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BAB III 

HARDWARE DAN SOFTWARE 

 

 Dalam bab ini membahas tentang perancangan dan pembuatan alat maupun 

program yang akan digunakan didalam tugas akhir ini. Dalam alat yang digunakan pada 

tugas akhir ini terdapat rangkaian regulator yang bertujuan untuk menjaga tegangan 

agar tidak melebihi batasan, rangkaian penguat, dan juga rangkaian mikrokontroler 

yang berfungsi untuk mengolah data yang telah diperoleh dari sensor EMG. Berikut 

adalah gambaran Alur pemrosesan sinyal pada alat ini. 

 

Gambar 3.1 diagram blok jalur pengolahan sinyal 
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 Pada gambar 3.1 bisa dilihat pada bagian masukan penguatan terdapat 3 buah 

masukan yaitu input positif, input negatif, dan refrensi(ground). 3 buah masukan inilah 

yang akan tersambung dengan elektroda yang memiliki fungsi sebagai penghubung 

antara sensor elektromiografi ini dengan permukaan otot yang akan di ukur. Kemudian 

setelah elektroda menghantarkan sinyal ke sensor elektromiografi tersebut akan terjadi 

penguatan dan penyearahan yang bertujuan agar sinyal otot yang telah didapat dari 

proses pendeteksian bisa dibaca oleh mikrokontroler. Setelah sinyal dibaca oleh 

mikrokontroler sinyal akan diolah dengan program yang telah di input ke 

mikrokontoler untuk dijadikan kontrol keluaran. Pada penilitian ini penulis 

menggunakan LCD sebagai keluarannya. 

 

3.1 Elektroda 

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan elektroda tipe gel dengan 

teknik surface EMG. Pemilihan tipe elektroda ini didasarkan karena penulis tidak 

memiliki keahlian khusus dalam melakukan teknik intramuscular EMG dan elektroda 

jenis ini memiliki tingkat noise yang lumayan bagus. 

Disini elektroda menjadi salah satu komponen yang sangat penting, karena 

elektroda ini memiliki tugas sebagai penangkap sinyal yang didapat dari otot, saat otot 

melakukan kontraksi. Jumlah jaringan yang ada diantara permukaan otot dan elektroda 

dapat mempengaruhi penyaringan spasial dari sinyal [8]. Sebelum melakukan 



23 
 

pengujian ada beberapa tahapan yang harus dipertimbangkan seperti persiapan kulit 

dan elekroda untuk pengukuran, persiapan permukaan kulit dengan cara 

menghilangkan penghalang seperti bulu kulit, keringat, bakteri dan lainnya.  Hal ini 

bisa dilakukan dengan pasta pembersih abrasif, amplas lembut, dan alkohol [9] 

 

3.2 Sensor Elektromiografi 

Dalam proses rektifikasi dan penguatan pada penelitian ini, penulis menggunakan 

modul sensor EMG yang memiliki beberapa komponen yang antara lain: AD8226, 

TL084, resistor variabel. Dalam melakukan pengecekan kekuatan kontraksi ini 

digunakan modul sensor EMG yang digunakan sebagai input analog. Rangkaian 

penguat ini dibutuhkan karena sinyal otot yang dihasilkan oleh otot memiliki kisaran 

millivolt. Maka agar dapat dibaca oleh mikrokontroler, modul penguat ini digunakan. 

Didalam modul ini terdapat OP AMP dengan tipe AD8226 yang berfungsi sebagai 

penguat  dan OP AMP dengan tipe TL084 yang digunakan sebagai rangkaian 

penyearah dan filter. Modul ini menggunakan variable resistor di bagian gainnya yang 

memungkinkan untuk mengubah-ubah gain pada AD8226. Mengubah gain pada 

amplifier berpengaruh pada penguatan yang akan dilakukan. Jadi sinyal yang nantinya 

akan digunakan pada mikrokontoler bukanlah sinyal murni atau mentah. Melainkan 

sinyal yang sudah melalui tahap penguatan, integrasi, dan juga penyearahan. Sehingga 

sinyal yang dihasilkan akan berjalan baik sebagai input analog mikrokontroler. 
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Gambar 3.3 Contoh pengolahan sinyal menggunakan sinus sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Gambar rangkaian AD 8226 



