
  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pengukuran indeks massa tubuh adalah salah satu cara dalam 

menentukan apakah tubuh dalam kondisi normal atau tidak normal. Pada 

penelitian sebelumnya telah dibuat alat pengukur tinggi dan berat badan 

yang difungsikan untuk mengetahui berat dan tinggi badan seseorang. 

Pada kesempatan kali ini penulis akan mencoba membuat modul dengan 

menggunakan pengukuran tinggi dan berat badan  guna mengetahui indeks 

massa tubuh seseorang. 

Afif Muhammad (2015) telah membuat  alat pengukur tinggi 

dan berat badan digital yang terintegrasi. Prinsip kerjanya menggunakan 

sensor ultrasonic sebagai pengukuran tinggi dan load cell sebagai sensor 

berat yang berfungsi sebagai pengukuran berat. Kelebihan dari modul ini 

adalah suber tegangan yang tidak menggunakan jala2 PLN namun 

menggunakan battrey. Kekurangan dari mudul ini adalah belum 

disertakannya rumus perhitungan indeks massa tubuh dalam program. 

 

2.2. Berat Badan 

Pengukuran massa tubuh merupakan salah satu data dasar 

mengenai kondisi tubuh seseorang baik berfungsi sebagai diagnosis medis 

maupun estimasi aktivitas yang melibatkan fisik. Ditinjau dari aspek 



kesehatan, massa tubuh dapat dijadikan patokan ukuran ideal (tidak 

kekurangan dan kelebihan).  

Istilah berat badan digunakan dalam bahasa sehari-hari, dalam 

ilmu biologi dan medis untuk merujuk kepada massa atau berat badan 

seseorang. Berat badan diukur dalam kilogram, suatu penilaian massa di 

seluruh dunia, meskipun di beberapa negara seperti Amerika Serikat itu 

diukur dalam pound. Kebanyakan rumah sakit, sekarang menggunakan 

kilogram untuk perhitungan berat badan, tetapi menggunakan kilogram 

dan pound bersamaan untuk tujuan lainnya. Sebenarnya, berat badan 

adalah berat dari seseorang tanpa diikuti dengan suatu apapun, akan tetapi 

berat badan hampir selalu diikuti dengan berat pakaian, sepatu dan 

aksesoris berat seperti ponsel dan dompet karena pada saat orang 

mengukur berat badan mereka sering tidak menanggalkan semua barang-

barang tersebut. Berat badan juga adalah salah satu cara untuk menentukan 

kesehatan seseorang. 

Berat badan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah pisikologi atau mental. Penyakit mental atau 

pisikologis seperti bulemia adalah kelainan cara makan dimana seseorang 

makan secara terus berlebihan secara berulang-ulang dan kemuadian 

kembali mengeluarkannya. Mengeluarkan makanan yang dimakan ini bisa 

melalui muntah yang biasanya diinduksi dengan obat pencahar, selain itu 

juga dengan mengeluarkannya lewat kencing dengan menggunakan obat 



diuretik. Selain  makan berlebih, penderita bulemia juga cendrung diet 

sangat ketat dan juga olah raga berlebihan. 

Bulimia selalu berhubungan dengan kontrol diet ataupun 

penurunan berat badan. Penderita bulimia biasanya terlalu memperhatikan 

berat badan, selalu merasa kurang percaya diri dengan berat badan 

sehingga cenderung melakukan diet berlebih.Bulimia merupakan salah 

satu kelainan mental, penyebab bulimia belum diketahui secara biologis. 

 

2.2.1. Kegemukan/obesitas 

Obesitas telah didefinisikan sebagai berat badan minimal 

20% di atas berat sesuai dengan tingkat kematian terendah untuk 

individu dari ketinggian tertentu, jenis kelamin, dan usia (berat 

badan ideal). 20% - 40% lebih dari berat badan ideal dianggap 

ringan obesitas; 40-100% dari berat badan ideal dianggap cukup 

obesitas; dan 100% lebih dari berat badan ideal dianggap parah, 

atau obesitas. Pedoman baru-baru ini lebih untuk obesitas 

menggunakan pengukuran yang disebut Body Mass Index (BMI). 

BMI lebih dari 30% dianggap obesitas. Pengukuran dan 

perbandingan pinggang dan lingkar pinggul juga dapat memberikan 

beberapa informasi mengenai faktor risiko yang terkait dengan 

berat badan. Semakin tinggi rasio, semakin besar kesempatan untuk 

komplikasi berat terkait. Kaliper dapat digunakan untuk mengukur 



ketebalan kulit kali lipat untuk menentukan apakah jaringan adalah 

otot atau jaringan lemak. 

Banyak perhatian telah dihasilkan tentang meningkatnya 

angka kejadian obesitas di kalangan orang Amerika. Beberapa studi 

telah mencatat peningkatan dari 12% menjadi 18% yang terjadi 

antara 1991 dan 1998. Penelitian lain justru memperkirakan bahwa 

lebih dari 50% orang Amerika kelebihan berat badan.  

 

2.2.2. Kurus 

Kurus atau berat badan kurang umumnya lebih 

disebabkan oleh kurangnya kalori protein, namun bisa juga 

disebabkan oleh penyakit tertentu seperti hepatitis, trauma, luka 

bakar, bulimia anoreksia dan cacingan. Dalam kasus pertama yang 

perlu dilakukan hanyalah mencukupi asupan karbohidrat, lemak 

dan protein  yang sesuai dengan kebutuhan.Sedangkan dalam kasus 

kedua perlu dilakukan peningkatan kebutuhan akan zat gizi, artinya 

asupan kebutuhan yang sesuai patokan saja (ditentukan 

berdasarkan tinggi badan dan umur) tidak lagi dapat mencukupi, 

namun yang lebih penting adalah pemulihan penyakit yang 

diderita. 

