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BAB III 

HARDWARE & SOFTWARE 

 

 Pada bab ini akan di bahas mengenai perancangan alat yang di gunakan dalam 

tugas akhir kali ini, dalam alat yang di gunakan terdapat 2 rangkaian yang di 

gunakan, yaitu rangkaian analog berupa OP-AMP dan rangkaian digital berupa 

mikrokontroler. 

 
Gambar 3.1  Alur Pemrosesan Sinyal EMG 
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3.1 Rangkaian Analog 

 Rangkaian analog yang di gunakan terdiri dari tiga buah OP-AMP, OP-AMP 

pertama adalah Penguat Instrumentasi AD620 yang secara spesifik di gunakan dalam 

aplikasi EMG, fungsi dari penguat instrumentasi sendiri adalah untuk menguatkan 

sinyal otot yang di peroleh dari permukaan kulit. Pemilihan penguat instrumentasi 

AD620 di dasari oleh aplikasi pokok yang di cantumkan dalam Datasheet produk tersebut. 

AD620 sangatlah minimalis karena hanya membutuhkan 1 buat resistor untuk menentukan 

nilai penguatannya, Rumus untuk menentukan nilai resistor yang di gunakan dan penguatan 

yang di hasilkan adalah sebagai berikut : 

   
      

   
 Persamaan (3.1) 

Keterangan : 

RG = Nilai Resistor yang akan di gunakan 

G = Nilai Penguatan yang di inginkan 

 Dalam tugas akhir ini, Nilai penguatan yang penulis pergunakan adalah 275,9 

kali, sehingga resistor yang di pergunakan penulis adalah 180Ω , Nilai tersebut di 

anggap sebagai nilai resistor yang mudah di dapat dan menghasilkan nilai penguatan 

yang lebih dari cukup untuk pengolahan pada tahap selanjutnya. 

 

Gambar 3.2  Alur Pemrosesan Sinyal EMG 
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  OP-AMP kedua adalah Dual Op-Amp yang pada penggunannya di 

aplikasikan dalam mode Inverting dan Buffer serta penyearah setengah gelombang, 

Op-Amp Kedua di pasang dalam mode inverting dan di sertakan resistor variabel 

dalam pengaturan penguatannya, Tujuannya adalah untuk mempermudah pengaturan 

amplituda sinyal keluaran yang di hasilkan dari penguatan masukan, kemudian sinyal 

di masukkan ke Buffer Amplifier(Op-Amp 3) yang di beri dioda dan Envelope 

Detector pada keluarannya, Tujuan dari proses penyearahan dan pemfilteran adalah 

untuk merata-rata sinyal otot yang telah di kuatakan menjadi sinyal DC yang dapat di 

baca oleh ADC mikrokontroler PIC18f4550. 

 

Gambar 3.3  Skematik & Sinyal 

 

 Dari gambar 3.2 di atas dapat di simpulkan cara kerja pembacaan sinyal otot 

secara sederhana dan dapat di jabarkan tiap-tiap bagian rangkaiannya. 
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Gambar 3.4  Tata letak komponen beserta jalur PCB 

3.1.1 Elektroda 

 Elektroda yang di gunakan dalam rangkaian ini adalah elektroda tipe gel, 

Alasan di pilih elektroda tipe gel adalah elektroda tersebut memiliki noise level yang 

lebih rendah daripada elektroda tipe perak klorida. 

 Elektroda juga merupakan komponen yang paling penting karena menjadi 

sarana masuknya sinyal dari permukaan kulit menuju AD620 melalui konektor X2 

pada Gambar 3.2. 

 

            Gambar 3.5  Elektroda Gel 
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3.1.2 Penguat Instrumentasi AD620 

 AD620 adalah IC Op-Amp yang spesifik untuk di gunakan dalam aplikasi 

pembacaan sinyal EMG maupun ECG selain itu pemakaiannya relatif jauh lebih 

mudah di bandingkan dengan memakai rangkaian Op-Amp lainnya. 

