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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Memiliki tubuh ideal adalah dambaan setiap orang baik mereka yang muda 

maupun tua. Dilihat dari berbagai segi, seseorang yang memiliki tubuh yang ideal 

memiliki keuntungan yang lebih banyak daripada mereka yang tidak misalnya, dari 

segi kesehatan, seseorang yang memiliki tubuh ideal pasti memiliki fisik yang kuat 

dan sehat tetapi seseorang yang memiliki fisik yang kuat dan sehat belum tentu 

memiliki tubuh ideal, dari segi penampilan, seseorang yang memiliki tubuh ideal 

pastinya memiliki penampilan yang lebih menarik daripada mereka yang tidak 

memiliki tubuh ideal, dan dari segi kebutuhan sandang, lebih mudah menemukan 

pakaian yang cocok untuk seseorang bertubuh ideal daripada mereka yang tidak 

bertubuh ideal. Berbagai cara telah dilakukan agar dapat mencapai tubuh ideal baik 

dengan mengatur pola makan, mengonsumsi makanan rendah lemak, diet ketat, 

berolahraga secara teratur sampai meminum obat – obatan.  

Untuk mengetahui nilai ideal tubuh, seseorang harus mengetahui titik acuan 

dari nilai ideal itu sendiri yaitu tinggi badan dan massa tubuh. Banyak orang yang 

telah melakukan pengukuran tinggi badan dan massa tubuh dengan menggunakan 

timbangan tetapi mereka tidak tahu pengukuran apakah tubuh mereka ideal atau tidak. 

Mereka hanya menggunakan perkiraan perhitungan untuk mencapai tubuh ideal 

dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan informasi mengenai cara menghitung 

nilai tubuh ideal. Timbangan yang sering dijumpai hanya menyediakan pengukuran 

tinggi badan dan massa tubuh tanpa adanya perhitungan nilai ideal tubuh. 

Banyaknya kegiatan yang menggunakan timbangan sebagai alat ukur seperti 

seleksi atlit, seleksi masuk klub olahraga, seleksi masuk sekolah kepolisian, seleksi 

masuk sekolah tentara, seleksi masuk sekolah tinggi dan lain sebagainya 

mengakibatkan timbangan masih sangat diperlukan. Namun, sistemnya yang masih 

konvesional (tidak otomatis) menyebabkan kurangnya nilai jual pada timbangan di 

era global seperti sekarang ini. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan terhadap
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timbangan tersebut yang mana didalamnya terdapat pengukur tinggi tubuh, pengukur 

massa tubuh, penghitung nilai ideal tubuh dan memiliki sistem otomatis. Dengan 

menggabungkan semua aspek tersebut maka terciptalah “Alat Penghitung Nilai Ideal 

Tubuh Otomatis Berbasis Mikrokontroler” yang disingkat dengan “PENITI’s”. 

PENITI’s merupakan rangkaian elektronika berupa timbangan yang memiliki 

kegunaan sebagai pengukur tinggi tubuh, pengukur massa tubuh dan penghitung nilai 

ideal tubuh secara bersamaan dengan sistem otomatis. PENITI’s sendiri merupakan 

sebuah pembaharuan dari timbangan – timbangan pendahulunya seperti, timbangan 

untuk mengukur masssa tubuh saja, timbangan untuk mengukur tinggi dan massa 

tubuh tanpa mengukur nilai ideal, timbangan untuk mengukur tinggi, massa, dan 

menampilkan nilai ideal tubuh yang hanya menggunakan indikator tanpa adanya nilai 

ideal itu sendiri, dan lain sebagainya. Sistemnya yang otomatis menyebabkan 

PENITI’s mudah dalam penggunaannya. Seseorang hanya menempatkan dirinya 

didepan alat maka alat tersebut sacara otomatis akan mengukur tinggi dan massa 

tubuh, serta menampilkan hasil perhitungan nilai ideal tubuh yang berupa nilai dan 

menyatakan bahwa orang tersebut kurus atau gemuk. Dalam melakukan pengukuran 

tersebut, PENITI’s memiliki faktor – faktor yang sangat berpengaruh seperti 

penggunaan sensor dalam pengukuran serta sistem kerjanya, penggunaan chip sebagai 

