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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Studi Kelayakan 

Pada tahap ini dilakukan penelitian bagaimana kelayakan dari aplikasi yang 

dibuat. Ada beberapa dimensi kelayakan, yaitu: 

3.1.1 Operasional 

Rancangan sistem ini dapat digunakan untuk membantu orang yang ingin 

mengetahui hasil dari aktifitas berjalan yang dilakukan dengan memasang sensor 

pada kaki yang dapat dipantau hasilnya melalui aplikasi Android. Rancangan 

sistem ini memiliki kelebihan dari aplikasi yang sudah ada, yaitu dapat menghitung 

penurunan berat badan pengguna. 

3.1.2 Teknis 

Sistem ini dirancang melalui hardware dan software yang dapat menunjang 

terlaksananya proses yang diperlukan, yang kemudian dapat memudahkan user 

dalam pengoperasiannya. 

3.1.3 Ekonomis 

Sistem ini dirancang dengan biaya yang sesuai dengan kegunaannya. 

Berkaitan dengan biaya dan kegunaan, ada beberapa aplikasi serupa yang sudah 

ada yang memiliki kegunaan yang hampir sama, yaitu: 

Tabel 3.1 Aplikasi Daily Fitness Activity 

Nama Aplikasi Fitur Harga 

Mi Band 

• Menghitung jumlah

langkah kaki

• Menghitung jarak

• Menghitung jumlah

pembakaran kalori

• Alarm

• Notifikasi

Panggilan

Rp 250.000 - Rp 

350.000 
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Garmin Fitness Band 

• Menghitung jumlah 

langkah kaki 

• Menghitung jarak 

• Menghitung jumlah 

pembakaran kalori 

• Memantau detak 

jantung 

 

 

Rp 1.600.000 - Rp 

2.900.000 

 

 

 

Fitbit Fitness Tracker 

• Memantau kualitas 

tidur 

• Menghitung 

pembakaran kalori 

• Menghitung jumlah 

langkah kaki 

• Menghitung jarak 

• Memantau detak 

jantung 

 

 

 

Rp 1.500.000 - Rp 

3.000.000 

 

3.1.4 Hukum 

Sistem ini dirancang dengan memiliki standarisasi dalam batas hukum. 

3.1.5 Jadwal 

Sistem ini dirancang dengan dengan waktu telah terjadwal yang kemudian 

akan rancang dan diselesaikan tidak melampaui terlalu jauh batas target waktu 

penyelesaian. 

 

3.2 Deskripsi Sistem 

Pada tugas akhir ini akan dikembangkan aplikasi untuk menghitung jumlah 

penurunan berat badan berdasarkan dari jumlah langkah kaki yang dimonitoring 

menggunakan aplikasi Android. Aplikasi Android ini diberi nama Daily Fitness 

Activity. Alat ini dirancang untuk memudahkan user untuk mengontrol aktifitas 

berjalan sehari-hari karena sistem ini dapat memantau jumlah langkah, jarak, 

waktu, jumlah kalori yang terbakar beserta jumlah berat badan yang berkurang 
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yang dapat dilihat melalui handphone Android. Alat penghitung penurunan berat 

badan ini diletakkan pada bagian paha. 

 

Gambar 3.1 Posisi Penggunaan Alat [6] 

 

Ketika Bluetooth sudah saling terkoneksi, sensor akan membaca data hasil 

dari langkah kaki. Data yang dimaksud adalah berupa nilai sudut dari sumbu X,Y 

dan Z. Nilai sudut tersebut dikonversikan dalam bentuk grafik gelombang sinus 

agar mudah menentukan threshold atas dan bawah pada sudut yang membentuk 

nilai gelombang. Pada sistem ini, diambil nilai salah sudut yang digunakan untuk 

mendeteksi langkah kaki dan perhitungan jarak yaitu sumbu X.  Saat melakukan 

percobaan berjalan, sumbu X membaca data dari pergerakan kaki, jika nilai batas 

(Threshold) atas dan bawah sesuai dengan threshold yang ditentukan, maka 

terdeteksilah suatu langkah [6].  

Setelah mengaktifkan Bluetooth, terlebih dahulu menginputkan berat badan. 

Kemudian saat berjalan, hasil langkah dikalikan dengan lebar rata-rata kaki saat 

berjalan untuk menghitung jarak. Lebar kaki rata-rata saat melangkah adalah 

0,78m. Kemudian untuk menghitung jumlah pembakaran kalori dibutuhkan 

jumlah langkah, waktu yang ditempuh, dan berat badan awal. 

