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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tinggi badan merupakan aspek penting pada kehidupan manusia. Dalam 

berbagai kegiatan manusia, tinggi badan merupakan salah satu dari tampilan fisik 

yang menjadi ciri atau penanda khusus dari setiap manusia. Pada saat kita akan 

mendaftar pada suatu institusi atau membuat data diri yang bersifat khusus seperti 

dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), Rekam Medis atau data diri 

pasien juga sangat diperlukan bagi Rumah sakit. Pada pengambilan data, 

seringkali ada pasien yang tidak mampu untuk berdiri, jadi pada saat pengukuran 

tinggi badan, diperlukan alat yang bisa digunakan untuk mengukur secara 

otomatis walaupun pasien sedang berbaring. Panjang dan tinggi merupakan salah 

satu besaran fisis yang sering diukur dalam berbagai keperluan yang 

membutuhkan  data tinggi seseorang dalam sentimeter (Adianto, 2010). Banyak 

alat ukur tinggi badan yang beredar dipasaran masih bersifat manual yang 

membutuhkan bantuan tenaga manusia maka dari itu dibutuhkan alat pengukur 

tinggi badan yang bisa melakukan pengukuran secara otomatis. 

Dengan kemajuan teknologi dibidang elektronika, maka pada saat ini 

dimanfaatkan sistem yang berbasis mikrokontroler. Sistem yang berbasis 

mikrokontroler telah dinilai sebagai suatu alternative lain yang memiliki 

kemampuan yang diperlukan oleh suatu sistem yang rumit. Sehingga sistem yang 

berbasis mikrokontroler merupakan sistem yang mempunyai efisiensi dan 

efektivitas yang tinggi . Tugas Akhir ini akan memperlihatkan rancangan 

pengukur tinggi badan yang dilakukan secara digital dengan menggunakan 

teknologi mikrokontroler, dengan harapan target pemakaiannya dilakukan pada 

tempat-tempat yang membutuhkan alat ukur tinggi badan dan tujuannya agar 

dapat menerapkan pemakaian teknologi berbasis analog menjadi teknologi 

berbasis digital (Fadhlillah, 2013). 

Mikrokontroler sendiri tersedia dalam berbagai macam jenis, jenis yang akan 

digunakan pada rancangan alat pengukur ini sendiri adalah Arduino uno. Arduino 

uno merupakan sebuah mikrokontroler yang berasal dari negara Italia. 
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Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet). 

Memiliki 14 pin input dari output digital  dimana 6 pin input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, 

koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung 

mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board 

Arduino Uno ke computer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan 

AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya (Hidayatullah, 2013). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengukur tinggi badan seseorang secara otomatis? 

2. Bagaimana membangun alat pengukur tinggi badan menggunakan arduino 

uno? 

3. Bagaimana melakukan perbandingan pengukuran secara manual dan 

otomatis menggunakan metode perhitungan RMSE? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui ukuran tinggi badan seseorang secara otomatis. 

2. Membangun alat pengukur tinggi badan menggunakan arduino uno. 

3. Melakukan perbandingan pengukuran secara manual dan otomatis 

menggunakan metode perhitungan RMSE 

 

1.4 Batasan Masalah 

Bedasarkan pada masalah yang telah dijelaskan pada bagian latarbelakang , maka 

rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut: 

1. Alat ini dibuat untuk mengukur tinggi badan seseorang. 

2. Alat ini dirancang menggunakan Arduino Uno, Sensor Infra merah, Output 

nya dari LCD (Liquid Crystal Display) 2x16 dan Aplikasi berbasis GUI. 

3. Objek yang diukur minimal memiliki tinggi 70cm. 
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1.5 Metodologi  

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari materi tugas akhir ini, maka penulis 

mengadakan kegiatan antara lain: 

 

A. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang berkaitan tentang tinggi 

badan pada manusia. Mempelajari karakteristik Mikrokontroler Arduino Uno, 

serta konsep dari pembangunan arsitektur alat pengukur tinggi badan 

menggunakan Arduino Uno. 

 

B. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya adalah melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

untuk pengukuran tinggi badan seperti Arduino Uno, Sensor Infra Red (IR), 

Catu Daya (Power Supply), LCD, dan RMSE. 

 

C. Perancangan dan Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan alat meliputi proses perakitan alat dan 

sistem untuk pengukuran tinggi badan. Alat ini menggunakan Arduino Uno 

dan  Sensor IR (Infra Red).  

 

D. Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini akan dilakukan pengembangan alat dengan merancang 

perangkat lunak yang kan ditanam kedalam mikrokontroler. Perangkat lunak 

yang akan dibuat disesuaikan dengan perancangan dan desain sistem. 

 

E. Pengujian 

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian alat, apakah dengan implementasi 

yang dibuat sesuai dengan perancangan serta untuk mengetahui sejauh mana 

sistem yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan proses sistem dan dapat 

menampilkan hasil yang diharapkan. 

 



4 
 

 

F. Pembuatan Laporan 

Pada tahap akhir ini, akan disimpulkan dan disusun laporan akhir  

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini digambarkan sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan dari Tugas Akhir yang berjudul Rancang 

Bangun Alat Pengukur Tinggi Badan Menggunakan Arduino Uno. 

BABII. LANDASAN TEORI 

Berisi tentang konsep dasar atau teori dasar yang digunakan dalam pembuatan alat 

pengukur tinggi badan menggunakan Arduino Uno. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa dan perancangan yang digunakan dalam pembuatan alat 

pengukur tinggi badan menggunakan Arduino Unodengan menggunakan sensor 

Infra Merah (IR) yang akan merupakansebuah chip detektorinframerah digital 

yang di dalamnyaterdapatfotodiodedanpenguat (amplifier).  

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang hasil pengujian dari sistem yang sudah dibuat, kemudian 

dibandingkan dengan perencanaan awal serta teori-teori penunjang yang menjadi 

landasan tugas akhir ini. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil perencanaan dan pembuatan alat 

pengukur tinggi badan menggunakan Arduino Uno. 


