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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan rancang bangun piranti elektronik pengukur nilai  body mass index manusia 

sebagai instrumen ukur yang terintegrasi dan efektif. Penelitian ini merupakan pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, yakni: identifikasi potensi dan masalah, 

pengumpulan informasi, desain alat, pembuatan alat, revisi alat, ujicoba, dan hasil. Pengembangan rancang bangun 

piranti pengukur nilai body mass index manusia terlebih dahulu divalidasi oleh dosen pembimbing, penguji, dan lima 
peserta didik untuk ujicoba. Subjek penelitian ini adalah anak-anak dibawah 12 tahun. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan instrumen berupa pengukuran satu persatu anak. 

Komponen yang digunakan dari alat ini menggunakan arduino uno sebagai pengendali utama lalu menggunakan 

sensor ultrasonic untuk mengukur tinggi badan kemudian sensor load cell untuk mengukur berat badan. Kategori dari 

body mass index ada 4 yaitu kurus (<18.5), normal (18.5-24.99), gemuk (25-29.99) dan obesitas (>30). Alat rancang 

bangun piranti elektronik pengukur nilai body mass index manusia berhasil digunakan selama percobaan penelitian 

dengan rata-rata hasil pengujian error 2,2 cm untuk pengukuran tinggi dan 1,98 kg untuk pengukuran berat. 

 

Kata Kunci: Berat Badan, Tinggi Badan, Body Mass Index, Load Cell, Arduino 

 

 

ABSTRACT 

 

This study was designed to develop an electronic device that measures the mass index value of the human body as an 

integrated and effective measuring instrument. This research is a development or research and development (R & D). 

This research was conducted with several steps, namely: collecting potential and problems, gathering information, 

designing tools, making tools, revising tools, testing, and results. The development of the human body mass index 

was first validated by supervisors, examiners, and five students for the trial. The subjects of this study were children 

under 12 years. The data collection technique used in this study uses an instrument consisting of measurements one 

by one child. The components used from this tool use Arduino Uno as the main controller and then use an ultrasonic 

sensor to measure the high body then load cell sensor to measure body weight. There are 4 categories of body mass 

index, namely thin (<18.5), normal (18.5-24.99), fat (25-29.99) and obese (> 30). Electronic device design tools 
measuring human body mass index values were successfully used during the research experiment with an average 

test result of 2.2 cm for height measurements and 1.98 kg for weight measurements. 

 

Keywords: Body Weight, Body Height, Body Mass Index, Load Cell, Arduino 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Berat badan ideal merupakan suatu kondisi berat 

badan yang seimbang dengan tinggi badan yang anda 

miliki. Sehingga anda akan memiliki penampilan fisik 

yang tampak ideal, tidak terlalu kurus dan tidak 
terlalu gemuk. Pada umumnya untuk mengetahui 

berat badan ideal, seseorang harus terlebih dahulu 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi 

badannya. Kemudian setelah itu melakukan 

perhitungan dengan rumus matematis tertentu 
sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang kondisi 

berat badan idealnya.(Efendi, Uljanah, & Tsauri, 

2017)[1]. Masalah ini mungkin bisa disebabkan 

belum adanya alat yang praktis untuk pengukuran 

body mass index. Selama ini yang terjadi dilapangan 
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yaitu mereka ingin mengetahui berat badan ideal 

mereka sudah ideal atau belum kemudian mereka 

harus mengukur berat badan lalu mengukur tinggi 

badan terlebih dahulu lalu kemudian menghitungnya. 

Berdasarkan observasi dilapangan, 

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 badan 

yang ideal untuk dirinya. Menurut hasil survei yang 

telah dilakukan di beberapa penyedia alat timbangan 

berat badan seluruhnya masih menyediakan alat 

timbang berat badan yang analog dan pengukur tinggi 

hanya berupa mistar.(W & Munawar, 2015)[2].  