 Untuk penghitungan penurunan berat badan yaitu hasil pembakaran kalori 

dikali 0,000128 (3500 kalori = 0,45 kilogram). Lalu semua data tersebut di 

kirimkan ke smartphone Android melalui transmisi Bluetooth berupa hasil jumlah 

langkah kaki, jarak, waktu, jumlah pembakaran kalori dan jumlah penurunan berat 
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badan yang ditampilkan di aplikasi Android. Berikut ini adalah alur sistem cara 

kerja alat secara umum: 

 

 

Gambar 3.2 Proses Cara Kerja Alat 

 

3.3 Analisa Komponen Sistem 

Analisa komponen sistem meliputi penentuan elemen yang dibutuhkan untuk 

mendesain rancangan sistem yang terdiri dari Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

(Hardware) dan Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
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3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

No Bahan Alat 

1 Arduino Nano Project Board / Bread Board 

2 Sensor MPU-6050 Solder 

3 Bluetooth HC-05 USB TTL 

4 Baterai 9v Timah 

5 Socket Baterai  

6 Kabel  

 

3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Tabel 3.3 Kebutuhan Perangkat Lunak 

No Kebutuhan Alat 

1 
Sofware Arduino IDE 

1.6.8 

Laptop ASUS A455L 

processor Intel Core i5-

5200U, up to 2,7GHz RAM 

4GB 

2 Android Studio Smartphone Android 

3 Hyperterminal  

 

3.4 Perencanaan Sistem 

 

 

Gambar 3.3 Blok Diagram Rangkaian Sistem 

 

Dari diagram blok monitoring langkah kaki terdiri dari beberapa blok rangkaian 

yang terdiri dari sensor MPU6050, Arduino nano, Bluetooth, baterai dan aplikasi 

Android Daily Fitness Activity. Sensor yang digunakan adalah sensor gyroscope 
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untuk mendeteksi langkah saat berjalan kaki. Sensor gyroscope membaca data 

berupa nilai sudut kemudian dirubah menjadi suatu data berupa hasil langkah kaki 

yang kemudian digunakan untuk menghitung jarak dan jumlah pembakaran kalori. 

Dan di rubah lagi menjadi data berupa jumlah penurunan berat badan dari hasil 

jumlah pembakaran kalori. Mikrokontroler yang digunakan ini diisikan dengan 

program yang nantinya akan ditampilkan pada aplikasi Android. 

3.4.1 Sistem Perangkat Keras 

 

Gambar 3.4 Diagram Alur Sistem 
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Deteksi langkah kaki dilakukan pada pendeteksian suatu gelombang yang diambil 

dari batas nilai atas dan batas nilai bawah (Threshold) pada sumbu X. 

Jika nilai batas atas dan bawah perbandingannya sesuai dengan threshold yang 

telah ditentukan, maka terdeteksi lah suatu langkah kaki. 

3.4.2 Sistem Perangkat Lunak 

 

Gambar 3.5 Diagram Alur Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembakaran Kalori=(MET * 7.7 * (BB 

* 2.2) / 200) * durasi 

Tampilkan hasil pembakaran kalori 

Penurunan Berat Badan=Jumlah 

Pembakaran Kalori*0,000128 

Tampilkan hasil penurunan berat badan 

Input berat 

badan 
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Sebelum memulai monitoring, Android harus terkoneksi dulu dengan 

Arduino dengan cara connect Bluetooth. Kemudian pengguna menginputkan 

jumlah berat badan. Sensor mulai membaca data, jika ada data deteksi langkah 

kaki, maka aplikasi akan memperbaharui tampilan jumlah langkah dan melakukan 

perhitungan jarak dan jumlah pembakaran kalori yang kemudian melakukan 

perhitungan jumlah penurunan berat badan dari hasil perhitungan jumlah 

pembakaran kalori yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi Android. 

