
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tas sekolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari siswa sekolah

sehingga identik dengan mereka. Tas sekolah digunakan sebagai wadah buku dan

alat sekolah lainnya untuk dibawa ke sekolah. Sementara, dari berbagai jenis yang

ada, tas punggung merupakan tas yang banyak digunakan.

Banyaknya siswa yang mengenakan tas punggung ke sekolah dapat

dibuktikan dari hasil survei yang telah dilakukan di SD N Bumisari, Kecamatan

Natar, Lampung Selatan. Dari jumlah subjek sebanyak 456 siswa sekolah dasar,

yang membawa tas punggung sebanyak 404 siswa (88,6%), dan yang membawa

tas selempang sebanyak 52 siswa (11,4%).

Saat usia dini masa sekolah dasar, tulang masih dalam proses pertumbuhan

dan akan mengalami gangguan apabila mengangkat beban lebih berat dari berat

badannya. Sehingga mengakibatkan berbagai gangguan pada tulang. Seperti

bungkuk atau tulang tidak dapat tumbuh dengan normal. (Jurnal Muhammad

Syiradjudin, Slamet Winardi, 2016)

Kecenderungan saat ini sekolah sering memberi pekerjaan rumah, tugas–

tugas, dan kegiatan ekstra kurikuler yang berdampak pada banyaknya material

yang harus dibawa siswa ke sekolah. Oleh karena itu seorang anak seharusnya

mulai memperhatikan berat beban yang dipikulnya sehari-hari. (Jurnal Legiran)

Kerja berlebih pada otot anak usia sekolah dapat menimbulkan cidera nyeri

punggung. Punggung merupakan bagian belakang tubuh yang terletak antara



pinggang dan kepala. Cidera nyeri puggung atau keluhan mukuloskeletal dapat

terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti membawa beban yang terlalu berat,

cara membawa tas yang salah serta durasi dalam membawa tas. (Jurnal Kesehatan

Masyarakat, 2017)

American Occupational Therapy Associaton (AOTA) dan American

Physical Therapy Association (APTA) menyimpulkan bahwa berat tas punggung

sekolah seharusnya tidak lebih dari 10% berat badan anak, didasarkan pada fakta

bahwa hal itu dapat mempengaruhi postur tulang belakang, bentuk kaki dan gaya

berjalan mereka. (Katarzyna, et al, 2015)

Sehubungan dengan hal diatas, penulis mencoba untuk mengaplikasikan

mikrokontroler pada tas sekolah yang dituangkan pada Tugas Akhir dengan Judul

“Pengembangan Alat Ukur Batas Kapasitas Tas Sekolah Anak Berbasis

Mikrokontroler”. Cara kerja alat ini adalah mendeteksi berat isi tas ransel anak

sekolah, jika berat beban terukur  melebihi 10% dari berat badan anak maka akan

ada alarm peringatan. Diharapkan tas ransel yang dibuat oleh penulis menjadi

media pengingat dan pembuatan alat yang tepat guna dalam membawa beban

yang di bawa anak-anak, mampu membantu masyarakat untuk mengurangi

dampak buruk nyeri punggung pada anak sekolah. Dengan memanfaatkan

mikrokontroler Arduino Uno, loadcell sensor, buzzer dan komponen-komponen

pendukung untuk memperoleh hasil yang di harapkan.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah

dalam menyelesaikan alat ukur batas kapasitas tas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat tas yang dapat mengetahui berat beban yang ada

pada tas ?

2. Bagaimana membuat tas yang mampu memberikan alarm peringatan saat

beban pada tas melebihi kapasitas yang telah ditentukan ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuat tas ransel anak sekolah yang aman bagi kesehatan anak.

2. Menciptakan alat inovasi untuk memantau beban tas ransel yang ideal

bagi anak sekolah.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari pembuatan alat adalah sebagai berikut :

1. Hanya membahas kapasitas tas ransel anak sekolah.

2. Digunakan untuk anak sekolah dasar.

3. Berat badan anak yang diukur maksimal 80 kg.

4. Tas yang dijadikan bahan penelitian adalah tas ransel.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar sistem dapat

dikembangkan.

