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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Canggihnya teknologi membuat manusia malas berolahraga padahal 

olahraga merupakan salah satu aktifitas fisik yang dapat meningkatkan kualitas 

kesehatan dan mencegah berbagai penyakit. Banyak penyakit yang timbul dari 

pola hidup yang salah seperti kurang bergerak dan berolahraga. Menurut dr. 

Michael Triangto, SpKo, Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (2014) 

menjelaskan bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan sekitar dua juta 

orang diseluruh dunia meninggal karena penyakit akibat gaya hidup malas dan 

kurang berolahraga[1]. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh University of 

Hong Kong menyebutkan dampak jangka panjang dari tidak berolahraga sama 

berbahayanya dengan merokok. Penelitian yang dilakukan tahun 2004 itu 

menyebutkan sekitar 20 persen penyebab kematian orang dewasa berusia 35 tahun 

ke atas karena kurang olahraga. 

Jalan kaki adalah salah satu cara hebat untuk berolahraga. Banyak dari 

kita yang mengabaikan aktifitas ini lantaran penggunaan alat transportasi pribadi 

yang kita miliki. Karena jalan kaki bukan merupakan aktifitas berat, muncul 

keyakinan bahwa jalan kaki tidak memiliki efek signifikan, baik terhadap 

kesehatan tubuh maupun dalam rangka menurunkan kadar lemak dan kalori di 

dalam tubuh. Jalan kaki justru memiliki efek sangat besar untuk penurunan berat 

badan sekaligus terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh. Biasanya kita tidak 

menyadari berapa banyak langkah yang kita lakukan setiap harinya, apakah sudah 

memenuhi kebutuhan jasmani kita atau tidak. Manfaat jalan kaki untuk kesehatan 

disarankan melakukan 10.000 langkah setiap harinya. Dengan berjalan kaki 

10.000 langkah dikatakan mampu meningkatkan kesehatan. Jalan kaki dikatakan 

mampu meningkatkan stamina, membakar kalori dan meningkatkan kesehatan 

jantung [2]. Untuk memonitoring langkah kaki saat berjalan, diperlukan suatu alat 

yaitu gyroscope dari sensor MPU6050.  
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Gyroscope merupakan sensor kecepatan angular yang digunakan untuk 

mengukur kecepatan rotasi dari suatu benda [3]. Gyroscope berfungsi untuk 

mengukur atau menentukan orientasi suatu benda berdasarkan pada ketetapan 

momentum sudut, dengan kata lain gyroscope menentukan gerakan sesuai 

gravitasi yang dilakukan oleh pengguna. Gyroscope memiliki peranan sangat 

penting dalam hal mempertahankan keseimbangan suatu benda yang dapat 

menentukan kemiringan pada sumbu X, Y dan Z. Peran gyroscope pada alat ini 

adalah untuk menentukan langkah beserta jaraknya. 