Kondisi lain yang bisa menyebabkan kurus adalah tidak 

efisiennya pencernaan seseorang, sehingga walaupun porsi 

makannya sama bahkan lebih banyak dari orang lain yang sepadan 



(baik umur, tinggi badan, aktivitas kerja dan jenis kelamin) namun 

badannya tetap saja kurus.Hal seperti ini biasanya disebabkan oleh 

faktor keturunan dan gangguan penyerapan atau pencernaan. Untuk 

kasus ini makanan atau suplemen yang dapat membantu 

pencernaan akan sangat dianjurkan. 

Kurangnya nafsu makan juga dapat menyebabkan 

penurunan berat badan. Untuk hasil yang terbaik disarankan untuk 

menambah porsi makan. Bagi yang sulit untuk makan dalam porsi 

banyak sebaiknya menambah frekuensi makan dari 3 kali menjadi 

4 atau 5 kali sehari. 

Gejala Kurus Atau Berat Badan Kurang : 

Kondisi berat badan kurang dari IMT yang cenderung bertahan 

lama. 

 

2.2.3. Berat badan ideal 

Berat badan ideal adalah bobot optimal dari tubuh untuk 

menjaga kesehatan dan kebugaran. Rentang dari berat badan ideal 

seseorang dapat diperhitungkan berdasarkan berbagai macam 

faktor, di antaranya: ras, jenis kelamin, usia, serta tinggi badan. 

Dikenal berbagai macam metode perhitungan berat badan ideal, di 

antara yang umum digunakan untuk usia dewasa adalah sebagai 

berikut: berat badan ideal berdasarkan indeks massa tubuh 

berdasarkan rumus Brocha, berdasarkan rumus Devine. Sedangkan 



berat badan ideal pada anak dapat dihitung berdasarkan rumus 

Leffler dan rumas Theron. 

Perhitungan terhadap berat badan ideal memiliki 

kegunaan sebagai parameter keadaan kesehatan seseorang. Dengan 

mempertahankan berat badan sesuai dengan rentangan berat badan 

yang ideal, kita dapat mengoptimalkan kesehatan dan kebugaran 

tubuh serta menghindarkan kita dari potensi untuk munculnya 

penyakit – penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik 

seperti diabetes melitus (DM), hipertensi, ataupun juga penyakit 

lain yang melibatkan organ jantung dan pembuluh darah. Selain itu, 

memperhitungakan berat badan ideal juga berguna untuk 

menentukan pola makan dan aktifitas yang sesuai, menentukan 

dosis obat yang sesuai, serta mengetahui keadaan pertubuhan 

seorang anak, apakah pertumbuhannya sudah optimal atau tidak. 

Berat badan ideal diyakini sebagai berat badan maksimal 

untuk orang dikatakan sehat, didasarkan terutama pada tinggi 

badan tetapi dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor lain seperti jenis 

kelamin, usia, derajat dan perkembangan otot. Berat badan ideal 

atau ideal body weight (IBW) awalnya diperkenalkan oleh dr. 

Devine pada tahun 1974 untuk memungkinkan penilaian dosis obat 

pada pasien obesitas, peneliti menunjukkan bahwa metabolisme 

obat-obatan tertentu lebih berhubungan dengan berat badan ideal 

seseorang. Istilah ini didasarkan pada penggunaan data asuransi 

http://www.kerjanya.net/faq/10737-diabetes.html
http://www.kerjanya.net/faq/10773-hipertensi.html
http://www.kerjanya.net/faq/10831-jantung.html


yang menunjukkan angka kematian relatif untuk pria dan wanita 

sesuai dengan kombinasi tinggi-berat yang berbeda. Pengukuran 

yang paling sering dari IBW adalah dengan menggunakan rumus 

Devine. Metode lain yang digunakan dalam memperkirakan berat 

badan yang ideal adalah indeks massa tubuh dan metode Hamwi. 

a. Rumus Devine 

Berat Badan Ideal (Laki-laki) = 50kg + 2.3kg x 

(Tinggi(inchi) – 60) 

Berat Badan Ideal (Perempuan) = 45.5kg + 2.3kg x 

(Tinggi(inchi) – 60) 

Rumus ini diaplikasikan untuk orang dengan tinggi lebih 

dari 60 inchi (5 kaki). 1 Inchi = 2.54 cm, 1 kaki = 30.48 cm. 

Rumus Devine banyak digunakan di internet untuk 

membuat kalkulator online untuk menghitung berat badan 

ideal seseorang. 

b. Rumus Hamwi 

Metode Hamwi (juga dikenal sebagai persamaan Hamwi 

atau formula Hamwi) digunakan untuk menghitung berat 

badan ideal dari orang dewasa. 

Pria: [106 + (6×10)], Tambahkan 6 untuk setiap inci jika 

tinggi lebih dari 5 kaki. 

Wanita: [100 + (5×10)], Tambahkan 5 untuk setiap inci jika 

tinggi lebih dari 5 kaki. 



Contoh: Berat badan ideal laki-laki yang tingginya 5 kaki 

10 inci [106 + (6×10)] = 166. 

 

2.2.4. Indeks massa tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh atau Body Mass Index (BMI) 

adalah jumlah berat badan ideal yang dihitung dari berat dan tinggi 

badan seseorang. BMI merupakan indikator yang cukup handal 

untuk kegemukan tubuh bagi kebanyakan orang. BMI tidak 

mengukur lemak tubuh secara langsung, namun penelitian telah 

menunjukkan bahwa BMI berkorelasi dengan lemak tubuh, seperti 

berat air dan dual energy x-ray absorptiometry (Grummer – Strawn 

LM, 2002)[8]. IMT dapat dianggap sebagai alternatif untuk 

langkah-langkah langsung mengukur lemak tubuh. Selain itu, 

metode IMT yang mudah dan murah. 

