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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seseorang menggunakan banyak otot 

yang ada di dalam tubuh. Akan tetapi kadang saat melakukan pekerjaannya orang 

cenderung tidak memperhatikan keadaan dan tingkat kejenuhan ototnya, orang-orang 

cenderung memaksakan ototnya untuk berkerja berlebihan dengan tujuan agar cepat 

selesai. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan otot tubuh manusia, Padahal 

otot yang terlalu sering dibebani terlalu intens akan menimbulkan gangguan-gangguan 

yang dapat mengganggu atau menghambat kinerja otot itu sendiri. Gangguan-

gangguan yang dapat dialami otot dalam kinerja yang berlebihan dalah: 

- Atroji 

Atroji adalah suatu keadaan dimana otot mengalami pengecilan masa dan 

kehilangan kemampuan untuk melakukan kontraksi. 

- Hipertrofi 

Hipertrofi adalah keadaan dimana seseorang akan mengalami peningkatan 

volume organ atau jaringan. 

- Fibrosis 
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Fibrosis adalah keadaan dimana seseorang mengalami kejang otot atau 

merasakan nyeri pada otot karena aktivitas otot yang berlebihan yang bisa 

mengakibatkan otot tidak bisa melakukan regenerasi dan menurunkan 

kemampuan otot untuk melakukan kontraksi maupun relaksasi dengan cepat. 

- Kram 

Kram adalah keadaan dimana otot seseorang terasa nyeri dan sulit untuk 

melakukan pergerakan. 

Untuk menanggulangi terjadinya masalah-masalah otot tersebut, seseorang harus 

tahu kapan ototnya dalam keadaan bugar dan kapan otot mengalami kejenuhan. Untuk 

mengetahui keadaan-keadaan tersebut, dibutuhkan sebuah alat yang dapat melihat 

tingkat kekuatan kontraksi otot manusia. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk 

membuat alat yang dapat mendeteksi tingkat kekuatan kontraksi otot yang nantinya 

hasil dari alat tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan keadaan otot yang iduji. 

Dalam rencana desain pembuatan alat ini, sensor yang digunakan sebagai 

pendeteksi ketegangan otot ini adalah sensor elektromiografi(EMG). Sensor EMG 

adalah sensor yang memiliki fungsi untuk merekam aktivitas elektris yang dihasilkan 

oleh otot. Sinyal EMG adalah manifestasi listrik dari aktivasi neuromuskuler yang 

terkait dengan kontrak otot[1]. Sedangkan mioelektrik sendiri adalah sinyal yang 

dibentuk oleh variasi fisiologis serta rangsangan dari otot yang dibentuk  oleh bagian 

membrane serat otot [2]. Sinyal yang telah didapat dari sensor akan dikuatkan AD620 

dan selanjutnya akan dilewatkan filter sebelum dilakukan proses identifikasi. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka bisa disimpulkan 

rumusan masalah yang ada yaitu: 

1. Bagaimana tahapan-tahapan otot yang sedang melakukan aktivitas? 

2. Bagaimana cara kerja sensor EMG dalam pendeteksian sinyal otot? 

3. Sinyal-sinyal apa saja yang dihasilkan dan digunakan? 

4. Bagaimana pengindentifikasian tingkat kejenuhan otot yang menggunakan 

hasil pendeteksi kekuatan kontraksi otot? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis hanya akan membahas tentang perancangan hardware yang digunakan, 

sistem Elektromiografi dan identifikasi kekuatan otot bagian torso manusia. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Tugas akhir ini adalah untuk membuat realisasi rancangan Hardware 

dari sistem Elektromiografi dengan basis ATmega8535 agar bisa memberikan 

informasi ketegangan otot seseorang yang nantinya bisa digunakan untuk identifikasi. 
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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  

Metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data 

dan juga informasi dari buku-buku maupun literatur yang bisa dijadikan materi 

acuan dalam penelitian ini. 

b. Analisis Permasalahan 

Melakukan analisa terhadap masalah-masalah yang terjadi saat melakukan 

pengecekan otot maupun pembuatan alat. 

c. Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi pada beberapa 

responden untuk melakukan pengecekan pada otot responden sebelum bekerja 

dan setelah melakukan pekerjaan menggunakan alat pendeteksi ketegangan 

kontraksi otot. 

d. Perancangan dan Pembuatan 

Merancang suatu hardware dan software yang digunakan untuk melakukan 

pengecekan ketegangan otot. 

e. Uji Coba dan Evaluasi  

Melakukan uji coba pada alat yang telah dibuat dan melakukan pengecekan 

pada tingkat presisi alat dan dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dari 
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studi literature, dan jika terjadi perbedaan yang signifikan maka akan dilakukan 

perbaikan pada alat hingga alat memiliki akurasi yang baik. 

f. Penyusunan Laporan 

Menyusun laporan yang berisi hasil-hasil maupun kesimpulan dari Tugas Akhir 

agar mendapat manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah para pembaca untuk mengetahui isi laporan Tugas Akhir ini, 

laporan ini dibagi  kedalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan juga sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam proses 

pembuatan Tugas Akhir yang sudah dilaksanakan. 

BAB III :  RANCANGAN ALAT 

Berisi tentang perancangan, pembuatan dan sistem kerja alat 

yang telah dibuat. 
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BAB IV :  HASIL PENILITIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil dan analisa-analisa dari percobaan yang 

telah dilakukan. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisi tentang penejelasan dan juga kesimpulan dari hasil dan 

analisa alat yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