2. Untuk mempermudah anak dalam mengetahui berat beban pada tas yang

dibawa agar tidak melebihi batas kapasitas tas yang baik.



1.6 Metodologi Penelitian

Kelancaran dalam penyususnan laporan akhir ini diperlukan alat dan bahan

yang berhubungan dengan alat ukur batas kapasitas tas sekolah anak berbasis

mikrokontroler, beberapa metode yang digunakan dalam memperoleh data-data

tersebut, yaitu :

1.6.1 Studi Literatur

Proses studi literatur melibatkan pencarian dasar-dasar teori dan penelitian

pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Teori-teori yang terkait dengan

permasalahan penelitian seperti, dasar-dasar rangkaian elektronika digital,

komponen elektronika pendukung, bahasa pemrograman C Arduino Uno dan teori

pendukung lain yang berusaha digali oleh penulis  dengan menuliskan secara

singkat dan telah disesuaikan dengan tingkatan yang diperlukan dalam penelitian

ini. Dalam studi literatur dilakukan pencarian informasi mengenai segala sesuatu

yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Cara kerja dan pemrograman mikrokontroler Arduino Uno.

2. Spesifikasi modul HX711 yang akan digunakan.

3. Cara kerja sensor yang digunakan dan pengujian sensor.

4. Karakteristik komponen - komponen yang digunakan.

Studi literatur dilakukan dengan membaca langsung dari media buku,

beberapa jurnal penelitian terdahulu dan internet. Penelitian ini berfokus pada

loadcell 10 kg dengan modul HX711, dan yang merupakan alat kendali paling

utama adalah Arduino Uno.



1.6.2 Analisis Masalah

Dalam perancangan alat ini, diperlukan sebuah input data berupa analog dan

digital yang berasal dari sensor berat, sensor berat loadcell 10 kg dan modul

HX711. Kemudian data input-an tersebut yang masih berupa sinyal analog akan

diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno untuk dikonversikan menjadi sinyal

digital. Setelah Arduino Uno menerima sinyal digital, selanjutnya diproses dan

sistem akan melakukan perintah untuk merubah nilai regangan berdasarkan input-

an yang masuk.

1.6.3 Perancangan Sistem

Setelah menganalis dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan, harus

melewati tahap perancangan sistem terlebih dahulu, agar mempermudah proses

pembuatan alat dan langkah-langkah sistem lebih terstuktur. Pertama, membuat

arsitektur sistem, diagram blok dan flowchart.

1.6.4 Implementasi

Setelah melakukan perancangan sistem maka selanjutnya adalah

mengimplementasikan alat yang dirancang, dibuat sedimikian rupa hingga sensor-

sensor dan komponen elektronika lainnya terpasang, setelah semua komponen

elektronika terpasang tahap akhir adalah melakukan koding pada Arduino Uno

dengan software Arduino IDE.

1.6.5 Uji Coba

Setelah implementasi selesai, uji coba sangat diperlukan. Untuk mengetahui

proses-proses yang perlu diperbaiki.



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara

detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan

ilmu atau masalah yang diteliti.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran rancangan sistem,  misalnya

gambaran umum rancangan sistem yang akan dibangun, gambaran umum produk,

serta data yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, perangkat

keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-file implementasi analisa

dan perancangan sistem dari masing-masing modul atau klas (relasinya) serta

algoritma yang diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil-

hasil dari tahapan penelitian, dari tahap pengujian, desain, hasil testing  dan

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif,

atau secara statistik.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan didasarkan atas pengujian

dan analisis yang dilakukan didalam proses penelitian. Kesimpulan harus

memiliki korelasi dengan rumusan masalah.

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan

untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka

pengembangan topik tugas akhir selanjutnya maupun perbaikan yang harus

dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua isi referensi, seperti

Jurnal, Paper, Artikel, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip didalam penulisan

Tugas Akhir. Semua referensi yang tertulis dalam daftar pustaka harus dirujuk

didalam tugas akhir.

LAMPIRAN

Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur program komputer,

algoritma, hasil simulasi, bukti atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat

sehingga terlalu panjang untuk dimuat di bagian utama Tugas Akhir.