penggendali otomatis, penggunaan tampilan nilai pengukuran, dan penggunaan 

sistem mekanik. Tulisan ini memaparkan kemampuan PENITI’s dalam mengetahui 

tinggi badan, massa tubuh, nilai IMT, sistem mekanik dan otomatis. Perancangan 

PENITI’s memaparkan penggunaan komponen elektronika seperti sensor HC-SR04 

sebagai pengukur jarak seseorang yang ingin diukur, sensor PING)) Paralax sebagai 

pengukur tinggi badan, modul HX711 yang dilengkapi dengan strain gauge sebagai 

pengukur massa tubuh, LCD sebagai penampil nilai pengukuran, dan motor DC 

sebagai sistem mekaniknya. Semua komponen tersebut terhubung dengan 

Mikrokontroler ATMega16 sebagai pengendali otomatis. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui nilai ideal tubuh otomatis, maka PENITI’s harus mampu 

melakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran massa tubuh, perhitungan nilai 

ideal tubuh, dan sistem otomatis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

dapat mengambil perumusan sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang dan membangun PENITI’s dengan menggunakan 

komponen elektronika seperti sensor HC-SR04, sensor PING, Modul HX711 

yang terhubung dengan strain gauge, LCD, dan Motor DC yang semua 

terhubung dengan Mikrokontroler. 

b. Bagaimana menjalankan dan mengendalikan komponen elektronika pada 

PENITI’s melalui program pada Mikrokontroler ATMega16 secara otomatis 

sehingga PENITI’s dapat bekerja sesuai dengan harapan. 

c. Bagaimana cara penggambilan data yang dibutuhkan PENITI’s untuk 

perhitungan nilai ideal tubuh. 

d. Bagaimana hasil dari pengujian PENITI’s. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penulis 

akan membatasi ruang lingkup permasalahan. Batasan masalah yang dimaksudkan 

diantaranya : 

a. PENITI’s hanya dapat mengukur tinggi badan dari 125 cm sebagai batas 

bawah dan 190 cm sebagai batas bawah dan hanya dapat mengukur massa 

tubuh dari  30 kg sebagai batas bawah dan 200 kg sebagai batas atas. 

b. PENITI’s kemungkinan hanya dapat dipindah – pindahkan oleh orang dewasa 

karena desainnya menggunakan alumunium yang cukup berat. 

c. PENITI’s memiliki jarak tertentu terhadap orang yang akan diukur. 

d. PENITI’s hanya menampilkan nilai ideal tubuh dan tidak menyimpan data 

tersebut. 
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1.4 Luaran Penelitian  

Terdapat 2 bagian dari Luaran Penelitian Tugas Akhir ini yaitu berupa 

Perangkat Keras (hardware) dan Perangakat Lunak (software) :  

a. Perangkat Keras (hardware)  

Perangkat keras berupa sepasang lajur vertikal yang dilengkapi dengan 2 (dua) 

buah box : box pertama berisikan rangkaian Mikrokontroler yang terhubung dengan 

rangkaian modul HX711 dan strain gauge dan LCD; box kedua berisikan rangkaian 

Mikrokontroler yang terhubung dengan sensor HC-SR04, sensor PING)) Paralax, 

motor DC, dan LCD. Parameter penggunaan komponen elektronika pada PENITI’s 

seperti sensor HC-SR04 mengukur posisi pengguna terhadap alat kemudian motor 

DC berputar jika batasan program telah terlewati untuk menggerakkan box 2 (dua) 

melewati lajur vertikal, sensor PING)) Paralax didalamnya mengukur tinggi 

pengguna. Pengguna menginjak rangkaian strain gauge dan terukur massa tubuh. 

Semua data diproses pada Mikrokontroler ATMega16 dan hasil ditampilkan pada 

LCD. 

 

b. Perangkat Lunak (software)  

Perangkat lunak adalah sebuah program yang ditanamkan pada Mikrokontroler 

sebagai penghitung data, pengirim data, dan pengendali sistem otomatis.  