Dalam pengukuran, indeks massa tubuh didapatkan dari 

hasil pembagian antara berat badan dan kuadrat tinggi badan dalam 

meter (Marekensson, 2004). 

Indeks Massa Tubuh = Berat Badan/Tinggi Badan (meter)2[7]. 

Contoh: Berat Badan = 68 kg, Tinggi = 165 cm (1.65 m) 

IMT = 68 / (1.65)2 = 24.98 

Untuk orang dewasa berusia 20 tahun dan lebih tua, IMT 

ditafsirkan menggunakan kategori status berat badan standar yang 

sama untuk semua usia, pria dan wanita. Untuk anak-anak dan 



remaja, interpretasi BMI berdasarkan usia dan jenis kelamin 

tertentu. 

Status Penilaian IMT menurut Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia (2003) dikategorikan dalam beberapa 

kelompok sebagai berikut : 

– Di bawah 18.4 = Berat badan kurang (Underweight) 

– 18.5 – 25.0 = Berat badan normal (Normal) 

– 25.1 – 27,0 = Berat badan berlebih (Overweight) 

– 27.1 lebih = Kegemukan (Obesitas) 

 

2.3. Tinggi Badan 

Tinggi tubuh merupakan salah satu faktor antopometri yang 

memberikan informasi pertumbuhan tulang seseorang. Selain itu, 

merupakan ukuran yang memiliki hubungan massa tubuh terhadap tinggi 

tubuh. 

Menurut Bary L. Johnson (1979) yang di kutip oleh Murtiantmo 

Wibowo Adi, Tinggi badan merupakan ukuran posisi tubuh berdiri 

(vertical) dengan kaki menempel pada lantai, posisi kepal dan leher tegak, 

pandangan rata-rata air, dada di busungkan, perut datar dan tarik nafas 

beberapa saat. 

Tinggi badan manusia bergantung pada faktor lingkungan dan 

genetik. Tinggi badan manusia beragam menurut pengukuran 

antropometri. Kelainan variasi tinggi badan (sekitar 20% penyimpangan 



darirata-rata) menyebabkan seseorang mengalami 

gigantismeatau dwarfisme, bila tak lebih dari variasi tersebut masih bisa 

dikatakan normal. 

Pertumbuhan rata-rata untuk setiap jenis kelamin dalam populasi 

berbeda secara bermakna, di mana pria dewasa rata-rata lebih tinggi 

daripada wanita dewasa. Selain itu, tinggi badan manusia juga berbeda 

menurut kelompok etnis. 

Pertumbuhan tinggi badan biasanya berhenti ketika lempeng 

pertumbuhan (lempeng efifisis) di ujung tulang menutup. Penutupan ini 

terjadi sekitar usia 16 tahun pada wanita atau 18 tahun pada pria. Tetapi, 

kadang-kadang pada sebagian orang, baru menutup pada usia sekitar 20-21 

tahun. 

 

2.4. Timbangan Badan Digital 

Kemajuan teknologi yang begitu pesat membuat hidup lebih 

mudah dan sederhan. Seperti halnya timbangan digital telah jelas memiliki 

manfaat yang jauh  lebih besar dibandingkan dengan model timbangan 

analog.Timbangan badan digital merupakan jenis timbangan yang bekerja 

secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini 

menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar 

bacaan. 

Manfaat terbesar dari Timbangan badan digital adalah tingkat 

akurasi yang lebih tinggi dibanding timbangan analog. Hal ini membuat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gigantisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Dwarfisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin
http://www.timbanganindonesia.com/kategori/56/timbangan-digital


timbangan badan digital mulai banyak dipakai di laboratorium dan tempat-

tempat lain.  

 

2.5. Sensor Jarak 

Sensor ultrasonic adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk 

mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. 

Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu 

gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi 

(jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor 

ultrasonic karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonic (bunyi 

ultrasonic). 

Gelombang ultrasonic adalah gelombang bunyi yang 

mempunyai frekuensi sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonic 

tidak dapat di dengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonic dapat 

didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi 

ultrasonic nisa merambat melalui zat padat, cair dan gas. Reflektivitas 

bunyi ultrasonic di permukaan zat padat hampir sama dengan reflektivitas 

bunyi ultrasonic di permukaan zat cair. Akan tetapi, gelombang bunyi 

ultrasonic akan diserap oleh tekstil dan busa. 

 

2.5.1. Cara kerja sensor ultrasonic 

Pada sensor ultrasonic, gelombang ultrasonic 

dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan 



piezoelektrikdengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan 

menghasilkan gelombang ultrasonic (umumnya berfrekuensi 

40kHz) ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. 

Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonic 

menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh 

permukaan target, maka target akan memantulkan kembali 

gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan 

ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara 

waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul 

diterima. 

 

Gambar 2.1.Cara kerja sensor ultrasonic dengan transmitter dan 

receiver 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-GX4bqvIv48U/VWmQVNuiWmI/AAAAAAAABfU/gd9Lu1Z3FxQ/s1600/004-2-cara-kerja-sensor-ultrasonik.jpg


Secara detail, cara kerja sensor ultrasonic adalah sebagai berikut: 

1. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonic dengan frekuensi 

tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut 

berfrekuensi diatas 20kHz. Untuk mengukur jarak benda 

(sensor jarak), frekuensi yang umum digunakan adalah 40kHz. 

2. Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang 

bunyi dengan kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika menumbuk 

suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda 

tersebut. 

3. Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka 

sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda 

tersebut. Jarak benda dihitung berdasarkan rumus : 

S = 340. t/2..................................................(2.1) 

dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonic dengan 

benda (bidang pantul), dan t adalah selisih antara waktu 

pemancaran gelombang oleh Transmitter dan waktu ketika 

gelombang pantul diterima receiver. 

 

2.5.2. Rangkaian sensor ultrasonic 

Piezoelektrik 

Piezoelektrik berfungsi untuk mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik. Bahan piezoelektrik adalah material yang 

memproduksi medan listrik ketika dikenai regangan atau tekanan 



mekanis. Sebaliknya, jika medan listrik diterapkan, maka material 

tersebut akan mengalami regangan atau tekanan mekanis. Jika 

rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen 

piezoelektrik yang sama, maka dapat digunakan sebagai transmitter 

dan reiceiver. Frekuensi yang ditimbulkan tergantung pada 

osilatornya yang disesuiakan frekuensi kerja dari masing-masing 

transduser. Karena kelebihannya inilah maka tranduser 

piezoelektrik lebih sesuai digunakan untuk sensor ultrasonic. 

 

Transmitter  

Transmitter adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai 

pemancar gelombang ultrasonic dengan frekuensi tertentu (misal, 

sebesar 40 kHz) yang dibangkitkan dari sebuah osilator. Untuk 

menghasilkan frekuensi 40 KHz, harus di buat sebuah rangkaian 

osilator dan keluaran dari osilator dilanjutkan menuju penguat 

sinyal. Besarnya frekuensi ditentukan oleh komponen RLC / kristal 

tergantung dari disain osilator yang digunakan. Penguat sinyal akan 

memberikan sebuah sinyal listrik yang diumpankan ke 

piezoelektrik dan terjadi reaksi mekanik sehingga bergetar dan 

memancarkan gelombang yang sesuai dengan besar frekuensi pada 

osilator. 



 

Gambar 2.2. Rangkaian dasar dari transmitterultrasonic 

 

Receiver  

Receiver terdiri dari transduser ultrasonic menggunakan 

bahan piezoelektrik, yang berfungsi sebagai penerima gelombang 

pantulan yang berasal dari transmitter yang dikenakan pada 

permukaan suatu benda atau gelombang langsung LOS (Line 

ofSight) dari transmitter. Oleh karena bahan piezoelektrik memiliki 

reaksi yang reversible, elemen keramik akan membangkitkan 

tegangan listrik pada saat gelombang datang dengan frekuensi yang 

resonan dan akan menggetarkan bahan piezoelektrik tersebut. 

 

Gambar 2.3.Rangkaian dasar receiver sensor ultrasonic 

http://3.bp.blogspot.com/-gx1Gmg27vYI/VWmQXBVfPsI/AAAAAAAABfY/H8IlXFpg4uU/s1600/004-3-rangkaian-pemancar-transmitter-ultrasonik.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1KRNgcmEGEk/VWmQbx8dUGI/AAAAAAAABfk/SoGXSAbmcuM/s1600/004-4-rangkaian-penerima-receiver-ultrasonik.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gx1Gmg27vYI/VWmQXBVfPsI/AAAAAAAABfY/H8IlXFpg4uU/s1600/004-3-rangkaian-pemancar-transmitter-ultrasonik.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1KRNgcmEGEk/VWmQbx8dUGI/AAAAAAAABfk/SoGXSAbmcuM/s1600/004-4-rangkaian-penerima-receiver-ultrasonik.jpg


2.5.3. Sensor ultrasonic HC-SR04 

Sensor ini merupakan sensor ultrasonic siap pakai, satu 

alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol 

gelombang ultrasonic. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur 

jarak benda dari 2cm - 4m dengan akurasi 3mm. Alat ini memiliki 

4 pin, pin Vcc, Gnd, Trigger  dan Echo[11]. Pin Vcc untuk listrik 

positif dan Gnd untuk ground-nya. Pin Trigger  untuk Trigger  

keluarnya sinyal dari sensor dan pin Echo untuk menangkap sinyal 

pantul dari benda. 

 

Gambar 2.4.Sensor ultrasonicHC-SR04 

Cara menggunakan alat ini yaitu: ketika kita memberikan 

tegangan positif pada pin Trigger  selama 10uS, maka sensor akan 

mengirimkan 8 step sinyal ultrasonic dengan frekuensi 40kHz. 

Selanjutnya, sinyal akan diterima pada pin Echo. Untuk mengukur 

jarak benda yang memantulkan sinyal tersebut, maka selisih waktu 

ketika mengirim dan menerima sinyal digunakan untuk 

http://1.bp.blogspot.com/-6eCfoe1aB3Y/VWmQbn9piyI/AAAAAAAABfg/Zxl6iOBp8_E/s1600/004-5-sensor-ultrasonic-hc-sr04.jpg


menentukan jarak benda tersebut. Rumus untuk menghitungnya 

sudah saya sampaikan di atas. 

 

2.6. Sensor Berat 

Load cellmerupakan komponen utama pada sistem timbangan 

digital. Bahkan tingkat ke-akurasian suatu timbangan digital tergantung 

dari jenis dan tipe load cell yang dipakai.Setiap timbangan harus lulus 

legalisasi oleh badan Direktorat Metrologi, yaitu suatu badan yang 

berwenang untuk melegalisasikan atau men-sahkan timbangan melalui 

sistem TERA. Setiap timbangan diharuskan melakukan TERA maksimal 

satu tahun sekali, karena semua timbangan dalam proses pemakaiannya 

pada jangka waktu tertentu akan mengalami deformasi mekanis pada 

frame timbangan, ini akan berpengaruh terhadap tingkat ke-akurasian 

dari loadcell pada timbangan. 

