
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengukuran merupakan hal yang penting dalam dunia ilmu 

pengetahuan. Peralatan yang digunakan selama ini masih bersifat manual 

yaitu menggunakan meteran. Apabila yang ingin kita ukur hanya satu atau 

tiga orang mungkin tidak terjadi permasalahan, akan tetapi apabila orang yang 

akan diukur jumlahnya lebih dari 100 orang akan sangat merepotkan dan 

menghabiskan banyak waktu yang artinya untuk mendapatkan suatu data 

tinggi masih menggunakan tenaga manusia dimana cara ini telah banyak 

ditinggalkan dan digantikan dengan alat ukur yang bersifat otomatis. Dimana 

hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya. 

Sehubungan dengan perkembangan jaman, dibutuhkan alat ukur tinggi 

badan yang dapat bekerja secara otomatis, melakukan proses pengukuran, 

membaca hasil pengukuran, sekaligus memberitahukan hasil pengukuran 

secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi penulis mencoba untuk 

membuat alat ukur tinggi badan yang berbasiskan mikrokontroler. Alat ini 

diharapkan untuk mempermudah pengguna dalam mengukur tinggi badan 

secara cepat dan tepat yang sebagai informasi berapa tinggi badan seseorang, 

informasi ini dapat disimpan dan dapat dilihat kembali pada pengukuran 

selanjutnya untuk mengetahui perkembangan tinggi badan seseorang yang 

biasanya diperlukan sebagai suatu catatan. 

Pengukuran tinggi badan ini memanfaatkan prinsip pantulan gelombang 

suara dengan frekuensi tertentu, namun untuk mengukur jarak benda 

digunakan sinyal. Dengan menggunakan mikrokontroler data akan diolah dan 

dikeluarkan dalam bentuk tulisan melalui piranti penampil lcd agar mudah 

dalam pembacaan dan dalam bentuk suara melalui speaker. Data suara 

terlebih dahulu direkam dan di simpan pada DF Player Mini. Alat ini akan 

membantu masyarakat dalam proses pengukuran tinggi badan. 

 



 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diperoleh adalah: 

1. Bagaimana cara membuat alat pengukuran tinggi badan otomatis 

berbabis Mikrokontroler? 

2. Bagaimana cara membuat sensor Ultrasonic dapat bekerja dengan 

baik dan mendapatkan hasil yang akurat? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adanya batasan- batasan masalah yang sesuai dengan penelitian ini. 

Adapun batasan masalah adalah : 

1. Alat hanya digunakan untuk mengukur tinggi badan seseorang. 

2. Tinggi badan maksimal yang dapat diukur 195 cm dan tinggi 

badan minimal 50 cm. 

3. Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik sebagai sensor 

jarak. 

4. Menggunakan mikrokontroler arduino uno sebagai pengolah data 

dari sensor tinggi dan menampilkan data tersebut ke LCD dan 

berupa keluaran suara ke speaker aktif. 

5. LCD menampilkan tinggi badan dengan satuan centimeter, 

dengan resolusi pengukuran ketinggian adalah 1 cm. 

6. DF Player mini sebagai penyimpan file suara dengan format .mp3. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Membuat sebuah alat alternatif yang dapat digunakan untuk 

memperoleh sitem kerja yang sederhana, praktis, dan efisien 

sehingga memperoleh hasil yang tepat dan dengan waktu yang 

lebih singkat jika dibandingkan dengan pekerjaan dilakukan 

secara manual. 



 
 

2. Menciptakan suatu alat pengukur tinggi badan manusia yang 

memanfaatkan sensor ultrasonik yang diolah oleh mikrokontroller 

agar memiliki keluaran berupa tulisan digital dan keluaran suara, 

untuk dapat membantu meringankan seseorang dalam proses 

pengukuran tinggi badan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik antara 

lain: 

1. Alat tinggi badan otomatis ini memberi kemudahan bagi 

penggunanya. 

2. Menyediakan suatu instrument yang dapat dipergunakan sebagai 

alat ukur tinggi badan yang dapat dipergunakan oleh seseorang 

yang tuna rungu dan tuna netra, sehingga mereka dapat 

mengetahui tinggi badan mereka. 

 

 

 

 

 

 


