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1.1. Latar Belakang 

Pengukuran merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam 

kegiatan evaluasi. Pengukuran merupakan suatu proses untuk memperoleh 

data. Data hasil pengukuran merupakan data objektif, yang dapat dijadikan 

dasar melakukan penilaian. Dengan melakukan pengukuran ini kita dapat 

mengambil beberapa manfaat. 

Dalam hal pengukuran berat dan tinggi badan, biasanya 

dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan timbangan atau 

pengukur berat badan konvensional. Definisi timbangan itu sendiri adalah 

sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengetahui berat suatu benda. 

Sedangkan definisi alat ukur tinggi badan merupakan sebuah alat bantu 

yang digunakan untuk mendapatkan data ukuran tubuh dalam sisi 

tingginya yang di ukur dalam keadaan murni tinggi badan dari tumit 

hingga ujung kepala tanpa perlengkapan apapun. Berat badan di ukur 

dalam satuan kilogram (kg) dan tinggi badan di ukur dalam satuan 

centimeter (cm). 

Sebelum abad ke-20, pola hidup seperti kegemukan jarang di 

temui, tetapi pada 1997 WHO secara resmi menyatakan kegemukan 

sebagai epidemik global. Hingga 2005 , WHOmemperkirakan setidaknya 

400 juta orang dewasa (9,8%) mengalami kegemukan, dengan lebih 



banyak wanita dibandingkan pria. Dahulu, kegemukan dianggap sebagai 

masalah negara-negara berpenghasilan tinggi, namun saat ini angka 

kegemukan meningkat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun 

negara berkembang. Kurus juga merupakan salah satu penyebab tubuh 

tidak menjadi ideal. Kekurangan ini disebabkan sedikitnya sel lemak yang 

ada dalam tubuh atau kekurangan kadar lemak yang ada dalam sel-sel 

tubuh. 

Di era sekarang ini, banyak orang yang mulai meninggalkan 

gaya hidup sehat dengan tidak memperdulikan bentuk tubuhnya. Oleh 

karenanya untuk mencegah dan menangani masalah tidak tercapainnya 

tubuh ideal di masyarakat yang barangkali masih belum mengerti tentang 

berat badan ideal, Penulis mencoba untuk memberikan alternatif 

penyelesaian masalah dengan cara memberi informasi kepada masyarakat 

dalam mengetahui bentuk tubuhnya sendiri. Apabila menggunakan 

timbangan konvensional, kita hanya bisa mengetahui berat badansaja. 

Begitu pula dengan pengukur tinggi badan yang hanya bisa memberikan 

informasi tentang tinggi badan saja. 

Bedasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, penulis 

tertarik untuk mendesain sistem yang dapat mengukur berat dan tinggi 

badan yang dapat mengukur indeks massa tubuh secara otomatis yang 

menampilkan hasilnya secara bersamaan. 

 

 



1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, penelitian 

ini ditujukan untukmenyelesaikan permasalahan pengukuran indeks massa 

tubuh bedasarkan alat ukur tinggi badan dan berat badan digital yang 

saling terintegrasi. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kerancuan dan pelebaran permasalahan dalam 

penyusunan tugas akhir, penulismembatasi pokok permasalahan yang 

sifatnya praktis, yaitu : 

1. Membangun rancangan bentuk fisik penghitung berat dan tinggi badan. 

2. Membangun sistem penghitung indeks massa tubuh. 

3. Range pengukuran berat badan 30 Kg – 90 Kg. 

4. Range pengukuran tinggi badan 100 Cm – 190 Cm 

 

1.4. Tujuan 

1.4.1. Tujuan umum 

Membantu masyarakat ataupun pasien dalam mengetahui 

berat dan tinggi badannya, serta menentukan berat badan ideal 

bedasarkan bentuk tubuhnya. 

 

 

 



1.4.2. Tujuan khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun alat ukur tinggi 

badan dan berat badan digital yang terintegrasi guna memberikan 

informasi tentang indeks massa tubuh. 

 

1.5. Manfaat 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan terlebih kepada penulis sendiri, 

tentang pengukuran berat dan tinggi badan. 

 

1.5.2. Manfaat praktis 

Rangkaian ini di rancang untuk menyempurnakan alat 

pengukur tinggi dan berat badan yang telah ada. Dimana alat ini 

lebih efektif dan efesien. Dari segi kemudahan dalam penggunaan 

dan ketepatan dalam pembacaan hasil akhir karena menggunakan 

layar LCD. 

 


