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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak 

pula inovasi-inovasi baru yang muncul dalam berbagai ilmu. Cabang ilmu olahraga 

merupakan salah satu contoh yang terpengaruh oleh adanya perkembangan 

teknologi. Dan olahraga yang dapat dilakukan sehari-hari dengan mudah yaitu 

olahraga jalan kaki. 

Menurut Iknoian, berjalan kaki adalah serangkaian gerak langkah lurus ke 

depan. Berapa pun kecepatan dan jarak yang ditempuh, tetap berdiri tegak adalah 

kuncinya [1]. Olahraga jalan kaki tak sekedar dapat dilakukan oleh siapa saja, 

berjalan kaki juga menjadi latihan yang paling nyaman karena merupakan aktivitas 

harian. Jalan kaki sendiri memiliki banyak manfaat, dan salah satunya adalah untuk 

menurunkan berat badan. Dalam usaha untuk menurunkan berat badan diperlukan 

adanya pembakaran kalori. 

Penurunan berat badan diartikan sebagai penurunan massa dan lemak tubuh 

[2]. Saat berolahraga, penting bagi kita untuk mengetahui apa hasil yang telah kita 

capai setelah berolahraga. Seperti berapa jumlah langkah yang didapatkan, jarak 

yang ditempuh, waktu yang dihabiskan saat berolahraga dan kalori yang terbakar. 

Sebuah review menunjukkan bahwa program penurunan berat badan dengan 

menghitung kalori menghasilkan rata-rata sekitar 3,3 kg turunnya berat badan 

dibandingkan pada beberapa orang yang tidak menghitungnya [3]. Dikutip dari 

Healthy Food Star, tolak ukur untuk menghitung pembakaran kalori menggunakan 

jarak. Dalam menempuh 1,6 kilometer jarak saat berjalan, ada 100 kalori yang 

terbakar. Jarak tersebut biasanya ditempuh dengan 2000 langkah. Untuk 

mendapatkan 1 pon atau 0,45 kilogram yang terbakar, terhitung harus 

menghancurkan 3500 kalori. Jika ingin menurunkan 1 pon per minggu, maka harus 

menghabiskan 500 kalori per hari [4]. 
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Berbeda dengan kutipan Healthy Food Star, menurut Aris Dwi Fitriyanti [5] 

untuk menghitung pembakaran kalori tolak ukur yang digunakan adalah kecepatan 

dikarenakan meskipun jarak yang ditempuh sama tetapi kecepatannya berbeda, 

maka dapat dihasilkan pembakaran kalori yang berbeda. Kecepatan sendiri 

didapatkan dari hasil perhitungan jumlah langkah kaki dibagi waktu (menit). 

Pada penelitian Ayu (2016) telah dibuat rancang bangun sistem monitoring 

langkah kaki dengan sensor MPU6050 berbasis Android [6] yaitu untuk 

menentukan jumlah langkah kaki dan jarak yang telah ditempuh dengan sensor 

gyroscope menggunakan perbandingan nilai batas (Threshold) pada data sumbu X 

yang kemudian sensor akan menampilkan data berupa jumlah langkah kaki dan 

jarak dengan melalui aplikasi Android.  

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini penulis mengembangkan penelitian dari 

tugas akhir sebelumnya dengan meningkatkan akurasi sistem monitoring langkah 

kaki dan menambahkan fitur berupa waktu dan fitur yang dapat menghitung jumlah 

pembakaran kalori beserta jumlah penurunan berat badan berdasarkan pada jumlah 

langkah kaki yang didapat. Tugas akhir pengembangan sistem monitoring langkah 

kaki dengan sensor MPU6050 untuk menghitung jumlah penurunan berat badan 

berbasis Android ini diharapkan nantinya dapat membuat setiap orang untuk lebih 

mengontrol olahraganya karena sistem ini dapat memantau jumlah kalori yang 

terbakar beserta jumlah berat badan yang berkurang yang dapat dilihat melalui 

handphone Android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara merancang alat yang dapat menghitung jumlah penurunan 

berat badan berdasarkan jumlah pembakaran kalori? 

