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BAB III 

RANCANGAN ALAT 

Berbeda dengan bab sebelumnya, didalam bab ini akan membahas tentang 

bagaimana alat akan dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam membuat alat ini akan digunakan dua 

rangkaian yaitu analog dan digital, dimana analog menggunakan modul sensor otot 

yang dibuat berdasarkan rangkaian dan prinsip kerja dari modul Muscle Sensor V3 

dan digital menggunakan mikrokontroler ATmega8535. 

3.1 Rangkaian Analog 

Dalam penelitian ini dibutuhkan suatu alat yang dapat membaca dengan baik 

sinyal keluaran dari otot yang diterima oleh elektroda, maka dipilihlah modul sensor 

otot dengan tipe Muscle Sensor V3 sebagai acuan dalam membuat modul sensor otot 

yang dibutuhkan. Fungsi dari modul ini adalah untuk menerima sinyal tegangan dari 

otot yang telah ditangkap oleh elektroda, lalu dikuatkan sehingga dapat diolah 

nantinya oleh mikrokontroler. 

3.1.1  Modul Sensor Otot  

Modul sensor otot ini adalah sebuah modul yang terdiri dari beberapa 

komponen yang berfungsi untuk mendukung dalam pengukuran sinyal ketegangan 

yang dihasilkan oleh otot atau biasa disebut dengan elektromiografi (EMG)[13]. 
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Modul ini tidak hanya digunakan untuk keperluan elektromiografi saja tetapi dapat 

digunakan untuk video games, robot, alat kesehatan, peralatan elektronik  dan 

powered exoskeleton suits yang membutuhkan data dari sinyal ketegangan otot. 

Modul ini membutuhkan sumber tenaga berupa 2 baterai kotak berkapasitas 9V yang 

dihubungkan satu sama lain dimana terminal positif dari baterai satu masuk ke input 

+Vs dari sensor, terminal negatif dari baterai satu disambungkan dengan terminal 

positif baterai dua dan dimasukkan ke input GND dari sensor, dan terminal negatif 

dari baterai kedua masuk ke input –Vs dari sensor.  

Untuk input dari sinyal tegangan yang telah diterima elektroda, maka 

dibutuhkan kabel dengan tiga input dan satu output. Pin input akan tersambung 

dengan elektroda yang sudah ditempelkan pada bagian otot yang akan dicek sinyal 

keteganganya dimana dibutuhkan tiga elektroda, elektroda pertama sebagai input 

positif, elektroda kedua sebagai input negative dan yang ketiga untuk ground. Lalu 

output kabel yang berupa audio jack male disambungkan pada audio jack female 

yang terdapat pada modul sensor. Audio jack yang digunakan memiliki ukuran 

3.5mm[14]. 
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Gambar 3.1 Modul Muscle Sensor V3[13] 

 

Gambar 3.2 Input dan Output Muscle Sensor V3 [13] 
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Berdasarkan dari prinsip kerja dari Muscle Sensor V3 diatas, maka dibuatlah 

modul sensor yang digunakan pada penelitian kali ini. Modul ini tersusun dari 

beberapa komponen, antara lain AD620 dan TL084. AD620 berfungsi sebagai 

penguat sinyal tegangan utama yang mampu menguatkan sampai 6000 kali sinyal 

tegangan otot yang diterima oleh elektroda. Sedangkan TL084 berfungsi untuk 

menyearahkan, menguatkan dan memotong sinyal yang tidak diperlukan.  

 

Gambar 3.3 Modul Sensor Otot 
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Rumus penguatan untuk AD620 adalah sebagai berikut : 

 1-G

k 49.4
  


=GR [7]................................................. (3.1) 

Diketahui : 

RG (Resistance Gain) : Nilai resistor yang akan digunakan 

G (Gain) : Nilai penguatan yang dibutuhkan 

Setelah menerima semua data sinyal tegangan otot, data langsung dikirimkan 

ke mikrokontroler, karena modul ini memang sudah dirancang sedemikian rupa agar 

dapat tersambung langsung dengan mikrokontroler. Maka dari itu sinyal akan 

langsung diperkuat, diperbaiki dan dihaluskan sehingga analog to digital converter 

(ADC) pada mikrokontroler dapat bekerja dengan baik[13]. Berikut ini adalah contoh 

dari gelombang sinus setelah melewati modul sensor otot: 
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Gambar 3.4 Gelombang Sinus Setelah Dikuatkan, Diperbaiki dan 

Dihaluskan [13] 

3.1.2 Elektroda 

Elektroda pada teknik EMG digunakan sebagai penangkap sinyal yang 

dihasilkan oleh otot ketika berkontraksi. Pada dasarnya elektroda ada dua jenis yaitu 

elektroda gel dan elektroda jarum. Untuk penelitian ini digunakan elektroda gel 

dengan alasan elektroda gel jauh lebih mudah penggunaannya dan dapat digunakan 

oleh orang awam tanpa perlu mengikuti latihan khusus. Dalam kasus EMG ini 
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dibutuhkan 3 buah elektroda untuk setiap penelitian dan setiap titik otot yang akan 

diukuran sinyal ototnya. Sebelum memasang elektroda, harus dicari terlebih dahulu 

titik-titik otot yang akan diukur sinyal tegangannya. Setelah menemukan tiap titiknya, 

bersihkan kulit yang akan ditempel oleh elektroda gel. Elektroda pertama diletakkan 

pada bagian titik puncak otot saat berkontraksi, lalu elektroda kedua diletakkan pada 

akhir otot dan elektroda terakhir diletakkan dengan jarak yang cukup jauh dan 

diletakkan pada bagian tubuh yang bukan merupakan otot melainkan tulang karena 

fungsinya sebagai ground[13]. 

