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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan kegiatan yang mendefinisikan ruang lingkup 

penelitian tugas akhir serta metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian tugas akhir dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan 

tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan merupakan salah satu hal yang perlu dijaga oleh semua orang, 

karena kesehatan merupakan harta yang tidak ternilai yang diberikan Tuhan 

kepada kita. Banyak diantara kita yang tidak menyadari bahwa begitu mahal 

kesehatan yang kita rasakan.  

 Sering kali dijumpai dibeberapa rumah tersedia alat untuk menimbang 

berat badan dan pengukur tinggi badan. Di tempat tersebut sering kali kita jumpai 

banyak orang yang sedang menimbang badan dan tinggi badan, tetapi sayangnya 

mereka hanya menimbang berat badan saja tanpa mengetahui apakah tinggi dan 

berat badan sudah ideal ataupun tidak. Mereka hanya memperkirakan berat 

badannya itu sudah cukup ideal ataupun tidak 

 Dalam kehidupan sehari - hari orang - orang mengkonsumsi makanan 

yang begitu beragam tanpa diimbangi olahraga yang teratur. Akibatnya banyak 

diantara kita yang mempunyai berat badan tidak ideal. Dalam menangani masalah 

berat badan tidak ideal tersebut dibutuhkan sebuah informasi cara menurunkan 

berat badan yang mudah untuk mendapatkannya. 

 Saat ini dibeberapa rumah masih menggunakan alat pengukur tinggi dan 

berat badan yang menyediakan alat timbangan berupa analog dan pengukuran 

tinggi berupa mistar. Ada juga beberapa tempat yang menyediakan timbangan 

digital dan pengukuran tinggi berupa mistar. Sehingga dengan alat timbangan 

biasa hanya dapat mengetahui berat badannya saja tanpa mengetahui informasi 

berat badan yang harus diturunkan berdasarkan tinggi badan. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan yang telah dijelaskan pada sub bab 1.1, maka dapat 

diambil rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana orang - orang dengan mudah mengetahui status berat badan 

ideal? 

2. Bagaimana seseorang dapat dengan mudah mendapatkan informasi cara 

menurunkan berat badan? 

3. Bagaimana seseorang dapat mengetahui berapa kg berat badan yang harus 

diturunkan atau dinaikkan ketika status berat badan tidak ideal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam pelaksanaan tugas akhir ini dalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem yang dapat menentukan status berat badan ideal 

seseorang secara otomatis dengan menggabungkan hardware dan 

software. 

2. Membangun sistem yang dapat memberikan informasi cara menurunkan 

berat badan ketika status berat badan tidak normal. 

3. Membangun sistem yang dapat memberikan informasi berapa kg berat 

badan yang harus diturunkan atau dinaikkan agar status berat badan 

menjadi normal. 

1.4 Batasan Masalah 

 Dari pembangunan sistem yang telah dijelaskan, ada beberapa batasan 

yang tidak akan dibahas atau dibangun dalam pembuatan sistem sekarang. 

Beberapa batasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Vb.net adalah sdk yang digunakan untuk membangun perangkat lunak 

yang mengontrol perangkat keras. 

2. Dipilih pola diet yang umum yang digunakan dalam menerangkan cara 

menurunkan dan menaikkan berat badan. 

3. Sistem berat badan ideal hanya bisa digunakan untuk orang dewasa 

dengan menggunakan perhitungan IMT (Indexs Masa Tubuh). 

4. Pengukuran tinggi badan menggunakan topi untuk meningkatkan akurasi 

pengukuran tinggi badan. 
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5. Hasil pengukuran berat badan diambil pada detik ke seputuh dengan 

mengambil ukuran berat badan yang terakhir. 

6. Sistem perhitungan berat badan ideal tidak bisa digunakan untuk anak – 

anak, balita dan olahragawan (dewasa). 

1.5  Metodologi Penelitian dan Pengembangan Sistem 

 Di bawah ini merupakan metode penelitian serta pengembangan sistem 

perhitungan berat badan ideal yang akan dibangun. 

1.5.1  Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan permasalahan 

yang ada dimana dalam pelaksanaanya dilakukan tahapan sebagai berikut: 

1.Studi Literatur  

Pada tahap studi literatur, mempelajari literatur dan mengumpulkan 

data yang berkaitan untuk pembangunan sistem. Pengumpulan data tersebut 

dilakukan dengan beberapa cara diantaranya mencari referensi di 

perpustakaan maupun di internet. 

2. Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan dengan memberikan quesioner kepada 

mahasiswa teknik informatika. 

3. Diskusi / Wawancara 

Melaksanakan diskusi dan wawancara guna memperoleh informasi 

dan wawasan mengenai pembuatan sistem yang akan dibangun. Wawancara 

atau diskusi dilakukan kepada Kepala Laboratorium Interfacing Sistem, 

Dosen pendamping, Dosen Teknik Informatika Universitas Widyatama serta 

pihak lain yang kompeten dalam bidang software dan hardware. 

1.5.2 Pengembangan Sistem 

 Perancangan dan pembangunan sistem yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi : 

1. Analisis 

Menganalisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak serta 

komponen - komponen yang terkait dalam pembuatan sistem perhitungan 

berat badan ideal. 
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2. Design 

Merancang alat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

perancangan meliputi : perancangan alat ukur tinggi dan berat badan, 

perancangan rangkaian elektronika dan perancangan interface sistem 

perhitungan berat badan ideal. 

3. Implementasi / Coding 

Mengimplementasikan tahapan perancangan dengan memprogram alat 

dan membangun sistem perhitungan berat badan ideal. 

4. Testing 

 Melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian, sistematika 

penyusunan laporan disusun perbab dari sub - sub bab yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bagian pertama dari laporan penelitian tugas akhir. 

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TERORI 

 Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam proses 

perancangan dan pembuatan sebuah sistem perhitungan berat badan ideal dan 

teori-teori yang berhubungan dengan pemrograman. 

BAB III  ANALISIS 

 Bab ini membahas tentang analisis, identifikasi masalah, prinsip kerja dari 

sistem yang dibuat, serta hasil analisis. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas tentang tahap perancangan dalam pengembangan 

sistem perhitungan berat badan ideal” yang meliputi definisi sistem, pemodelan 

sistem, dan perancangan user interface  

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai lingkungan sistem, implementasi basis data, 

implementasi struktur program, implementasi user interface dan pengujian sistem. 
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Bab VI   PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab akhir dari laporan penelitian yang berisikan 

tentang kesimpulan dan saran. 

 


