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ABSTRACT 
 
 

Out put has been done the design and realization of the human height grader in 
centimeter scale with a voice. This tool can be used as an alternative for human 

This tool hardware consists of system switch, motor stepper, motor stepper driver, ISD 
1420, and microcontroller AT89S51. This tool works usually like human height grader that is 
measures height degree in centimetre scale. When switch pressed, motor stepper running until 
the height of human wich graded, then motor stepper stoped and microcontroller calculating 
how height of  the human. The calculation will be processed by microcontroller and will 
displayed by  voice product.  

This tool is realized and can measures height in centimeter scale  following voice output 
with reading accuracy 0,5 centimetre. 

 
 
 
 
 
 

INTISARI 
 
 

 Telah dilakukan perancangan dan realisasi alat pengukur tinggi badan dalam skala 
sentimeter dengan keluaran suara. Alat ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam 
pengukuran tinggi badan manusia yang efektif dan efisien. 
 Perangkat keras alat ini terdiri dari sensor sistem switch, motor stepper, driver motor 
stepper, ISD 1420, dan Mikrokontroler AT89S51. Alat ini bekerja seperti pengukur tinggi badan 
biasa yaitu mengukur tinggi badan pada skala sentimeter. Ketika switch tertekan, motor berputar 
sampai ketinggian orang. Setelah sampai ketinggian orang, motor berhenti dan mikrokontroler 
menghitung tinggi orang. Data hasil perhitungan tersebut akan diproses oleh mikrokontroler 
untuk ditampilkan dengan keluaran suara. 
 Alat ini telah terealisasi dan dapat mengukur tinggi badan pada skala sentimeter dengan 
dengan keluaran suara pada ketelitian pembacaan 0,5 cm. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Panjang dan tinggi merupakan salah satu besaran fisis yang sering diukur dalam berbagai 

keperluan yang membutuhkan data tinggi seseorang dalam sentimeter. Alat ukur tinggi badan 

yang beredar dipasaran, kurang memungkinkan untuk mendapatkan data yang akurat, karena 

kebanyakan alat ukur tinggi badan yang beredar dipasaran masih bersifat manual. Artinya untuk 

mendapatkan data tinggi badan seseorang masih menggunakan cara pengukuran dengan tenaga 

manusia. 

Hal tersebut kemudian berdampak pada kurang efisien dalam pemakaiannya. Untuk 

mengukur tinggi badan seseorang, minimal harus ada operator alat yang tak lain adalah manusia, 

yang bertugas melakukan pengukuran sekaligus membaca data yang tampak pada hasil 

pengukuran tersebut. Hasil pembacaan skala pada alat ukur tinggi badan manual yang dilakukan 

manusia memiliki tingkat ketelitian dan ketepatan yang kurang. Belum lagi jika sampai terjadi 

human error. 

Selaras dengan perkembangan jaman, dibutuhkan alat pengukur tinggi badan yang dapat 

bekerja secara otomatis, melakukan proses pengukuran, membaca hasil pengukuran, sekaligus 

memberitahukan hasil pengukuran tersebut dengan keluaran audio. Seseorang yang sedang 

diukur tinggi badannya dapat mengetahui secara langsung hasil pengukurannya. Pembacaan hasil 

yang didapat lebih akurat dan presisi jika dibanding dengan hasil pembacaan manusia. 

 

1.2 Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan membuat sebuah alat pengukur tinggi 

badan otomatis yang dilengkapi dengan keluaran suara. Dengan keluaran suara hasil pembacaan 

alat ini dapat dengan mudah diketahui semua orang tanpa harus membaca skala seperti pada 

pengukuran tinggi badan manual. 

1.3 Ruang Lingkup  
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 Tugas akhir ini hanya akan membahas tentang implementasi dari alat yang dirancang. 

Adapun pokok pembahasannya meliputi: 

1. Pengontrolan menggunakan motor stepper. 

2. Perhitungan hasil dilakukan mikrokontroler AT89S51. 

3. Untuk menghasilkan keluaran suara digunakan IC ISD 1420 . 

 

1.4 Metode 

Metode yang digunakan dalam pembuatan alat pengukur tinggi badan otomatis yaitu : 

1. Pendefinisian perangkat keras sistem 

Pendefinisian perangkat keras sistem yang akan dibuat meliputi beberapa hal yaitu bahasa 

pemrograman yang digunakan dan cara kerja hardware 

2. Rancangan 

Merancang hardware yang akan dibuat. Rancangan hardware meliputi pembuatan rangkaian-

rangkaian aplikasi, penyusunan mekanik membuat program Assembly menggunakan Read51. 

3. Implementasi 

Impementasi hardware meliputi realisasi rangkaian-rangkaian aplikasi ISD 1420, sistem 

switch, motor driver, modul motor stepper dan sistem minimum mikrokontroler MCS51. 

4. Pengujian 

Menguji rangkaian-rangkaian yang telah dibuat. Pengujian rangkaian dilakukan untuk  

mengetahui apakah masing-masing rangkaian bekerja dengan baik atau tidak. 

 

1.5 Sistematika 

            Untuk memudahkan dalam pemahaman isi dari tugas akhir ini maka diuraikan 

penulisanya sebagai berikut: 

Bab I      Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, perumusan masalah, batasan masalah,  

manfaat penelitian,  dan sistematika penulisan. 

Bab II     Dasar Teori 

Berisi tentang dasar dasar teori mengenai peralatan baik sofware maupun hardware 

yang diperlukan untuk perancangan alat. 

Bab III    Perancangan Dan Pengujian Alat 
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Berisi mengenai dasar-dasar dari perancangan alat baik software maupun hardware, 

prinsip kerja, serta pengujian masing-masing sistem. 

 

Bab IV    Hasil Dan Pembahasan 

                             Berisi  mengenai hasil perancangan alat dan pembahasan kinerja alat. 

Bab  V    Kesimpulan Dan Saran 

    Berisi tentang kesimpulan  dan saran dari hasil penelitian. 
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