 

3.5 Desain Perancangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Perancangan sistem untuk menghitung langkah kaki, jarak, waktu, 

jumlah pembakaran kalori, dan jumlah penurunan berat badan dikendalikan oleh 

Arduino Nano, MPU6050, dan Bluetooth. Dalam pengerjaan melalui dua tahap 

yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Perancangan 

perangkat keras meliputi perancangan alat yang menggabungkan antara 

Gyroscope, Arduino Nano, Bluetooth HC-05 dan baterai 9V [6]. Gyroscope 

digunakan untuk mendapatkan nilai output berupa data X, Y dan Z kemudian 

diolah menjadi data berupa banyaknya langkah kaki dan jarak. Untuk perancangan 

perangkat lunak, source code untuk perhitungan langkah dan jarak diletakkan pada 

Arduino Nano kemudian dilakukan upload sehingga source code disimpan pada 

Arduino Nano. Arduino Nano bertindak seperti Brain pada alat ini. Data dari 

Arduino kemudian dikirimkan ke aplikasi Android yang bertindak sebagai 

monitoring yang kemudian diolah untuk menghitung  jumlah waktu, pembakaran 

kalori dan jumlah penurunan berat badan. 

3.5.1 Desain Perancangan Perangkat Keras 

Alat monitoring langkah kaki ini diletakkan dibagian paha sehingga 

komponen-komponen pada alat ini perlu tata letak yang tidak memakan banyak 

tempat agar user tidak merasa terganggu dengan pemakaian alat ini saat 

beraktifitas. Berikut ini merupakan rancangan tata letak komponen yang telah 

diminimalisir: 
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Gambar 3.6 Rancangan Susunan Alat untuk Packaging [6] 

 

Agar semua komponen berfungsi, perlu sambungan kabel-kabel ke setiap pin 

komponen agar dapat terhubung satu dengan yang lainnya [6]. Berikut ini adalah 

gambaran desain komponen beserta sambungan pin Arduino Nano, Gyroscope, 

Bluetooth HC-05 dan Baterai 9V agar menjadi alat yang dapat digunakan: 

 

 

Gambar 3.7 Desain Menghubungkan Pin pada Alat [6] 
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3.5.1.1 Arduino Nano dan Gyroscope 

Untuk menghubungkan Arduino Nano dan Gyroscope seperti Gambar 3.7 maka 

pin yang digunakan adalah: 

Tabel 3.4 Nomor Pin Arduino Nano dan Gyroscope 

No. 
Pin Arduino 

Nano 
Ke 

Pin Sensor 

Gyroscope 

1. GND Ke GND 

2. VCC Ke 5V 

3. SCL Ke A5 

4. SDA Ke A4 

 

3.5.1.2 Arduino Nano dan Bluetooth HC-05 

BTSM (Bluetooth Slave Module) memiliki 4 pin terdiri dari: 

1. VCC (Voltage) 

2. GND (Ground) 

3. TX (Transmit) 

4. RX (Receive) 

Pin yang digunakan untuk menghubungkan Arduino dan Bluetooth seperti Gambar 

3.7 adalah sebagai berikut [6]: 

Tabel 3.5 Nomor PIN Arduino Nano dan Bluetooth 

No. 
Pin Arduino 

Nano 
Ke 

Pin Sensor 

Bluetooth 

1. VCC Ke 3.3 V 

2. GND Ke GND 

3. TX Ke RX 

4. RX Ke TX 
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3.5.1.3 Arduino Nano dan Baterai 9V 

Pin yang digunakan untuk menghubungkan Arduino Nano dan Baterai 9V adalah 

sebagai berikut [6]: 

 

Tabel 3.6 Nomor PIN Arduino Nano dan Baterai 

No. 
Pin Arduino 

Nano 
Ke Pin Baterai 

1. VIN Ke + 

2. GND Ke - 

 

3.5.2 Desain Perancangan Perangkat Lunak 

Pembuatan form aplikasi Android didesain semudah mungkin agar 

mudah dipahami dan mudah digunakan. Form utama dari aplikasi Android 

merupakan form yang berfungsi sebagai display output dari sensor yang dikirim 

melalui Bluetooth. Informasi yang ditampilkan berupa jumlah langkah kaki dan 

jarak. 

 

Gambar 3.8 Permission Bluetooth Request 

 

Untuk menggunakan aplikasi Daily Fitness Activity, harus mengaktifkan Bluetooth 

terlebih dahulu. Aplikasi Daily Fitness Activity menampilkan form untuk 

peringatan mengaktifkan Bluetooth jika Bluetooth pada smartphone tidak aktif.  