 Untuk mengatasi masalah tersebut penulis 

ingin mengembangkan sebuah model rancangan alat 
yang memberi kemudahan serta keefisienan. Alat ini 

diharapkan agar pengguna tidak perlu mengukur 

tinggi badan dan berat badan secara manual tetapi  

langsung  menghitung berat ideal. Pemakai hanya 

perlu berdiri di bawah tiang sensor dan diatas 

timbangan akan muncul display dan akan juga 

ditampilkan di android berapa hasil berat badan, 

tinggi badan, berat ideal. Kemudian untuk  mengatasi 

masalah tersebut tersebut perlu dirancangnya sistem 

untuk mengukur tinggi badan dan berat badan dengan 

menggunakan sensor ultrasonik sebagai penangkap 
sinyalnya dan sensor load cell sebagai pengukur berat 

badan serta arduino sebagai sensor pengendali dan 

pengontrolnya. Dengan berdiri dibawah sensor 

tersebut dapat mengetahui tinggi dan berat badan 

secara otomatis melalui display lcd dan juga akan 

ditampilkan di android sehingga akan mengetahui 

hasilnya.  

 

2.  LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang memiliki bidang dan 

tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Penelitian pertama adalah, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Efendi et al., 2017)[3] yang 

berjudul “Sistem Kontrol Menentukan Berat Badan 

Ideal”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

mengumpulkan berapa data sample yang akan 

digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui 
ukuran tinggi dan lebar objek tubuh manusia,. 

Selanjutya akan diketahui tinggi dan lebar objek 

tubuh manusia yang nantinya digunakan untuk 

menghitung perkiraan tinggi dan berat badan.  

Penelitian kedua adalah, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Frendi & Ishak, 2016)[4] 

tentang “Alat Pengukur Timbangan Digital Berbasis 

Sensor 5Kg”. Telah dibangun sebuah prototipe alat 

untuk mengukur massa, gaya berat dan massa jenis 

menggunakan mikrokontroler Atmega328. Sistem 

pengukuran massa dan gaya berat berdasarkan prinsip 

kerja sensor beban 5 Kg.  
Penelitian ketiga adalah, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Situmorang, 2015)[5] telah 

dibangun “Penentuan IMT Dengan Menggunakan 

Microkontroler” Merupakan parameter yang penting 

pada bidang ilmu kesehatan karena berbagai problem 

penyakit dan kondisi kejiwaan pada manusia banyak 

dihubungkan dengan nilai IMT tersebut. Penentuan 

IMT umumnya dilakukan secara manual dengan cara 

mengukur berat dan tinggi kemudian melakukan 

pembagian.  

 Penelitian keempat adalah, berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh (W & Munawar, 

2015)[6] yang merancang “Pengukur Berat Badan dan 

Tinggi Badan Pada Lansia” pengukur berat badan dan 

tinggi badan digital untuk menghitung BMI pada 

lansia, sensor load cell untuk mengukur berat badan 

dan sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi lutut, 

serta lcd sebagai tampilan keluaran sistem.  

Penelitian kelima adalah, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Manege, Allo, & Bahrun, 

2017)[7] “Rancang Bangun Timbangan Dgital 20 

Kg” suatu alat timbangan elektronik menggunakan 
bantuan mikrokontroler Atmega8535 sebagai 

pengendali dan load cell sebagai sensor. Pada saat 

alat mendeteksi adanya beban, maka secara otomatis 

sensor akan membaca dan mengirimkan sinyal ke 

mikrokontroler yang kemudian berat suatu benda 

akan ditampilkan oleh lcd. 

 

2.2. Dasar Teori 

      Body Mass Index merupakan angka yang 

menyatakan perbandingan berat badan terhadap tinggi 

badan yang dapat digunakan untuk mengontrol berat 
badan sehingga dapat mencapai berat badan normal. 

Kemudian untuk menentukan menghitung berat 

badan ideal itu yaitu menggunakan cara nilai 

pengukuran dari berat badan dibagi dengan tinggi 

badan sehingga akan menghasilkan nilai berat badan 

ideal. untuk mengetahui nilai dari hasil perhitungan 

tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu kurus, 

normal, gendut, obesitas. kemudian untuk 

pengelompokan nilai bmi dijadikan dalam nilai dan 

kategori berikut ini. Seperti pada Tabel 1.   

