 Bab ini berisi implementasi dari desain perancangan sistem pada 

bab sebelumnya beserta analisis dari hasil pengujian. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Berupa Penutup, berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir yang 

telah dibuat, yakni berupa ringkasan dari bab sebelumnya, hasil 

implementasi dan pengujian beserta saran atau usulan terhadap 

penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang di kaji atau gu-

na pengembangan proyek selanjutnya. 

 