b. Bagaimana mengimplementasikan alat yang dapat menghitung jumlah 

penurunan berat badan berdasarkan jumlah pembakaran kalori 

c. Bagaimana mengimplementasikan penghitungan waktu, jumlah 

pembakaran kalori dan pengurangan berat badan pada sistem monitoring 

langkah kaki? 
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1.3 Tujuan 

 Dalam pembuatan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Dapat membangun sistem yang dapat menghitung waktu olahraga, jumlah 

pembakaran kalori dan menghitung jumlah penurunan berat badan 

berdasarkan jumlah pembakaran kalori 

b. Dapat mengimplementasikan penghitungan waktu, jumlah pembakaran 

kalori dan penurunan berat badan pada sistem monitoring langkah kaki 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sistem berfokus pada monitoring langkah kaki, jarak, waktu, jumlah 

pembakaran kalori dan jumlah penurunan berat badan. 

b. Sistem melakukan penghitungan berdasarkan aktivitas berjalan. 

c. Sistem berbasis aplikasi Android. 

d. Button start, pause dan stop untuk monitoring langkah kaki. 

 

1.5 Metodologi 

 Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 

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 pengembangan sistem monitoring 

langkah kaki dengan sensor MPU6050 untuk menghitung jumlah penurunan berat 

badan berbasis Android. 

1.5.2 Studi Kelayakan 

 Pada tahap ini dilakukan penelitian bagaimana kelayakan dari aplikasi yang 

dibuat. Ada beberapa dimensi kelayakan, yaitu: 
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1.5.2.1 Operasional 

Tahap ini adalah tahap bagaimana menganalisis apakah sistem dapat 

diimplementasikan. 

1.5.2.2 Teknis 

 Kelayakan teknis adalah menganalisis ketersediaan perangkat keras 

dan perangkat lunak untuk melaksanakan proses yang diperlukan. 

1.5.2.3 Ekonomis 

 Kelayakan ekonomis dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1.5.2.3.1 Pengemblian Ekonomis 

 Menganalisis manfaat, pengguna dan potensi pengembalian secara 

ekonomis dari pembangunan sistem tersebut. 

1.5.2.3.2 Pengembalian Non-Ekonomis 

 Menganalisis manfaat, pengguna, potensi, dan keuntungan-

keuntungan yang tidak dapat diukur secara finansisal. 

1.5.2.4  Hukum 

 Menganalisis apakah sistem yang dibuat akan beroperasi dengan 

batasan hukum dan etika pada umumnya. 

1.5.2.5 Jadwal 

Menganalisis apakah mungkin dalam keterbatasan waktu yang ada, 

sistem tersebut dapat disusun dan diselesaikan. 

 

1.5.3 Metode Perancangan Program 

Alat ini dirancang menggunakan sensor gyroscope sebagai penghitung 

jumlah pembakaran kalori dan jumlah penurunan berat badan berdasarkan jumlah 

langkah kaki, waktu olahraga dan berat badan. 
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Gambar 1.1 Proses mendapatkan data jumlah langkah, jarak, waktu, jumlah 

pembakaran kalori, dan jumlah penurunan berat badan 

 

1.5.4 Metode Implementasi 

Pada tahap implementasi ini, dilakukan penghitungan untuk menghitung 

jumlah pembakaran kalori dan jumlah penurunan berat badan berdasarkan hasil dari 

monitoring langkah kaki. Adapun untuk penghitungan jumlah pembakaran kalori 

berdasarkan berat badan, jumlah langkah dan waktu yang ditempuh sedangkan 

untuk penghitungan jumlah penurunan berat badan yaitu jumlah pembakaran kalori 

dikali jumlah kilogram penurunan berat badan dalam satu kalori. 
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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, jarak, waktu, jumlah 

pembakaran kalori dan jumlah penurunan berat badan pada pergerakan langkah 

kaki 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   : TINJAUAN PUSTAKA 

Berupa Penelitian Sebelumnya, Teori Penelitian, dan proses 

perhitungan yang digunakan sebagai perancangan alat dalam 

skripsi ini. 

 

BAB III   : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang studi kelayakan, design dan perancangan 

perangkat yang akan digunakan serta prinsip kerja dari alat secara 

keseluruhan, ternasuk design pengujiannya. 

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. 
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BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan 

kesimpulan mengenai tugas akhir dan saran perbaikan alat untuk 

selanjutnya 