 

 



 

 

Tabel 1. Pengelompokan Nilai BMI 

Nilai BMI Kategori 

< 18.5 Kurus 

18.5 – 24.99 Normal 

25-29.99 Gendut 

>30 Obesitas 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat 

dideskripsikan yaitu nilai dan ketegori dari BMI. 

Untuk itu pada penelitian ini akan dilakukan proses 

pengujian dengan menggunakan alat ukur bmi ideal 

yang telah dirancang sehingga dapat mengetahui hasil 

dari pengukuran sesuai bmi. 

 

2.3 Arduino Uno 

           Menurut (Budiyanto, 2012)[8] Arduino uno 

adalah papan mikrokontroler berdasarkan atmega328 
(datasheet). ini memiliki 14 digital pin input / output 

dimana 6 dapat digunakan sebagai output pwm, 6 

input analog, resonator keramik 16 mhz, koneksi usb, 

jack listrik, header icsp, dan tombol reset. Ini berisi 

semua sistem yang diperlukan untuk mendukung 

mikrokontroler.  Seperti pada Gambar 1. 

  

Gambar 1. Arduino Uno 

          Pada gambar diatas pin dari arduino hanya 

terhubung ke komputer dengan kabel usb yang 

digunakan untuk mentranfer data menuju ke arduino 

dengan adaptor ac-dc.Untuk arduino uno ini bisa 

mengakses program sangat banyak sehingga 

memudahkan dalam mengakses data, berbeda dari 
arduino dengan ic yang dilepas untuk hal itu tidak 

tidak menggunakan ftdi chip driver usb-to-serial. 
 

2.4 Sensor Ultrasonic 

Menurut (Arasada & Suprianto, 2017)[9] Sensor 

ping merupakan sensor ultrasonic yang dapat 

mendeteksi jarak objek dengan cara memancarkan 

gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz dan 

kemudian mendeteksi pantulannya.  Sensor ini dapat 

mengukur jarak antara 3 cm sampai 300 cm.. Seperti 

pada Gambar 2. 

 

 

      Gambar 2. Sensor Ultrasonic 

       Pada sensor ultrasonic diatas keluaran dari sensor 

ini berupa pulsa yang lebarnya merepresentasikan 
jarak. Lebar pulsanya bervariasi dari 115 uS sampai 

18,5 mS. Pada dasarnya, Ping terdiri dari sebuah chip 

pembangkit sinyal 40KHz, sebuah speaker ultrasonik 

dan sebuah mikrofon ultrasonik. Speaker ultrasonik 

mengubah sinyal 40 KHz menjadi suara, sementara 

mikrofon ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi 

pantulan suaranya 
 

2.5 Sensor Berat Load Cell 

        Menurut(Frendi & Ishak, 2016), Load cell 

adalah komponen utama pada sistem timbangan 

digital. Tingkat keakurasian timbangan bergantung 

dari jenis load cell yang dipakai. Sensor load cell 
apabila diberi beban pada inti besi maka nilai 

resistansi di strain gauge-nya akan berubah yang 

dikeluarkan melalui tiga buah kabel. Dua kabel 

sebagai eksitasi dan satu kabelnya lagi sebagai sinyal 

keluaran ke kontrolnya. Sebuah load cell terdiri dari 

konduktor, strain gauge, dan wheatstone bridge. 

Seperti pada Gambar 3. 

 

         Gambar 3. Load cell 50 kg 

      Pada sensor pengukur berat badan diatas haruslah 

memiliki skala yang lebih besar dari orang yang di 

ukur. Sehingga dapat menunjukan berapa besar berat 

badan orang tersebut. Sedangkan pengukur tinggi 

badan juga harus memiliki skala yang lebih tinggi 

dari orang yang di ukur. 
 

