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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang melahirkan lulusan-lulusan muda 

yang berpola pikir akademik bertindak profesional dan berakhlak. Selain itu juga 

berupaya melaksanakan program-program pendidikan yang bertujuan 

menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak saja memahami ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan tetapi juga mampu mempraktekkan serta mengembangkannya 

baik di dunia pendidikan maupun di dunia industri. Dengan mengikuti Kerja 

Praktek ini diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan nilai tambahan terhadap 

materi kuliah yang telah diberikan serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa tentang dunia kerja sekaligus mendapatkan pengalaman 

kerja secara nyata di perusahaan/instansi dan bekerja sama dengan orang lain 

dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Sekaligus mencoba menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam kuliah. 

RS GRHASIA Yogyakarta adalah Rumah Sakit yang berada di Yogyakarta 

yang memberikan pelayanana kesehatan untuk masyarakat. Rumah sakit tersebut 

banyak melakukan pelayanan kesehatan yang masih dilakukan secara manual 

salah satunya adalah pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan di sana 

masih menggunakan penggaris berukuran 200cm dan masih menggunakan 

bantuan manusia untuk melakukan pengukuran tinggi badan tersebut. Karena 
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mengukur tinggi badan dengan menggunakan penggaris itu membutuhkan bayak 

kegiatan dari seorang manusia. Apabila pengukuran tersebut di lakukan dengan 

alat pengukur tinggi badan berbasis microcontroll, maka kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia akan berkurang atau tergantikan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka didapatkan suatu rumusan masalah, yaitu: Bagaimana membuat dan 

merancang alat pengukur tinggi badan berbasis microcontroller. 

 

1.3 Batasan Masalah  

1. Microcontroller yang digunakan adalah ATmega8 

2. Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonic SRF05 

3. Menggunakan LCD untuk display atau output-nya 

4. Alat yang dibuat hanya berfungsi untuk mengukur tinggi manusia dengan 

range 100cm – 200cm  

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek yang dilaksanakan mahasiswa di 

perusahaan maupun di instansi pemerintah adalah sebagai berikut: 

1.  Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa agar lebih siap dalam 

menghadapi tantangan yang ada pada dunia kerja secara langsung 

khususnya bidang Sistem Komputer. 

2. Memberikan pengetahuan tambahan mengenai hal-hal yang belum di 

dapat pada bangku perkuliahan khususnya dalam dunia kerja. 
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3. Mahasiswa dapat menerapkan dan mempraktikkan secara langsung teori 

yang telah didapat di bangku perkuliahan pada saat melaksanakan Kerja 

Praktek di bidang microcontroller. 

4. Mahasiswa dapat belajar bersikap dan berperilaku dalam lingkungan kerja 

sesuai dengan kode etik yang berlaku di perusahaan tersebut. 

5. Mahasiswa dapat melihat serta merasakan kondisi dan keadaan real yang 

ada pada dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman yang lebih 

banyak lagi. 

Sedangkan tujuan khusus dari Kerja Praktek ini adalah memberikan solusi 

permasalahan pada RS GRHASIA dalam melakukan pengukuran tinggi badan 

manusia. Karena pada RS GRHASIA dalam melakukan pengukuran tinggi badan 

manusia masih di lakukan dengan bantuan manusia, dan masih menggunakan 

penggaris yang berukuran 200cm dalam melakukan pengukuran. 

 

1.5  Kontribusi 

Adapun kontribusi dari Kerja Praktek terhadap RS GRHASIA 

Yogyakarta adalah memberikan solusi permasalahan yang ada pada RS 

GRHASIA, khususnya dalam pengukuran tinggi badan manusia, yang semula 

dilakukan dengan bantuan manusia bisa dilakukan dengan alat yang di buat 

dengan maksud untuk mengurangi kegiatan yang di lakukan oleh manusia, yaitu 

dengan membuat alat pengukur tinggi badan manusia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
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BAB I:  PENDAHULUAN  

 Bab ini membahas tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, kontribusi serta sistematika 

penulisan dalam penyusunan laporan Kerja Praktek. 

 

BAB II:   GAMBARAN UMUM RS GRHASIA YOGYAKARTA 

 Bab ini berisi sejarah, visi, misi, dan kebijakan mutu RS GRHASIA 

sebagai tempat Kerja Praktek. 

 

BAB III: TEORI PENUNJANG 

Pada bab landasan teori ini menjelaskan tentang fungsi microcontroller 

ATmega8,  cara menggunakan chip ATmega8, Sensor SRF05, LCD ( 16x2 ). 

 

BAB IV: METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang skema rangkaian alat yang akan dibuat, 

menjelaskan system kerja pada alat pengukur tinggi badan manusia, serta cara 

menggunakan program CVAVR. 

.  

BAB V:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang proses serta setting alat, dan  menampilkan 

hasil yang telah dikerjakan. 
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BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan Kerja Praktek yang 

membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil dari Kerja Praktek serta 

saran disesuaikan dengan hasil dan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya. 
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