 

 

1.5 Tujuan  

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah :  

a. Merancang bangun suatu sistem kendali “PENITI’s, Alat Penghitung Nilai 

Ideal Tubuh Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega 16”.  

b. Mengaplikasikan komponen elektroika seperti Mikrokontroler Atmega 16, 

sensor HC-SR04, sensor PING)) Paralax, Motor DC, strain gauge, LCD ke 

dalam sebuah alat PENITI’s. 

c. Mengetahui nilai ideal tubuh dengan menggunakan alat PENITI’s. 
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1.6 Manfaat yang Diperoleh 

Adapun Manfaat yang diperoleh dari Penelitian Tugas Akhir ini : 

a. Manfaat Bagi Penulis  

Bagi penulis, PENITI’s merupakan bentuk terapan ilmu yang telah didapatkan 

pada bangku perkuliahan, khususnya berkaitan dengan sistem kontrol dan 

elektronika. Di masa mendatang, penulis mengharapkan PENITI’s dapat 

bermanfaat dalam kehidupan sehari – hari sebagai pengganti timbangan 

konvensional. Dengan adanya PENITI’s yang memiliki sistem otomatis, proses 

pengukur tinggi badan, massa tubuh, dan penghitung nilai ideal tubuh dapat 

dipermudah. 

 

b. Manfaat Bagi Pembaca  

Bagi pembaca, PENITI’s merupakan timbangan yang nantinya dapat 

diaplikasikan pada berbagai kegiatan. Laporan mengenai PENITI’s ini dapat 

dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan 

PENITI’s ataupun komponen elektronika yang ada didalamnya. 

 

 

1.7 Pelaksanaan Penelitian 

1.7.1 Metodologi Penelitian 

Tahap – tahap metodologi penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Perancangan konsep penelitian berkaitan dengan PENITI’s.  

b. Pengumpulan informasi pada objek penelitian berkaitan dengan PENITI’s.  

c. Analisis informasi pada objek penelitian berkaitan dengan PENITI’s. 

d. Pengumpulan informasi pada rencana model rancangan alat berkaitan dengan 

PENITI’s.  

e. Analisis informasi pada rencana model rancangan PENITI’s.  

f. Pembuatan rancangan desain alat yang berupa desain PENITI’s secara 

keseluruhan (3 dimensi) dan desain layout pcb. 

g. Pengumpulan alat dan bahan yang terkait dengan realisasi desain PENITI’s. 
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h. Pembuatan PENITI’s yang berupa pembuatan pcb, perangakaian komponen 

pada pcb, penyatuan keseluruhan bagian menjadi sebuah PENITI’s utuh. 

i. Pembuatan program PENITI’s dan penanaman program pada PENITI’s. 

j. Pengujian komponen yang digunakan PENITI’s. 

k. Pengujian per bagian PENITI’s. 

l. Perbaikan kerusakan. 

m. Pengujian keseluruhan PENITI’s. 

n. Uji coba PENITI’s. 

 

1.7.2 Kronologis Pelaksanaan Pekerjaan  

Berikut ini merupakan garis besar dari kronologis pelaksanaan pekerjaan : 

a. Perancangan konsep penelitian meliputi studi awal penelitian, pengaturan 

jadwal, dan membuat catatan mengenai kebutuhan – kebutuhan dalam 

penelitian. 

b. Pengumpulan informasi mengenai target penggunaan PENITI’s atau pengguna 

PENITI’s itu sendiri. 

c. Analisis informasi pada objek penelitian yang terkait dengan target 

penggunaan PENITI’s atau pengguna PENITI’s itu sendiri, dan membuat 

catatan mengenai apakah telah mencapai target yang diinginkan. 

d. Pengumpulan informasi mengenai rencana model PENITI’s dan 

mendiskusikannya dengan dosen pembimbing, termasuk pencatatan masalah 

dan batasan – batasan penelitian.  

e. Analisis informasi pada rencana model rancangan PENITI’s memuat 

pemahaman lebih lanjut dan menganalisis hasil pengumpulan informasi 

sehingga PENITI’s yang akan didesain mencapai target yang diinginkan  

f. Pembuatan rancangan desain PENITI’s yang berupa desain PENITI’s secara 

keseluruhan (3 dimensi) dan desain layout PCB menggunakan bantuan dari 

beberapa aplikasi pendukung pada komputer dan beberapa dari buku – buku 

terkait. Pembuatan rancangan desain keseluruhan (3 Dimensi) menggunakan 

aplikasi sketchup 2016 dan Pembuatan rancangan desain layout PCB 

menggunakan aplikasi Proteus 7 Professional. 
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g. Pengumpulan alat dan bahan yang terkait dengan realisasi desain PENITI’s. 