 Dengan hanya menambahkan sebuah resistor untuk mengatur nilai penguatan 

Op-Amp tersebut maka rangkaian yang di gunakan dapat di buat seminimalis 

mungkin. 

 

 

Gambar 3.6  Bentuk fisik AD620 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7   Pinout AD620 
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3.1.3 General Purpose High Impedance Dual Op-Amp TL061 

 Pemilihan Op-Amp TL062 di dasari atas tingginya impedansi masukan dari 

Op-Amp tersebut di karenakan memiliki Front End JFET dan mudahnya komponen 

tersebut untuk di dapat di pasaran. 

 Dalam aplikasi kali ini TL061 di gunakan dalam 2 mode yang berbeda, yaitu 

mode Penguatan Membalik dan Buffer, Mode Penguatan Memalik di gunakan untuk 

mengatur penguatan sinyal yang di hasilkan AD620. Alasan di berikan penguatan 

kedua setelah AD620 adalah untuk mengurangi noise yang berlebih. 

 Karena sinyal yang di keluarkan penguat sebelumnya masih berupa impuls 

Mode Buffer di gunakan bersamaan dengan dioda dan Low Pass Filter tujuannya 

adalah untuk menyearahkan sinyal keluaran yang telah di kuatkan sebelumnya dan 

merata-rata impuls yang telah di searahkan. 

 

       Gambar 3.8  Bentuk Fisik TL062                            Gambar 3.9  Pinout TL062 
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3.1.4 Dioda 1N4148 

 Dioda yang di gunakan untuk menyearahkan sinyal impuls yang di hasilkan 

oleh penguatan sebelumnya adalah 1N4148 karena dioda tersebut murah dan mudah 

di dapat serta memiliki karakteristik yang lebih dari cukup untuk menyearahkan 

impuls dengan frekuensi 20Hz – 500Hz. 

 

Gambar 3.10  Bentuk Fisik 1N4148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3.2 Rangkaian Digital 

 Dalam sub-bab ini akan di bahas mengenai bagian-bagian dari rangkaian digital 

beserta masing-masing fungsinya yang di gunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

3.2.1 Mikrokontroler 

 Mikrokontrol yang di gunakan dalam tugas akhir kali ini adalah PIC18F4550, 

Mikrokontroler ini dipilih karena memiliki banyak Port yang bisa di gunakan sebagai 

input maupun output, selain itu mikrokontrol ini juga memiliki input ADC yang 

cukup banyak , yaitu 12 channel masukan. 

 

Gambar 3.10  Bentuk Fisik 18F4550 beserta Pinout 

 

Pada penggunaanya mikrokontrol harus di program agar dapat mengolah data 

yang di masukan pada inputnya, Dalam tugas akhir ini mikrokontrol PIC18F4550 di 

program untuk mengkonversi nilai yang di masukan ke ADC menjadi gerakan motor 

servo untuk menggerakan lengan robot. 



21 
 

3.2.1 Sistem Minimum PIC18F4550 

 Dalam aplikasinya, Mikrokontroller tidak berdiri sendiri sebagai sebuah IC 

tetapi membutuhkan sebuah papan sistem minimum yang di dalamnya terdapat 

osilator yang dalam hal ini Kristal dan sumber tegangan serta beberapa konektor 

untuk menghubungkan downloader maupun perangkat yang nantinya menjadi 

masukan maupun keluaran untuk mikrokontroler. 

 

Gambar 3.11  Cetak papan Sistem Minimum PIC18f4550 
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3.2.1.1 ADC 

 ADC pada PIC18F4550 memiliki resolusi 10bit yang artinya jika di konversi 

ke nilai digital akan menghasilkan nilai 1024 jika Inputnya di berikan tegangan 5volt, 

Nilai digital ini yang nantinya akan di konversi menjadi sinyal yang dapat di gunakan 

untuk mengendalikan motor servo. 

