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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Berat badan ideal merupakan dambaan dari setiap orang baik tua 

maupun muda, karena indah dilihat dari segi penampilan fisik dan baik 

dari segi kesehatan. Terutama kaum muda lebih banyak yang 

mendambakan karena dengan berat yang ideal penampilan fisik akan 

menjadi lebih menarik. Berbagai cara dilakukan agar dapat mencapai 

berat badan yang ideal baik dari mengatur pola makan, diet ketat, 

berolahraga yang teratur sampai dengan meminum obat-obatan.  

Sering dijumpai di tempat-tempat seperti apotik, praktek dokter 

umum, tempat kebugaran orang terlihat sedang menimbang berat badan 

dan mengukur tinggi badannya pada alat timbangan untuk mengetahui 

apakah berat badannya telah ideal atau tidak. Umumnya masyarakat 

masih banyak yang belum mengetahui berapa berat badan yang sesuai 

untuk dirinya dengan hanya menerka-nerka saja atau hanya melihat 

sebatas pandangannya untuk menentukan berat badannya. Hal ini 

disebabkan kurangnya penyebaran informasi untuk menentukan berat 

badan yang ideal.  

Oleh karena itu bagi yang tidak mengetahui perhitungan rumus 

berat badan ideal akan mengalami kesulitan dalam menentukan berat 
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badan yang ideal untuk dirinya .Penentuan untuk kategori ukuran 

tubuhnya juga hanya ada 3 yaitu kurus, normal, dan gemuk.  

Atas dasar masalah tersebut maka dibuatlah alat ukur berat badan 

yang dapat mengukur berat badan ideal secara otomatis. alat ini bekerja 

dengan cara mengukur tinggi badan serta berat badan dengan 

menggunakan sensor. Setelah berat dan tinggi diketahui maka akan 

diketahui kategori berat idealnya dengan menggunakan metode 

perhitungan  BMI (Body Mass Indeks). 

Body Mass Index merupakan perhitungan kalkulasi antara berat 

badan seseorang dan tinggi. ditemukan antara tahun 1830 dan 1850 oleh 

polymath asal Belgia Adolphe Quetelet selama pengembangan "fisika 

sosial". 

 

 

1.2 Tujuan 

Merancang dan mengimplementasikan suatu alat yang dapat mengetahui 

tinggi dan berat badan manusia yang digunakan untuk menghitung berat 

badan ideal sesuai dengan kategori BMI (Body Mass Index).   

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan alat ini adalah : 

1. Sensor tinggi yang digunakan adalah sensor ultrasonik. Maksimal Jarak 

pengukuran tinggi badan 200 cm.  
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2. Sensor Berat yang digunakan adalah Load Cell. dan dilengkapi dengan 

module HX711. Maksimal pengukuran hingga 100 kg 

3. Informasi tinggi dan berat badan serta kategori berat badan ideal  

ditampilkan melalui display berupa LCD 16*2. 

 