Semua alat dan bahan yang diperlukan dikumpulkan terlebih dahulu sehingga 

dapat memudahkan dalam perakitan PENITI’s dan estimasi biaya juga perlu 

diperhitungkan.  

h. Pembuatan alat yang berupa pembuatan pcb, perangkaian komponen pada pcb, 

dan penyatuan keseluruhan bagian menjadi PENITI’s.  

Pembuatan pcb menggunakan teknik sablon dengan cara mencetak layout pcb 

yang nantinya ditempelkan pada pcb dan kemudian dipanaskan agar layout pcb 

menempel pada pcb. Setelah layout pcb tertempel pada pcb maka dilakukan 

penghilangan atau penghapusan lajur yang tidak diperlukan dengan 

mneggunakan larutan feryclorit. setelah penghapusan lajur yang tidak 

digunakan pada layout pcb selesai maka dilakukan pengeboran pada titik – titik 

tertentu yang berguna untuk penempatan komponen elektronika.  

Perangkaian komponen pada pcb merupakan penempatan komponen 

elektronika pada titik – titik yag telah ditentukan dan dilakukan penyolderan 

agar komponen elektronika PENITI’s terhubung dengan lajur layout pcb. 

Penyatuan seluruh bagian menjadi alat dilakukan setelah semua tahap 

pembuatan PENITI’s selesai dilakukan. 

i. Pembuatan program alat dan penanaman program pada PENITI’s. 

Pembuatan program menggunakan aplikasi CodeVision AVR 3.12 Advance 

yang metodenya telah dipelajari pada saat menempuh bangku perkuliahan dan 

proses penanaman program menggunakan downloader K125R untuk 

menghubungkan dan memasukkan program dari aplikasi CodeVision AVR 

3.12 Advance ke rangkaian mikrokontroler ATMega16 sebagai pengendali. 

j. Pengujian per komponen PENITI’s dilakukan agar komponen – komponen 

PENITI’s dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. 

k. Pengujian per bagian alat dilakukan apakah rangkaian telah bekerja dengan 

baik atau tidak. 

l. Perbaikan kerusakan jika terjadi kerusakan atau error pada PENITI’s. 
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m. Pengujian keseluruhan PENITI’s dilakukan setelah pengujian per bagian 

PENITI’s telah selesai dilakukan dan tidak ditemukan kerusakan atau error  

pada PENITI’s. 

n. Uji coba PENITI’s dilakukan setelah penggabungan per bagian menjadi 

sebuah alat utuh dan telah dilakukan pengujian keseluruhan alat. Uji coba 

PENITI’s dilakukan denga objek sesungguhnya dengan diambil secara acak 

agar dapat diketahui bahwa PENITI’s benar – benar berfungsi dengan baik. 

 

 

1.8 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :  

a. BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, luaran penelitian, tujuan, manfaat yang diperoleh, dan pelaksanaa 

pekerjaan. 

 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu paparan tentang karya – karya yang berkaitan, 

dasar – dasar teoritis, dan spesifikasi garis besar dari alat yang akan dirancang dan 

dibangun dalam tugas akhir ini. 

 

c. BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi mengenai penjelasan – penjelasan pelaksanaan pembuatan alat baik 

perangkat keras (hardware) atau perangkat lunak (software) yang meliputi  : Alat 

dan bahan, langkah kerja, dan teknik pengambilan data. 

 

d. BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS  

Dalam bab ini mejelaskan tentang hasil akhir dari keseluruhan alat baik 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) kemudian penulis 

melakukan diskripsi dan analisis data hasil dari pengujian alat. 
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e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab terakhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penulisan 

tugas akhir dan saran yag memuat perbaikan dan pengembangan alat agar alat dapat 

disempurnakan serta penutup. 

 