Load cell merupakan sensor berat, apabila load cell diberi beban 

pada inti besinya maka nilai resitansi di Strain gaugeakan berubah. 

Umumnya load cell terdiri dari 4 buah kabel, dimana dua kabel sebagai 

eksitasi dan dua kabel lainnya sebagai sinyal keluaran. 

Load cell adalah alat electromekanik yang biasa disebut Transducer, yaitu 

gaya yang bekerja berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat 

adanya tegangan mekanis yang bekerja, kemudian merubah gaya mekanik 

menjadi sinyal listrik. Untuk menentukan tegangan mekanis didasarkan 

pada hasil penemuan Robert Hooke, bahwa hubungan antara tegangan 



mekanis dan deformasi yang diakibatkan disebut regangan. Regangan ini 

terjadi pada lapisan kulit dari material sehingga menungkinkan untuk 

diukur menggaunakan sensor regangan atau strain gauge.  

Selama proses penimbangan, beban yang diberikan 

mengakibatkan reaksi terhadap elemen logam pada load cell yang 

mengakibatkan perubahan bentuk secara elastis. Gaya yang ditimbulkan 

oleh regangan ini (positif dan negatif) di conversikan kedalam sinyal 

listrik oleh strain gauge(pengukur regangan) yang terpasang pada spring 

element. Load cell yang paling sederhana adalah load cell yang terdiri dari 

bending beam dan strain gauge. Sering kali komponen tersebut dilengkapi 

dengan elemen tambahan (housing, sealing, dll) untuk melindungi elemen 

strain gauge. 

 

Gambar 2.5.Strain gauge 

Strain Gaugemerupakan konduktor yang diatur dalam pola zigzag pada 

permukaan sebuah membrane. Ketika membrane tersebut meregang, maka 

resistansinya akan meningkat. 

Strain gauge merupakan sensor yang digunakan untuk 

mengukur berat atau beban dari suatu benda dalam ukuran besar. Sensor 



strain gauge ini banyak diaplikasikan pada jembatan timbang mobil/truk 

atau alat ukur berat dalam skala besar. Sensor strain gaugeadalah grid 

metal foil tipis yang dilekatkan pada permukaan dari Load cell. Apabila 

Load cell di beri beban, maka terjadi strain dan kemudian ditransmisikan 

ke foil grid. Tahanan foil grid berubah sebanding dengan strain induksi 

beban. 

Sensor strain gauge pada umumnya adalah tipe metal foil, 

dimana konfigurasi grid dibentuk oleh proses photoeching. Karena 

prosesnya sederhana, maka dapat dibuat bermacam-macam ukuran gauge 

dan bentuk grid. Untuk macam gauge terpendek yang tersedia adalah 

0.20mm, dan yang terpanjang 102 mm. Tahanan gauge standar adalah 120 

mm dan 350Ω, bahkan untuk keperluan khusus gauge ada juga yang 

tersedia dengan tahanan 500Ω, 1000Ω dan 10kΩ. 

 

Gambar 2.6. Sistem kerja strain gauge 



Load cell memiliki bermacam-macam caracteristik yang bisa 

diukur, tergantung pada jenis logam yang dipakai, bentuk load cell, dan 

ketahanan dari lingkungan sekitar. 

Untuk memilih Load cell yang sesuai dengan kebutuhan anda, penting 

untuk mengetahui definisi dari parameter berikut : 

Calibration : membandingkan output (signal)Load cell dengan standar 

Combined Error : Penyimpangan maksimum, jika ditarik garis lurus 

diukur pada saat tanpa beban sampai ketika diberikan beban maksimal dan 

sebaliknya saat beban maksimal sampai pada keadaan tanpa beban. 

Pengkuran dinyatakan dalam persen terhadap kapasitas maksimal. Biasa 

disebut juga Non-linearity dan hysteresis. 

CREEP : Perubahan sinyal keluaran Load cell selama pembebanan tidak 

berubah, dan tidak ada perubahan lingkungan sekitar. 

CREEP RECOVERY : Perubahan pengukuran kondisi tanpa beban, setelah 

beberapa waktu diberikan beban dan kemudian beban dihilangkan. 

DRIFT : Perubahan nilai pengukuran saat diberikan beban konstan 

ECCENTRIC LOAD : Pembebanan pada area timbangan tapi tidak tepat di 

titik antar load cell 

ERROR : Perbedaan pengukuran dengan beban yang sesungguhnya. 

EXCITATION : Tegangan input yang diberikan agar Load cell bekerja. 

Pada umumnya Load cell membutuhkan tegangan excitation 10VDC, 

tetapi ada juga yang memerlukan 15VDC, 20VDC, dan 25VDC dan ada 

yang bisa bekerja pada arus AC dan DC. 



HYSTERESIS : Penyimpangan maksimum hasil pengukuran dengan beban 

yang sama. Satu pengukuran dari nol sampai maksimum, pengukuran yang 

lain dari maksimum sampai nol. Pengukuran histerisis dinyatakan dalam 

persen terhadap kapasitas maksimum (%FS). Biasanya Histerisis selalu 

bernilai 0.02%FS, 0.03%FS dan 0.05%FS 

INPUT BRIDGE RESISTANCE : Resistansi Input daripada Load cell. 

Diukur dengan Ohm meter antara dua titik input atau Excitasi. Biasanya 

selalu lebih besar dari resistansi Output/sinyal karena adanya resistor 

kompensasi pada jalur Excitasi. 

INSULATION RESISTANCE : Pengukuran resistansi antara sirkuit Load 

cell dengan strukturnya. Pengukuran dilakukan dengan tegangan DC. 

NON-LINEARITY : Penyimpangan maksimum pada grafik hasil kalibrasi 

terhadap garis lurus (Ideal) antara tanpa beban dan beban penuh. 