Karena elektroda tipe gel ini memiliki banyak kekurangan seperti mudah 

terganggu oleh sinyal dari otot lain yang berada pada sekitar elektroda diletakkan dan 

untuk otot pada bagian dalam seperti organ tidak dapat dideteksi maka penggunaan 

elektroda tipe gel ini harus sangat diperhatikan. Meskipun memiliki banyak 

kekurangan, tetapi elektroda ini memang lebih cocok digunakan oleh orang awam 

dan pengunaannya juga lebih mudah dibandingkan dengan elektroda tipe jarum. 

Karena meskipun data yang diperoleh saat menggunakan elektroda jarum lebih akurat 

dan dapat tepat mendeteksi titik otot yang ingin diukur sinyal tegangannya, tetapi 

sangat beresiko untuk digunakan oleh orang awam yang tidak mendalami ilmu 

tentang anatomi tubuh manusia. Kekurangan dari elektroda tipe jarum yang lainnya 

adalah rasa sakit yang didapatkan ketika pemasangan elektroda pada tubuh seseorang. 

Mengingat kekurangan dari elektroda tipe gel yang sangat berpengaruh pada jarak 

tiap elektroda, maka peletakkan elektroda harus benar-benar berada diperhatikan dan 
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tepat pada posisi yang akan diukur. Berikut merupakan gambar elektroda yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

 

Gambar 3.5 Elektroda Perak Klorida Dengan Lapisan Gel 
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3.1.3  LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD pada penelitian kali ini berfungsi sebagai output dari data yang sudah 

diolah oleh mikrokontroler menjadi sebuah tamplian angka dan huruf yang akan 

memudahkan dalam membaca hasil data. LCD yang digunakan adalah layar cerdas 

berbasis dot matrix alfanumerik 16 x 2 dan mampu menampilkan 224 karakter yang 

berbeda dan simbol[15]. Cukup hanya dengan catu daya +5V layar LCD ini sudah 

mampu beroperasi dengan baik. Karena catu daya yang digunakan biasanya lebih dari 

+5V maka dibutuhkan potensio untuk mengatur daya yang masuk sehingga karakter 

dan simbol yang akan ditampilkan dapat terlihat dengan jelas. 

 

Gambar 3.6 LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 Alphanumeric Display [15] 
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3.2  Rangkaian Digital 

Dalam penelitian ini dibutuhkan juga alat yang dapat mengubah sinyal analog 

dari modul sensor otot menjadi sinyal digital yang akan digunakan sebagai ouput 

pada LCD. Maka dari itu dibutuhkan rangkaian digital berupa mikrokontroler yang 

berfungsi sebagai Analog to Digital Converter (ADC) dan sistem minimum yang 

akan menunjang sistem kerja dari mikrokontroler. Mikrokontroler yang digunakan 

pada penelitian ini adalah ATmega8535 dimana PORT A memang dikhususkan untuk 

mengolah sinyal ADC. PORT C digunakan untuk input dari modul sensor otot 

sedangkan PORT D digunakan untuk output LCD. 
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Gambar 3.7 Pin-out ATmega8535[10] 
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Gambar 3.8 Sistem Minimum ATmega8535 
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3.3 Program 

Agar mikrokontroler dapat memproses data yang masuk, maka dibutuhkan 

program untuk mengolah data tersebut menjadi output yang sesuai dengan harapan. 

Program yang dibuat berfungsi untuk membuat tampilan output pada LCD menjadi 

angka yang mudah dibaca dan dimengerti. Proses membuat program juga disesuaikan 

dengan rumus (3) agar hasil sesuai dengan perhitungan dan akan ditampilkan pada 

LCD berupa angka dari hasil perhitungan menggunakan rumus (3) dan huruf yang 

menjelaskan tampilan tersebut. 

Berikut ini merupakan program yang telah dibuat untuk penelitian kali ini: 

lcd_init(16); 

lcd_gotoxy(0,0);               

lcd_putsf("PEMBACAAN TEGANGAN OTOT PERUT"); 

delay_ms(500);                

while (1) 

      {         

dataADC=read_adc(0 

        lcd_gotoxy(0,0);   

        lcd_putsf("Elektro Unika");   

        lcd_gotoxy(3,1); 

        lcd_putsf("0 mVOLT");       

        Temp=(dataADC*4.9/10);   

        Tamp=(dataADC*4.9/1000); 

        lcd_gotoxy(0,1);           

tampil(Temp); 

             } 


