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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat, hal ini terjadi hampir pada 

semua bidang ilmu pengetahuan dan berdampak besar sekali pada kehidupan 

sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui pengukuran tinggi badan biasa dilakukan 

secara manual, yaitu berdiri tegak disamping dinding bergaris yang sudah tertera 

angkanya. Tetapi pengukuran tinggi badan secara manual tidak begitu presisi.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis merancang suatu alat 

yang dapat mengukur tinggi badan secara digital, yang hasilnya dapat kita lihat 

pada display LCD. Sehingga disini kita akan tahu berapa tinggi badan kita tanpa 

mengukurnya secara manual. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bentuk atau model mekanik alat pengukur tinggi badan. 

2. Pemilihan sensor yang tepat guna kepresisian dalam pembacaan data. 

3. Pengaturan posisi/tata letak sensor yang berpengaruh pada pembacaan 

data sensor itu sendiri. 

4. Mikrokontroller AT89S52 sebagai kontroller atau sebagai pengolah data 

input sehingga menjadikan data output untuk sistem pengukuran 

5. Ultrasonik Range Finder SRF04 untuk mendeteksi adanya halangan. 

6. LCD sebagai tampilan output agar bisa dibaca. 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas maka judul skripsi ini adalah:  

“PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UKUR TINGGI 

BADAN BERBASIS MIKROKONTOLLER AT89S52.” 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan diambilnya materi ini sebagai penelitian adalah:  

1. Menerapkan aplikasi mikrokontroller AT89S52 ke suatu aplikasi nyata. 

2. Mengetahui fungsi sensor Ultrasonic Range Finder SRF04 dalam 

rangkaian tersebut.  

3. Merancang dan membuat suatu alat pengukur tinggi badan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas tidak meluas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini meliputi: 

1. Sistem yang akan dirancang berbasis mikrokontroler AT89S52 

2. Sistem yang akan dirancang merupakan alat pengukur tinggi badan. 

3. Sensor yang akan dipakai adalah sensor Ultrasonic Range Finder SRF04. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan. 

Penyusunan laporan skripsi dibuat sesuai dengan sistematika penulisan 

yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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 BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS  

Pada bab ini membahas tentang kajian teoritis yang meliputi 

pengertian, definisi dan konsep penelitian yang diangkat, serta 

hipotesis. 

 BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang rancangan penelitian, obyek 

penelitian, operasional, teknik pengumpulan data, pengujian dan 

metode analisis penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas tentang pengujian penelitian, pengamatan, 

pengukuran dan analisa serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang diambil dari 

perencanaan dan pembuatan penelitian, keterbatasan hasil penelitian 

dan rekomendasi yang diambil untuk penelitian.  
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