Dinyatakan dengan persentase terhadap pengukuran pada kapasitas 

maksimum, hanya diukur dari nol sampai maksimum. Umumnya Non-

linearity sebesar 0.025FS dan 0.035FS. 

OUTPUT : Sinyal yang dihasilkan oleh load cell dimana output 

berbanding lurus dengan eksitasi dan beban yang diterapkan. Sinyal 

outputload cell dalam satuan mV/V atau V/A 

OUTPUT BRIDGE RESISTANCE : Hambatan keluaran dari Cell. Output 

Bridge Resistance adalah 350O, 480O, 700O, 750O dan 1000O. 

OUTPUT RATE : Tngkat perbandingan antara output tanpa beban dengan 

output saat ada beban 



REAPITIBILITY : Selisih bacaan output maksimum Load cell untuk beban 

yang sama dan waktu yang identik. 

RESOLUTION : Perubahan terkecil di input mekanis yang menghasilkan 

perubahan yang terdeteksi dalam sinyal output 

SAFE OVERLOAD RATING : Beban maksimum (%) kapasitas beban, 

yang dapat diterapkan tanpa menghasilkan pergeseran permanen dalam 

karakteristik kinerja luar yang spesifik. 

 

2.7. Arduino uno 

Arduino uno adalah papan sirkuit berbasis Microcontroller 

ATmega328 yang fleksibel dan open-source, perangkat keras dan 

lunaknya mudah digunakan. IC (integrated circuit) ini memiliki 14 

input/output digital (6 output untuk PWM), 6 analog input, resonator 

kristal keramik 16 MHz, Koneksi USB, soket adaptor, pin header ICSP, 

dan tombol reset.  

 

Gambar 2.7.Arduino uno 

http://4.bp.blogspot.com/-b8LyQnTU49w/VZocqUAjDXI/AAAAAAAAJTc/ypgybI4YCTo/s1600/ArduinoUno_R3_Front.jpg


Uno berbeda dari semua board microcontroller diawal-awal 

yang tidak menggunakan chip khusus driver FTDI USB-to-serial. Sebagai 

penggantinya penerapan USB-to-serial adalah ATmega16U2 versi R2 

(versi sebelumnya ATmega8U2). Versi Arduino uno Rev.2 dilengkapi 

resistor ke  8U2 ke garis ground yang lebih mudah diberikan ke mode 

DFU. 

 

2.7.1. Keunggulan board arduino uno revision 3 

1. 1.0 pinout: ditambahkan pin SDA dan SCL di dekat pin AREF 

dan dua pin lainnya diletakkan dekat tombol RESET, fungsi 

IOREF melindungi kelebihan tegangan pada papan rangkaian. 

Keunggulan perlindungan ini akan kompatibel juga dengan 

dua jenis board yang menggunakan jenis AVR yang beroperasi 

pada tegangan kerja 5V dan Arduino Due tegangan operasi 

3.3V 

2. Rangkaian RESET yang lebih mantap. 

3. Penerapan ATmega 16U2 pengganti 8U2. 

Bahasa "UNO" berasal dari bahasa Italia yang artinya 

SATU, ditandai dengan peluncuran pertama Arduino 1.0, Uno pada 

versi 1.0 sebagai referensi untuk Arduino yang selanjutnya, seri 

Uno versi terbaru dilengkapi USB. Untuk melihat versi sebelumnya 

silahkan melihat pada daftar index Arduino di situs resmi. 

 



 Tabel 2.1 Spesifikasi arduino uno 

Microcontroller ATmega328 

Operating 

Voltage 
5V 

Input Voltage 

(recommended) 
7-12V 

Input Voltage 

(limits) 
6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per 

I/O Pin 
40 mA 

DC Current for 

3.3V Pin 
50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328) of which 0.5 

KB used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

 

Note: Referensi desain Arduino dapat digunakan ATmega8, 168, 

atau 328, model disini yang tertera menggunakan ATmega328 

tetapi versi ATmega8 hanya sebagai referensi saja. 

 

2.7.2. Power 

Arduino uno dapat disupply langsung ke USB atau 

power supply tambahan yang pilihan power secara otomatis 



berfungsi tanpa saklar.Kabel external (non-USB) seperti 

menggunakan adaptor AC ke DC atau baterai dengan konektor 

plug ukuran 2,1mm polaritas positif di tengah ke jack power di 

board. Jika menggunak baterai dapat disematkan pada pin GND 

dan Vin di bagian Power konektor 

Papan Arduinodapat disupplai tegangan kerja antara 6 

sampai 20 volt, jika catu daya di bawah tengan standart 5V board 

akan tidak stabil, jika dipaksakan ke tegangan regulator 12 Volt 

mungkin board arduino cepat panas (overheat) dan merusak board. 

Sangat direkomendasikan tegangannya 7-12 volt. 

 

2.7.3. Penjelasan power PIN: 

1. VIN - Input voltase board saat anda menggunakan sumber 

catu daya luar (adaptor USB 5 Volt atau adaptor yang lainnya 

7-12 volt), Anda bisa menghubungkannya dengan pin VIN 

ini atau langsung ke jack power 5V. DC power jack (7-12V), 

Kabel konektor USB (5V) atau catu daya lainnya (7-12V). 

Menghubungkan secara langsung power supply luar (7-12V) 

ke pin 5V atau pin 3.3V dapat merusak rangkaian Arduino 

ini. 

2. 3V3 - Pin tegangan 3.3 volt catu daya umum langsung ke 

board. Maksimal arus yang diperbolehkan adalah 50 mA. 

