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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi membuat semua hal menjadi praktis, dan membuat orang-

orang menjadi malas bergerak, pada akhirnya tubuh mereka pun semakin bertambah 

gemuk dan berlemak. Tubuh yang terlalu berlemak akan menimbulkan banyak sekali 

penyakit seperti contohnya diabetes, hipertensi kolestrol tinggi, asma, kanker dan 

bahkan menimbulkan lemak pada hati[1]. Bahkan seseorang yang tidak memiliki 

berat badan yang ideal (terlalu kurus atau terlalu gendut) sangat beresiko terhadap 

berbagai masalah kesehatan[1]. Sehingga kita perlu memperhatikan IMT (Indeks 

Massa Tubuh) agar selalu berada dibatas normal, dengan demikian tubuh kita dapat 

terjaga kesehatannya. Tetapi tidak ada satu pun ukuran lemak tubuh yang secara jelas 

membedakan kesehatan atau resiko penyakit pada seseorang, IMT ini berfungsi 

sebagai perhitungan pada tubuh seseorang mengenai berat badan seseorang[2]. 

Sudah banyak alat olahraga yang megalami kemajuan teknologi seperti 

contohnya untuk olahraga kardio seperti treadmill dan sepeda statis fitness yang 

sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi detak jantung. Tetapi belum ada alat 

olahraga yang diagabungkan dengan alat untuk mengetahui jumlah IMT (Indeks 

Massa Tubuh) seseorang sekaligus, sehingga terkadang hanya memikirkan bentuk 

tubuh saja tanpa memperhatikan keseimbangan jumlah massa otot dengan komposisi 
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lemak pada tubuh. Karena massa otot dengan lemak adalah 2 hal yang berbeda, dan 

jumlah IMT yang tinggi bisa didapatkan dengan meningkatkan massa otot[2]. 

Orang yang bertubuh gemuk akan lebih memiliki banyak lemak dibandingkan 

dengan orang yang bertubuh kurus. Lemak ini berada dilapisan bawah kulit sehingga 

orang yang bertubuh gemuk cenderung terlihat tidak memiliki otot karena otot 

tertutup oleh lapisan lemak. Orang yang bertubuh gemuk pasti memiliki jumlah IMT 

yang tinggi karena perhitungan jumlah IMT didasarkan  pada perbandingan berat 

badan (Kg) dan tinggi badan dalam meter dikuadratkan[2] . Tetapi belum tentu orang 

yang bertubuh gemuk memiliki otot yang lebih kecil dibandingkan dengan orang 

yang bertubuh kurus. Besarnya otot tidak dipengaruhi oleh lemak yang dimiliki 

seseorang, karena lemak dan otot adalah 2 hal yang berbeda. Terutama pada bagian 

otot perut yang biasanya orang bertubuh gendut tidak terlihat otot perutnya karena 

tertutup lapisan lemak yang tebal, sehingga tidak diketahui apakah yang 

menyebabkan jumlah IMT nya besar[2]. 

Maka dari itu penulis berencana untuk membuat alat untuk mendeteksi kontraksi 

pada otot perut dengan memanfaatkan sensor EMG (Electromyography) yang akan 

membaca perubahan tegangan pada otot perut saat adanya perbedaan ketegangan otot. 

Nantinya hasil dari pembacaan sinyal tegangan otot ini akan dibaca oleh ATmega 

8535 dan diubah menjadi angka, dan dari angka ini akan menjadi acuan untuk 

menentukan IMT (Indeks Massa Tubuh) seseorang. 
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1.2 Perumusan Masalah 

• Bagaimana cara kerja sensor EMG dalam membaca sinyal tegangan pada 

otot? 

• Bagaimana otot perut bekerja? 

• Bagaimana cara menentukan IMT (Indeks Massa Tubuh) seseorang? 

• Bagaimana cara mengubah grafik sinyal tegangan pada otot perut menjadi 

angka yang mudah dipahami? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis hanya akan membahas perancangan hardware yang akan digunakan, 

sistem kerja dari sensor EMG (Electromyography) dan identifikasi kontraksi pada 

otot perut. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk merealisasikan 

rancangan Hardware dari sistem kerja sensor EMG (Electromyography) dengan basis 

ATmega 8535, untuk mendeteksi sinyal tegangan pada otot perut dan nantinya hasil 

dari pendeteksian tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah IMT 

(Indeks Massa Tubuh) seseorang. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya 

maka metode penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Kajian Pustaka 

Merupakan metode untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber informasi seperti buku dan literatur yang berhubungan dengan materi 

penelitian ini. 

b. Analisis Permasalahan 

Menganalisis permasalahan yang muncul dalam setiap melakukan pengujian 

pada alat maupun program yang sudah dibuat. 

c. Observasi 

Mengambil data dari hasil observasi pada otot perut dan menganalisis hasil 

pembacaan otot perut sebagai acuan untuk menentukan jumlah IMT (Indeks 

Massa Tubuh) seseorang, apakah orang tersebut terlalu kurus, ideal atau obesitas. 

d. Perancangan dan pemrograman 

Merancang sebuah alat untuk membaca sinyal tegangan pada otot dan 

memprogram software untuk dapat mengubah sinyal tersebut menjadi angka 

yang mudah dipahami. 
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e. Uji coba alat 

Melakukan uji coba pada alat apakah dapat bekerja dengan baik dan hasilnya 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, jika tidak akan dilakukan perbaikan 

pada alat maupun program yang telah dibuat agar hasil yang diperoleh sesuai 

dengan harapan. 

f. Penyusunan Laporan 

Menyusun laporan yang berisi hasil dan kesimpulan yang dapat diambil dari 

Tugas Akhir ini sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lagi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan format sistematika 

penulisan seperti berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodologi penelitian serta sistematika 

laporan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi beberapa teori yang menopang pembuatan tugas akhir 

yang telah dilaksanakan. 
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BAB III : RANCANGAN ALAT 

Berisi penjelasan tentang sistem kerja dari alat yang sudah 

dibuat. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Berisi hasil dari penelitian dan analisa selama uji coba alat. 

BAB V : KESIMPULAN 

Berisi penjelasan dan kesimpulan tentang alat yang sudah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