25 
 

 

 

Gambar 3.5 Gambar Rangkaian Penyearah Full Wave  

 

Gambar 3.6 Gambar Rangkaian Penguat Sekunder 
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Gambar 3.7 Gambar Rangkaian Filter 

Pada modul sensor otot ini memiliki 4 buah amplifier. Penguatan utama yang ada 

pada modul ini terdapat pada amplifier dengan tipe AD8226 ini. Tugas AD8226 adalah 

memperkuat sinyal yang ditangkap oleh sensor dan mengalikannya berdasarkan gain 

yang ada. Operasional amplifier yang kedua adalah konfigurasi dua Op-Amp yang 

berfungsi sebagai high pass filter, full wave rectifier dan penguatan terbalik, sementara 

Op-Amp kedua digunakan untuk melakukan mode penguatan terbalik dan resistor 

variabel digunakan untuk mendapatkan gain yang bisa diubah dengan tujuan untuk 

mempermudah penyesuaian pada amplituda output yang dihasilkan oleh input 

penguatan. Kemudian sinyal dimasukan ke Op-Amp ketiga yang digunakan untuk 

penguatan sekunder yang melakukan penguatan sebesar 6 kali. Tujuan dari proses 

penyearahan dan filtering ini adalah untuk merata-ratakan sinyal yang telah 

disearahkan menjadi sinyal DC yang dapat dibaca oleh mikrokontroler ATMega8535. 
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RG = 
49.4𝑘Ω

𝐺−1
……………………………..( 3.1 ) 

3.3 Rangkaian Digital 

Rangkaian yang digunakan untuk mengolah data yang telah didapat dari penguat 

adalah mikrokontroler dengan tipe ATMega8535. Mikrokontroler ini menggunakan 8 

bit dan memiliki kecepatan proses maksimum 16Mhz. Sinyal input akan masuk 

kebagian port a pada chip yang memiliki fungsi sebagai ADC( Analog Digital 

Converter). Sedangkan dalam percobaan ini port c digunakan sebagai port output dan 

akan dihubungkan pada LCD untuk menampilkan hasil keluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Bentuk fisik ATmega8535 

Untuk menggunakan mikrokontrol ini tentunya kita membutuhkan komponen 

pendukung agar chip ini bisa digunakan. Komponen pendukung ini disebut dengan 
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sistem minimum. Sistem minimum digunakan untuk membantu pengguna lebih mudah 

melakukan pengalokasian input dan output. 

 

Gambar 3.9 Sistem minimum mikrokontroler ATmega 8535 

 

3.4 Software 

Dalam penggunaan mikrokontroler dibutuhkan suatu program yang harus dibuat 

berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Program ini akan berisikan tentang 

bagaimana input dan output diolah. mikrokontroler ini akan berfungsi sebagai otak atau 

bisa disebut sebagai komputer sederhana. Jadi software ini adalah salah satu komponen 

penting yang dibutuhkan. Dari flowchart berikut dibuat lah program seperti yang 

tertera dibawah ini, untuk menjalankan sistem sensor EMG. 
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Gambar 3.10 Diagram Alur pemrograman EMG 

Dan berikut adalah program yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penilitian tugas akhir ini. Program ini ditujukan untuk mengolah sinyal yang didapat 

dari input ADC mikrokontroler dan mengluarkan hasil pada port C mikrokontoler yang 

berfungsi sebagai keluaran dan terhubung dengan LCD 16 X 2. Pada percobaan ini saat 

elektroda tidak terdeteksi, LCD akan menampilkan hasil 5010 mV. 
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lcd_init(16); 

lcd_gotoxy(0,0);               

lcd_putsf("PEMBACAAN TEGANGAN OTOT TORSO"); 

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); 

             } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