2.6 Sensor Bluetooth 

Menurut (Rahmiati, Firdaus, & Fathorrahman, 

2014)[11] Module bluetooth adalah sebuah perangkat 

komunikasi tanpa kabel (wireless) yang beroperasi 

pada pita frekuensi (2400 – 2483,5) mhz yang dikenal 

sebagai pita ism (industrial scientific and medical) 

tanpa lisensi. sistem bluetooth menyediakan layanan 

komunikasi point-to-point dan point-to- multipoint, 

konsumsi daya rendah dengan tiga kelas output power 



 

 

yang berbeda, yaitu : kelas 1: 100 mw ; kelas 2: 2,5 

mw dan kelas 3: 1 mw, dengan menaikkan output 

power dari 1 mw ke 100 mw, dapat menambah radius 

jangkauan dari 10 meter ke 100 meter. Seperti pada 

Gambar 4.  

 

Gambar 4. Bluetooth 

Untuk fasilitas layanan berupa komunikasi suara 

dan data secara real-time pada 79 kanal dengan lebar 
kanal masing- masing 1 mhz, menggunakan salah 

satu metode spread spectrum yaitu fhss (frequency 

hopping spread spectrum). saat ini, bluetooth 

didukung oleh banyak perusahaan terkenal yang 

bergerak dibidang elektronika dan telekomunikasi 

yang tergabung dalam special interest group (sig). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada tahap ini mengharuskan peneliti mencari 

informasi dari sumber-sumber yang baik dan 

terpercaya dari jurnal dan buku, sebagai bahan 
reverensi dukungan pembuatan alat. 

 

3.1 Studi Litratur 

Melakukan studi literatur dengan cara mencari, 

membaca, memahami referensi baik berupa jurnal, 

paper, artikel, buku, internet, dan sumber-sumber 

referensi lainnya mengenai body mass index, 

komponen dan serta aplikasi pendukung untuk 

terealisasikanya alat tersebut. 

 

3.2 Mengumpulkan data Lapangan 

Melakukan pengumpulan data berat dan tinggi 

badan dan dengan cara melakukan pengujian satu 

persatu pada anak-anak untuk mengetahui serta untuk 

menvalidkan data. 

 

3.3 Perancangan Sistm 

        Perancangan sistm ini yaitu dimaksudkn untuk 

memahami alur dari implementasi alat yang di buat. 

Seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Flochart BMI idal 

Berdasarkan hasil perancangan flowchart diatas 

dapat dideskripsikan bahwa prinsip kerja dari alat 

pengukur tubuh ideal ini adalah dengan mengukur 

berat dan tinggi badan secara otomatis. Pengukur 

berat badan menggunakan timbangan dengan hasil 

yang ditampilkan oleh lcd dan android. Selanjutnya 

yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan 

menggunakan sensor berat untuk membaca berat 
badan seseorang dan juga untuk membaca jarak tinggi 

badan, lalu hasil juga ditampilkan dengan lcd dan 

android.  

 

3.4 Diagram Hardware 

Diagram hardware pada penelitian ini 

menjelaskan tentang bagaimana proses pengiriman 

suatu data yang didapatkan dari sensor yang 

terpasang didalam trainer menuju server arduino, 

Kemudian diagram hardware dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2. Diagram Hardware 

 

      Berdasarkan hasil alur dari proses jalanya alat 

yaitu terlihat diatas dari sensor berat dan sensor 
ultrasonik sebagai sensor utama dalam alat ini yang 

kemudian akan di keluarkan melalui dua outputan 

yaitu lcd kemudian akan dikirimkan via bluetooth 

yang ditampilkan di android. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1. Keterangan Hardware 
 

 

       Berdasarkan hasil keterangan diatas merupakan 

penjelasan dari komposisi alat-alat hardware yang 

akan digunakan untuk mengimplementasikan alat 

sesuai dengan instrumentasi yang telah dirancang. 

 

3.5  Perancangan Diagram Blok 

Perancangan diagram blok merupakan suatu  
tahap lanjutan dari analisia dan evaluasi sistem yang 

sedang berjalan, dimana pada sub sub ini akan 

digambarkan mengenai rancangan sistem yang akan 

di bangun sebelum dilakukan pengkodean kedalam 

suatu bahasa pemrograman (Arduino IDE). Dalam 

perancangan suatu sistem tidak lepas dari hasil 

analisa, karena dari hasil analisa, sistem baru dapat 

dibuat sehingga menghasilkan rancangan sistem. 