Dengan adanya Bluetooth permission request, memudahkan user untuk 

mengaktifkan Bluetooth sehingga tidak perlu lagi mengaktifkan lewat setting 

Bluetooth. 
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Gambar 3.9 Rancangan daftar perangkat Bluetooth yang sudah terpasang 

 

Jika Bluetooth sudah aktif maka aplikasi menampilkan daftar 

Bluetooth yang telah terdaftar pada perangkat Bluetooth smartphone. User 

memilih perangkat Bluetooth monitoring langkah kaki agar dapat saling 

terkoneksi. 

 

 

Gambar 3.10 Rancangan Halaman Awal Daily Fitness Activity 

 

Halaman awal Daily Fitness Activity merupakan halaman pertama pada 

aplikasi ini setelah Bluetooth terkoneksi. Pada halaman ini penguna diminta untuk 

menginputkan berat badan sebelum menggunakan aplikasi untuk menghitung 

jumlah pembakaran kalori. 
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Gambar 3.11 Rancangan Halaman Monitoring Daily Fitness Activity 

 

Halaman monitoring Daily Fitness Activity merupakan halaman utama 

pada aplikasi ini. Halaman ini digunakan untuk memonitoring langkah kaki, jarak, 

dan waktu. Aplikasi ini memiliki button controlling Start dan Stop. Button start 

untuk mulai menghitung langkah kaki, jarak dan waktu. Button stop untuk 

menghentikan perhitungan dan langsung melakukan redirect halaman hasil. 

 

 

Gambar 3.12 Rancangan Halaman Hasil Daily Fitness Activity 

 

Halaman hasil Daily Fitness Activity merupakan halaman yang 

menampilkan hasil dari monitoring pada halaman sebelumnya. Pada halaman ini 

selain menampilkan waktu yang dilalui, jumlah langkah serta jarak yang ditempuh 

namun juga menampilkan hasil kalori yang terbarkar dan hasil penuruan berat 
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badan yang didapat bedasarkan perhitungan dari hasil monitoring di halaman 

sebelumnya. 

 

3.6 Metode Pengujian 

Pada penelitian Ayu (2016) telah didapatkan rumus untuk menghitung 

jarak yang ditempuh saat berjalan kaki, yaitu Jarak = Jumlah Langkah * 0,78m 

[6]. Untuk menghitung jumlah kalori yang terbakar digunakan rumus yang pada 

rumus tersebut dibutuhkan jumlah langkah kaki, berat badan awal dan waktu yang 

di tempuh selama menggunakan alat. 

Untuk menguji kebenaran jumlah kalori yang terbakar, dapat dilihat dari 

jumlah berat badan yang berkurang. Dalam 100 kalori yang terbakar ada 0,0128 

kilogram berat badan yang berkurang. Dan untuk menguji penurunan berat badan, 

maka dihitung selisih berat badan sebelum menggunakan alat dan sesudah 

menggunakan alat apakah sesuai dengan hasil pada aplikasi. 

 

3.7 Rancangan Pengujian 

Dalam perancangan pengujian ini dilakukan pengujian yang dilakukan 

kepada 1 orang yang melakukan aktivitas jalan kaki santai. Berikut perancangan 

pengujiannya: 

Tabel 3.7 Tabel Perancangan Pengujian 

Aktivitas 

Banyak 

Langkah 

Kaki 

Jarak Waktu 
Pembakaran 

Kalori 

Penurunan 

Berat 

Badan 

Jalan 

Santai 

5 Langkah 3,5 Meter    

10 Langkah 7 Meter    

20 Langkah 14 Meter    

40 Langkah 28 Meter    

 

3.8 Galat Persentase (Perhitungan Error) 

Perbedaan hasil pengukuran dengan pengukuran yang sebenanrnya 

disebut kesalahan. Hasil dari suatu pengukuran tidaklah pasti. Oleh karena itu 

persentase digunakan untuk membandingkan kedua nilai tersebut. Galat persentase 
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memberikan perbedaan antara nilai perkiraan dan nilai eksak sebagai persentase 

dari nilai eksak, dan membantu untuk melihat seberapa dekat estimasi kita 

terhadap nilai riil. Untuk mengetahui cara menghitung galat persentase, nilai 

perkiraan dan nilai eksak harus diketahui, lalu kedua angka ini dimasukkan ke 

dalam rumus [19]: 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒−𝐴𝑝𝑟𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
× 100………..(6) 

 

Untuk nilai riil penurunan berat badan dapat diambil dari jumlah berat 

badan sebelum melakukan percobaan dikurangi dengan jumlah berat badan setelah 

melakukan percobaan. 