3. GND - Pin Ground. 



4. IOREF -  Pin ini penyedia referensi tengangan agar 

mikrokontrol beroperasi dengan baik. Memilih sumber daya 

yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan pada 

output untuk bekerja dengan 5V atau 3.3V. 

 

2.7.4. Memory 

ATmega328 memiliki memory 32 KB (dengan 0.5 KB 

digunakan sebagai bootloader). Memori 2 KB SRAM dan 1 KB 

EEPROM (yang dapat baca tulis dengan libari EEPROM). 

 

2.7.5. InputdanOutput 

Masing-masing dari 14 pin UNO dapat digunakan 

sebagai input atau output, menggunakan perintah fungsi pinMode(), 

digitalWrite(), dan digitalRead() yang menggunakan tegangan 

operasi 5 volt. Tiap pin dapat menerima arus maksimal hingga 

40mA dan resistor internal pull-up antara 20-50kohm, beberapa pin 

memiliki fungsi kekhususan antara lain: 

1. Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Sebagai penerima (RX) dan 

pemancar (TX) TTL serial data. Pin ini terkoneksi untuk pin 

korespondensi chip ATmega8U2 USB-toTTL Serial. 

2. External Interrupts: 2 dan 3. Pin ini berfungsi sebagai 

konfigurasi Trigger  saat interupsi value low, naik, dan tepi, 

atau nilai value yang berubah-ubah. 



3. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Melayani output 8-bit PWM 

dengan fungsi analogWrite(). 

4. SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin yang 

support komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

5. LED: 13. Terdapat LED indikator bawaan (built-in) 

dihubungkan ke digital pin 13, ketika nilai value HIGH led 

akan ON, saat value LOW led akan OFF.  

6. Uno memiliki  6 analog input tertulis di label A0 hingga A5, 

masing-masingnya memberikan 10 bit resolusi (1024). 

Secara asal input analog tersebut terukuru dari 0 (ground) 

sampai 5 volt, itupun memungkinkan perubahan teratas dari 

jarak yang digunakan oleh pin AREF dengan fungsi 

analogReference().  

Sebagai tambahan, beberapa pin ini juga memeliki kekhususan 

fungsi antara lain: 

1. TWI: pin A4 atau pin SDA dan and A5 atau pin SCL. Support 

TWI communication menggunakan Wire library. Inilah pin 

sepasang lainnya di board UNO: 

2. AREF : Tegangan referensi untuk input analog. digunakan 

fungsi analog Reference(). 

3. Reset :. Meneka jalur LOW untuk mereset Microcontroler, 

terdapat tambahan tombol reset  untuk melindungi salah satu 

blok. 



2.7.6. Communication 

Arduino uno memiliki fasilitas nomer untuk komunikasi 

dengan komputer atau hardware Arduino lainya, atau dengan 

Microcontroler. Pada ATmega328 menerjemahkan serial 

komunikasi UART TTL (5V) pada pin 0 (RX) dan 1 (TX). Pada 

ATmega16U2 serial komunikasinya dengan USB dan port 

virtual  pada software di komputer. Perangkat lunak (firmware) 

16U2 menggunakan driver standart USB COM dan tidak 

membutuhkan driver luar lainnya. SoftwareArduino bawaan telah 

menyertakan serial monitor yang sangat mudah membaca dan 

mengirim data dari dan ke Arduino. LED indikator TX dan RX 

akan kedip ketika data telah terkirim via koneksi USB-to-serial 

dengan USB pada komputer (tetapi tidak pada serial com di pin 0 

dan pin 1).Software Serial library membolehkan  banyak pin serial 

communication pada uno. ATmega328 juga support I2C (TWI) dan 

SPI communication. SoftwareArduino terbenam di dalamnya Wire 

library untuk memudahkan penggunaan bus I2C. 

 

2.7.7. Program 

Arduino uno dapat di program dengan 

softwareArduinopilih "Arduino uno dari  Tools > Board menu 

(akan terlacak microcontroller pada board). Microcontroller 

ATmega328 pada Arduino uno dapat preburned dengan 



bootloaderyang dapat anda upload kode baru tanpa menggunakan 

programmer perangkat lainnya. Komunikasi menggunakan 

protokol original STK500. Anda dapat pula langsung bootloader 

dan program pada microcontroller melalui ICSP (In-Circuit Serial 

Programming)  menggunakan Arduino ISP atau yang semisalnya.  

Pada ATmega16U2 (atau 8U2 di rev1 dan rev2 board) 

dapat melihat firmware source code. Pada ATmega16U2/8U2 load-

nya dengan DFU bootloader, yang dapat diaktifkan di antaranya: 

1. On Rev1 boards: menyambung jumper solder di balik board dan 

kemudian mereset 8U2. 

2. On Rev2 or later boards: Resistor suntikan pada 8U2/16U2 

HWB ke jalur ground, hal ini dapat membuat mudah masuk ke 

mode DFU. 

 

2.7.8. Automatic (software) reset 

Agak dibutuhkan tekan tombol reset sebelum upload, 

sebab Arduino uno dirancang reset dulu oleh software ketika 

terhubung dengan komputer. Satu komponen jalur kontrol aliran 

(DTR) dari ATmega8U2/ 16U2 yang terhubung di reset seperti 

halnya ATmega328 dengan 100 nanofarad kapasitor. Software 

upload kode ini dapat mengupload secara mudah tanpa kehilangan 

waktu lama saat di tekan start uploadnya. 

 



2.7.9. USBovercurrentprotection 

Arduino uno memiliki fungsi resettable polyfuse untuk 

memproteksi dari port USB komputer akibat hubung singkat atau 

kelebihan arus. Jika arus yang melebihi 500mA dari port USB 

maka fuse secara otomatis putus koneksi hingga short atau 

overload dilepaskan dari board  ini. 