Seperti pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Diagram Blok Bmi 

 

Berdasarkan hasil diagram blok diatas dapat 

dideskripsikan prinsip kerja yaitu mulai papan 

pijakan selanjutnya yaitu sensor ultrasonic yang 

berada dibagian atas kepala hingga akan ditampilkan 

ke layar lcd kemudian dikirimkan data melalui 

bluetooth menuju android untuk tampilan bmi. 

 

3.6 Perancangan Diagram Schematic  

Pada pembuatan diagram schematic ini 

menggunakan sofware frizzing. frizzing dipilih karena 

memiliki tampilan komponen yang hampir sama 

dengan yang asli, sehingga lebih memudahkan dalam 

proses pembuatanya dan memudahkan dalam 

memahami gambar rangkaian. Kemudian akan 

menjelaskan bagaimana arduino uno dan sensor berat 

load cell dan ultrasonic dapat membaca pengukuran 

dan menampilkan nya ke layar lcd 16x2. Rangkaian 

ini ditambahkan modul penguat load cell sebagai 

yang disebut dengan modul hx711. Seperti pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Diagram Scematic  

 

Berdasarkan hasil rangkaian diatas merupakan 

dan  menggambarkan tentang data dari arduino dan 

pemasangan modul penguat load cell hx711 

kemudian dilengkapi dengan komponen pendukung 

lainnya. Pembuatan diagram schematic bertujuan 

untuk memudahkan proses alur dari pemasangan 

komponen yang digunakan. 

 

3.7 Rancangan Mekanis Alat Ukur 

      Dalam perancangan pembuatan alat seperti yang 

kita ketahui kita diharapkan mencari sebuah reverensi 

yang relevan supaya bisa kita jadikan pedoman dalam 

menyelesaikanya suatu masalah yang ada, salah 

satunya yaitu dengan dibuatnya rancang bangun 

piranti elektronik pengukur nilai body mass index 

manusia ini. Dengan memanfaatkan sensor berat load 

cell sebagai timbangan berat badan dan sensor 

ultrasonic sebagai pengukur jarak objek dan dengan 

berbasis android maka kedua sistem ini 

dikombinasikan. Seperti pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Rancangan Mekanis Alat Ukur Bmi Ideal 

 

      Berdasarkan hasil pada perancangan alat ukur 

tinggi dan berat badan dirancang lebih sederhana 

sehingga memudahkan waktu pemakaian. Untuk 

mengukur berat badan dengan berat maksimum 50 

kilogram sedangkan untuk mengukur tinggi dengan 



 

 

batasan maksimum 150 cm. Ini dengan pertimbangan 

supaya lebih rapi, disediakan juga penambahan tiang 

supaya bisa lebih tinggi lagi. Dimensi dari rangka alat 

ukur tinggi dan badan yang dirancang dan dibangun 

dalam penelitian ini. 

4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

     Realisasi hasil alat yang sudah dibuat dengan 

sesuai apa yang diinginkan dan sesuai dengan alur 

perancangan sistem yang dibuat untuk merealisasi 
alat yang sudah dibuat.  

 

4.1 Pengujian Sensor ultrasonic 

Adapun beberapa dari pengujian sensor ultrasonic 

yang dilakukan beberapa  kali pengujian didapat 

dengan hasil sebagai berikut:  
 

Tabel 1.Hasil Pengambilan Data 

 
 

Berdasarkan hasil diatas terdapat hasil dari 

beberapa anak-anak yang terdapat hasil dari 

pengukuran tersebut dan hasilnya yaitu rata-rata 

memiliki berat badan yang ideal.  

 

 
Gambar 1. Grafik Pengujian  

 

Berdasarkan hasil pada grafik diatas 

menunjuknan bagaimana hasil dari pengukuran 

percobaan tinggi badan menggunkan sensor 

ultrasonic. Dengan melakukan percobaan dengan 

menggunakan lima percobaan anak anak dengan hasil 
paling tinggi yaitu 142 cm dan paling rendah 118 cm 

dengan pengukuran menggunakan ultrasonic. 
 