Pada tugas akhir ini dibuat aplikasi mikrokontroller untuk menghitung 

langkah kaki dan jarak dengan sensor MPU6050  yang terhubung dengan aplikasi 

android. Penelitian sebelumnya meneliti tentang pengukuran perubahan 

kinematik pergelangan kaki dengan menggunakan sensor gyroscope[4] yaitu 

mengukur perubahan kinematik pada pergelangan kaki dengan menggunakan 

sensor gyroscope. Perubahan kinematik ditampilkan dalam bentuk gelombang 

sinus pada aplikasi android. Penulis merancang sebuah mikrokontroller seperti 

tugas akhir sebelumnya tetapi menambahkan fitur yang dapat menghitung jumlah 

langkah kaki dan jarak dengan sensor gyroscope menggunakan perbandingan 

nilai batas (Threshold) pada data sumbu X. Ketika sensor sudah terkoneksi, maka 

sensor gyroscope akan membaca data X,Y dan Z kemudian data dari ketiga 

sumbu tersebut diambil salah satu sudut yaitu sumbu X. Data X dilakukan 

perbandingan dengan menggunakan nilai batas atas dan nilai batas bawah untuk 

mendeteksi langkah kaki. Untuk perhitungan jarak, harus diketahui dulu berapa 

jumlah langkah kaki yang dilakukan, kemudian dikalikan dengan lebar rata-rata 

kaki saat berjalan. Setelah dilakukan perbandingan dan perhitungan, sensor akan 

menampilkan data berupa jumlah langkah kaki dan jarak dengan melalui aplikasi 

android. Media transmisi untuk pengiriman data dari sensor ke aplikasi android 

menggunakan Bluetooth HC-05. Tugas akhir Rancang Bangun Sistem 

Monitoring Langkah Kaki Dengan Sensor MPU6050 Berbasis Android ini 

diharapkan nantinya dapat membuat setiap orang lebih mengontrol olahraganya 

karena sistem ini dapat memantau secara realtime jumlah langkah kaki dan jarak 

yang dapat dilihat melalui handphone android. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses deteksi langkah kaki dan perhitungan jarak menggunakan 

sensor gyroscope (MPU6050)? 

b. Bagaimana rancangan aplikasi monitoring langkah kaki dan jarak pada 

pergerakan langkah kaki saat berjalan dengan sensor gyroscope (MPU6050)? 

 

1.3 Tujuan 

Dalam pembuatan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Dapat menjelaskan proses deteksi langkah kaki dan perhitungan jarak 

menggunakan sensor gyroscope (MPU6050). 

b. Dapat merancang aplikasi monitoring langkah kaki dan jarak pada pergerakan 

langkah kaki saat berjalan dengan sensor gyroscope (MPU6050). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis perlu memberikan batasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian. Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah: 

a. Membahas mengenai perancangan sistem mikrokontroller deteksi langkah 

kaki dan jarak  

b. Monitoring langkah kaki dan jarak menggunakan aplikasi android 

c. Alat ini digunakan untuk orang yang memiliki tinggi badan 160cm sampai 

180cm dengan berat badan proporsional 

d. Pengujian dilakukan dengan berjalan kaki 

e. Button start, stop dan reset untuk controlling monitoring langkah kaki 

 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 
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1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-referensi, 

buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang diperlukan untuk 

memahami konsep dari rancang bangun sistem monitoring langkah kaki dengan 

sensor MPU6050 berbasis android. 

1.5.2 Analisa Kebutuhan 

Melakukan analisa kebutuhan hardware dan software yang akan 

digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini beserta hardware pendukung yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

1.5.3 Metode Perancangan Program 

Alat ini dirancang untuk mengetahui berapa banyak langkah dan jarak 

yang ditempuh saat berjalan kaki dengan menggunakan sensor gyroscope sebagai 

penghitung langkah dan jarak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Proses mendapatkan data banyak langkah dan jarak 
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1.5.4 Metode Implementasi 

Pada tahap implementasi ini, alat dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C dengan memanfaatkan nilai dari sensor MPU6050 sebagai media 

untuk menghitung langkah kaki dan jarak. Adapun metode yang digunakan pada 

deteksi langkah kaki adalah dengan metode Thresholding nilai X pada sensor 

gyroscope sedangkan untuk perhitungan jarak, jumlah langkah kaki dikalikan 

dengan lebar kaki rata-rata saat melangkah. 

1.5.5 Metode Pengujian Alat 

Metode ini menjelaskan apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai 

dengan rancangan. Pengujian dilakukan dengan memasang alat tersebut pada 

bagian paha secara langsung, kemudian menampilkan hasil langkah dan jarak 

pada pergerakan langkah kaki yang dihasilkan oleh sensor MPU6050 pada saat 

berjalan melalui aplikasi android. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam bebeapa bab dengan tujuan memberikan 

kemudahan penulisan, serta dapat memperjelas dalam mempelajari 

sistematikanya. Penyampaian dilakukan dengan cara terstruktur. Secara garis 

besar sistematika laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah. Tujuan, Batasan 

Masalah, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Berupa Jalan Kaki, Accelerometer, Gyroscope, proses perhitungan 

yang digunakan sebagai perancangan alat dalam skripsi ini. 

 

BAB III   : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang design dan perancangan perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari alat secara keseluruhan, ternasuk 

design pengujiannya. 
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BAB IV   : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak yang 

dibuat berdasarkan analisis dan perancangan dan juga penjabaran 

terhadap hasil pengujian alat yang dibahas pada bab sebelumnya. 

 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan 

mengenai tugas akhir dan saran perbaikan alat untuk selanjutnya. 