 

Gambar 3.11  Diagram Internal Input ADC PIC18F4550 

Diagram di atas memperlihatkan proses multiplexing dalam pengambilan data analog 

di dalam Mikrokontroller PIC18f4550 
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Gambar 3.12  Rangkaian Ekuivalen Internal Sampling ADC PIC18F4550 

 Dan gambar di atas menunjukan bagian dalam dari bagian 10bit A/D 

Converter pada PIC 18f4550 dapat di lihat nilai kapasitansi internal dan impedansi 

yang akan mempengaruhi hasil keluaran rangkaian analog jika tidak di beri buffer 

terlebih dahulu sebelum di hubungkan dengan Input ADC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13  Uji Linearitas ADC Pada tegangan 1Volt 

 Dengan tegangan 1Volt pada masukan ADC PIC18F4550 menghasilkan nilai 

digital sebesar 198. 
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Berdasarkan dari uji linearitas ADC yang telah di lakukan berikut ini adalah 

data grafik hasil uji linearitas ADC PIC18F4550 yang di gunakan dalam tugas akhir 

kali ini 

 

Gambar 3.13  Data grafik linearitas PIC18F4550 yang di gunakan 
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3.3.2 Program 

 Pada sub-bab ini di jelaskan secara singkat mengenai algoritma yang di pakai 

dalam pembuatan program yang di pakai untuk menggerakan motor servo 

berdasarkan masukan tegangan dari alat EMG. 

3.3.2.1 Algoritma Program 
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signed int FS , OUT; 

void Convert(unsigned int From) 

{//Hasil = From; 

  if(From <= 511) 

  {  OUT = ((511-From)*-1); 

  //For Servo 

  FS = OUT * 0.296470588; //0.176470588} 

  if(From > 511) 

  {  OUT = From - 506; 

  //For Servo 

  FS = OUT * 0.296470588; } 

} 

void main() { 

ADCON1 = 0x00; 

ADC_Init(); 

CMCON|=7; 

TRISD = 0x00; 

LATD = 0x00; 

InitMultiServo(); 

//Servo(&PORTD, 0, 15); 

while(1) 

  {Convert(ADC_Read(0)); 

  Servo(&PORTD, 0, FS); 

  Convert(ADC_Read(1)); 

  Servo(&PORTD, 1, FS); 

  } 

} 
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signed int FS , OUT : Inisialisasi Variabel yang akan di gunakan dalam program. 

 

void Convert(unsigned int From) 

{//Hasil = From; 

  if(From <= 511) 

  {OUT = ((511-From)*-1); 

  //For Servo 

  FS = OUT * 0.296470588; //0.176470588} 

  if(From > 511) 

  {OUT = From - 506; 

  //For Servo 

  FS = OUT * 0.296470588;} 

} 

 

Sub-Program konversi yang mengkonversikan nilai dari ADC yang akan di 

masukan ke variabel From. 

Dengan membagi 2 dari nilai digital maksimal ADC yang adalah 1023 maka 

di dapat angka 511 yang nantinya akan merepresentasikan nilai 0 derajat dari motor 

servo. 

 

 

 



28 
 

ADCON1=0x00 : menyalakan semua channel ADC 

ADC_Init() : Menyalakan dan menginisialisasi ADC 

CMCON|=7 : Mematikan mode komparator pada channel ADC 

TRISD=0x00 : Mengaktifkan PORTD dalam mode Output 

LATD=0x00 : Mematikan Semua keluaran PORTD 

InitMultiServo() : Menginisialisasi Sub-Program MultiServo 

Convert(ADC_Read(0)) : Mengkonversi hasil pembacaan ADC chanel 0 dalam sub-

program Convert. 

Servo(&PORTD,0,FS) : Menggerakan servo dengan data sebesar FS derajat pada 

PORTD. 

 

 

 

 

 

 

 