4.2 Pengujian Sensor Load Cell 

Pada sensor ini dicoba dengan beban bandul 

timbangan  untuk menguji apakah dengan bahan yang 

tersebut bisa terdeteksi oleh sensor load cell atau tidak 

terdeteksi. Cara pengujian sensor disini adalah 

pertama dengan mengkalibrasi sensor dengan 

memberikan beban diatas load cell dikarenakan jika 

tidak sesuai maka load cell pendeteksianya tidak akan 

presisi. Seperti pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 2. Bandul Timbangan 

 

Pada gambar diatas terdapat bandul timbngan 

ukuran 200 gr sebagai pengujian sensor load cell, 

bandul timbangan tersebut untuk mengkalibrasi 

apakah sensor load cell bisa berfungsi dalam 

pembacaan berat badan. Dengan hasil yang dipakai 

yaitu pada bandul dengan pengkalibrasian 

menghasilkan hasil 0.0 kg yang digunakan sebagai 
acuaan dalam sensor tersebut.  

 

4.3 Hasil Proses Pengambilan Data 

      Proses pengambilan data merupakan suatu upaya 

untuk mendapatkan data berupa hasil pengukuran 

berat badan ideal. Dengan demikian, melalui 

serangkaian proses pengukuran sehingga didapatkan 

hasil. Seperti pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Tampilan Lcd 16x2  

 

Pada Gambar di atas menunjukan hasil dari 

tampilan alat yaitu sebagai berikut untuk berat badan 

ideal dari tampilan, pada saat pengujian semua 

komponen harus di cek kesiapanya terlebih dahulu 
jangan sampai saat pengujian dilakukan terjadi 

propblem eror, karena akan menimbulkan pembacaan 

jadi tidak presisi. sehingga data yang dibaca tidak 

sesuia harapan. Seperti pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Bentul Alat Ukur Bmi Manusia 



 

 

Pada Gambar diatas merupakan bentuk dari alat 

ukur BMI manusia sebagai berikut, untuk tinggi tiang 

tersebut yaitu 140 cm, kemudian pijakan bawah alat 

tersebut ukuranya lebar 30 cm x 30 cm dengan 

menggunakan kayu. kayu tersebut dibuat menyerupai 

dengan pijakan asli dan ditengah tengah kayu tersebut 

diberikan sensor load cell ukuran beban 50 kg sebagai 

pembaca berat beban. 

 

4.4 Pengujian Alat Bmi Ukur Bmi Idal 

     Pada pengujian kali ini menggunakan lima orang 

anak sebagai pengujian. Seperti pada gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5 Pengujian Alat Ukur Bmi ideal 
 

Pada gambar diatas merupakan hasil dari 

pengukuran yang telah dilakukan dengan kodisi 

seperti berikut dengan hasil yang tertera tersebut yaitu 

Berat Badan 15.8 Kg, kemudian Tinggi Badan 123 
Cm, setelah itu ialah Berat Badan Ideal 20 Kg. 

Kemudian untuk tampilan di layar android tertera 

seperti diatas. Hasil dari pengukuran menunjukan 

dengan Berat Badan Ideal 20 Kg dinyatakan bahwa 

anak ini tidak termasuk dalam kategori ideal.  Seperti 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian 

 
 

       Berdasarkan hasil pada tabel diatas penulis bisa 

menyimpulkan bahwa pada usia 6-12 tahun, anak 

akan memasuki masa pertumbuhan. Sehingga, banyak 

nilai dan hasil yang bervariasi sebagai persiapan 

menjelang masa pertumbuhanya.  

Pada masa pertumbuhan anak akan berjalan 

lebih cepat. Bisa dibilang, masa pertumbuhan 

merupakan kesempatan anak untuk memperbaiki 

status berat, termasuk tinggi badannya. Untuk itu, 

pastikan anak mendapatkan berbagai pantauan dalam 

masa masa seperti tersebut. Misalnya dengan 

memperhatikan berat badan ideal anak tersebut, salah 
satu caranya dengan menggukakan alat ukur bmi 

ideal tersebut ini sehingga tumbuh kembang anak bisa 

terpantau. Seperti pada Gambar 6. 