 

2.8. LCD (Liquid Crystal Desplay) 

Layar LCD merupakan  media untuk menampilan data yang 

sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Di alat ukur tinggi dan 

berat badan ini LCDdigunakan untuk menampilkan hasil akhir dari 

penghitungan tinggi, derat dan indek massa tubuh.LCD yang digunakan 

yaitu LCDcaracter 2x16. Berikut merupakan gambar dari LCD 2 x 16. 

 

Gambar 2.8.LCD 

Beberapa pin yang penting pada LCD Character adalah sebagai 

berikut : 

RS : Register Select 

RS = 0; untuk menulis ke register instruksi 

RS = 1; untuk menulis ke register data 



R/W: Read/ write 

R/S = 0; proses write ( penulisan data/ instruksi ) 

R/S = 1; proses read ( pembacaan ) 

 

EN: Enable data difungsikan untuk penguncian data ( lacht ), pada saat 

ada transisi high to  lowmaka data atau instruksi pada data bus akan 

terkunci. 

 

D0-D7: Data bus 8 bit difungsikan untuk pengiriman data atau instruksi. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel konfigurasi PIN LCD 2x16 

caracter 

Tabel 2.2. Konfigurasi LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin Number Simbol 

1 Vss 

2 Vcc 

3 Vee 

4 RS 

5 R/W 

6 E 

7 DB0 

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

15 Vcc 

16 GND 



Untuk lebih jelasnya dalam memahaminya, di bawah ini adalah keterangan 

pin LCD 2 x 16 Caracter: 

Tabel 2.3. Fungsi pin pada LCDCaracter 
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ni adalah tabel keterangan fungsi set: 

Tabel 2.4.Function Set 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 1 DL N F X X 

DL  : Set data lengh. Bit ini digunakan untuk mengatur apakah interface 

jalur data antara microcontroler dengan LCDCaracter adalah 4 bit atau 

8 bit  

 DL = 0; Data lengh4 bit 

        DL = 1;Data lengh 8 bit 

Nama Signal Fungsi 

DB0 – DB7 Untuk mengirimkan data caracter atau dan instruksi 

E 
Enable- Signal start untuk mulai pengiriman data atau 

instruksi 

R/W 

Signal yang digunakan untuk memilih mode baca atau tulis 

„0‟ : write 

„1‟ : tulis 

RS 

Register Select 

“0”: Instruction register (Write) 

“1”: Data register (Write, Read) 

Vee Tegangan Pengaturan kontras pada LCD 

Vcc Tegangan Vcc 

Vss Tegangan 0V atau Ground 



N   : Set jumlah baris. Bit ini dugunakan untuk setting jumlah baris yang 

akan    digunakan pada LCDcaracter, satu baris atau dua baris. 

 N = 0; Satu baris display 

       N = 1; Dua baris display 

F     : Set character font. Bit ini dugunakan untuk membangun ukuran 

besar atau kecilnya dari fontcaracter yang akan didisplaykan ke LCD 

Caracter. 

         F = 0; Ukuran fontcaracter 5 x 7 dot 

         F = 1; Ukuran fontcaracter 5 x 10 dot 

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Entry Mode Set 

 

 

I/D : Set increment atau decrement 

I/D = 0; Decrement RAM 

I/D = 1; Increment RAM 

S = Menggeser display ke kanan atau ke kiri 

S = 0; display tidak bergeser 

S = 1; display bergeser kekanan atau kekiri bergantung I/D 

 

Dalam memahami display on-off / kursor lihatlah tabel di bawah ini: 

Tabel 2.6.Display ON-OFF/ Kursor 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 0 0 1 D C B 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 



D : Set displayON/ OFF. Bit ini untuk mengatur apakah displayLCD di 

hidukan atau   dipadamkan.  

    D = 0: Display OFF 

   D = 1; Display ON 

C : Set displaycursor ON/ OFF. Bit ini untuk menampilkan atau tidak, 

kursor pada LCDcaracter. untuk menandai caracter yang tercetak pada 

layar seperti halnya pada monitor komputer.  

C = 0; Cursor OFF 

C = 1; Cursor ON 

B :Set cursor berkedik ( BLINK ). Bit ini dapat digunakan untuk 

mengatur cursor pada LCDcaracter apakah berkedip atau tidak. 

B = 0; Cursor tidak berkedip 

B = 1; Cursor berkedip  

Untuk mengetahui lebih jelas masalah display clear perhatikan tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.7.Display Clear 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Instruksi ini difungsikan untuk membersihkan layar LCD karakter. 

Perhatikan juga tabel dibawah ini: 

Tabel 2.8.Sift Right atau Left 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 0 1 S/C R/L X X 

 

S/C : Untuk menggeser cursor atau display 



S/C = 0; menggeser cursor 

S/C = 1; menggeser display 

R/L : Untuk menggeser ke kiri atau kekanan 

R/L = 0; menggeser ke kiri (Left) 

R/L = 1; menggeser ke kanan (Right) 

Untuk memahami lebih jelas dalam pemilihan lokasi RAM 

LCDcaracter maka terlebih dahulu perhatikan tabel di bawah ini: 

Tabel 2.9. Pemilihan Lokasi RAM LCDCharacter 

 

Y

= Pemilihan lokasi RAM baris 1 atau 2 

Y= 0:pemilihan lokasi RAM LCD pada baris 1 

Y= 1: pemilihan lokasi RAM LCD pada baris 2 

XXXX = pemilihan alamat dari address 0000 s/d 1111 atau 0 s/d 15 

desimal, karena jumlah caracter yang dapat dimunculkan pada layar 

LCDcaracter adalah 16 Caracter. 

 

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 1 Y 0 0 X X X X 