 

 
        Gambar 6. Grafik Hasil Pengujian 

 

       Pada gambar grafik diatas yaitu menunjukan data 

dari hasil pengujian yang dilakukan dengan hasil 

sebagai berikut ini dengan menggunakan enam orang 

anak-anak setelah pengujian hasilnya berbeda beda 
dan bervariasi sesuai dengan pengujian pengukuran 

yang telah dilakukan tersebut. Untuk menguji dari 

alat ukur tersebut perlu dilakukanya perbandingan 

dengan alat ukur manual sehingga akan mengetahui 

nilai dari masing-masing alat ukur sehingga akan 

mengetahui nilai rata-rata dari alat ukur ini. 

 
Tabel 4. Pengujian Tinggi 

 
 

Berdasarkan hasil pada tabel  perbandingan 

pengukuran tinggi diatas yang telah dilakukan 

pengukuran, maka didapat nilai rata-rata error sebesar 

3.1 cm. 



 

 

           Tabel 5. Pengujian Berat 

 
 

Berdasarkan hasil pada tabel  perbandingan 

pengukuran berat diatas yang telah dilakukan 

pengukuran, maka didapat nilai rata-rata error sebesar 

2,72  kg. 
 

4.5 Hasil Analisis Data 

      Berdasarkan Tabel 3.dalam percobaan alat ukur 

dengan pembahasan daftar peserta (anak-anak) yang 

jumlahnya 5 (lima) orang maka didapatkan hasil. 

Seperti Tabel 6.    

 
Tabel  6. Hasil Analisis Data 

No Kategori Peserta (anak-anak) 

1. Kurus 4 Peserta 

2. Ideal 6 Peserta 

3. Gemuk 2 Peserta 

4. Obesitas 3 Peserta 

 

       Berdasarkan hasil yang data pada Tabel 6. maka 

dapat disimpulkan bahwa dari total 5 peserta 

pengujian yang dilakukan dari empat kategori untuk 

peserta yaitu adalah kategori kurus 2 peserta, kategori 

ideal/normal dengan jumlah 1 peserta, kategori 

gemuk 2 peserta. Seperti pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Grafik Hasil Analisis Data 

 

         Pada gambar grafik diatas merupakan hasil dari 

data dari proses pengujian dari 15 orang peserta yang 

telah dilakukan pengujian didapatkan hasil  4 peserta 

kurus, 6 peserta ideal, 2 peserta memiliki berat badan 

gemuk dan 3 peserta memiliki berat badan obesitas. 

 

5.  PENUTUP 

Setelah melalui tahap perancangan, pengujian dan 

pembahasan hasil pengujian secara keseluruhan maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

1. Body Mass Index (BMI) adalah angka yang 

menyatakan perbandingan berat badan 
terhadap tinggi badan yang dapat digunakan 

untuk mengontrol berat badan sehingga 

dapat mencapai berat badan normal. 

2. Alat yang dibuat memanfaatkan load cell 

yang ada pada timbangan digital untuk 

mengukur berat badan dengan kapasitas 

maksimal 50 kg. 

3. Pengukuran tinggi badan menggunakan 

sensor ultrasonic dengan batas tinggi 

maksimal 150 cm. 

4. Menggunakan sensor hc-05 fungsinya yaitu 

untuk mengirimkan data menuju ke android. 
5. Kemudian Arduino Uno digunakan sebagai 

pengendali dan sistem kontrol dari 

instrumentasi. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran dari penulis pada pembuatan alat 

ini adalah sebagi berikut : 

1. Disarankan ketika melakukan pengukuran 

hendaknya menyentuh papan pijakan 

timbangan berat badan dengan tenang dan 

perlahan, karena sensifitasnya sangat tinggi. 
2. Saat melakukan pengukuran hendaknya 

tidak memakai peralatan yang dapat 

mempengaruhi hasil pengukuran seperti 

sepatu dan topi. 

3. Diharapkan kepada pembaca dan penelitian 

selanjutnya untuk bisa melakukan 

pengembangan pada alat ini seperti hasil 

pengukuran yang telah dilakukan di tahap 

percobaan tersebut. 
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