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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam suatu aktivitas sehari – hari, otot mempunyai peran penting untuk 

proses kegiatan manusia. Karena semua aktivitas yang dilakukan manusia 

menggunakan otot, seperti makan, minum, mandi, berjalan, bahkan tidur. Apabila 

otot tidak bekerja secara maksimal, maka aktivitas sudah pasti akan terganggu. 

 Otot adalah jaringan konektif didalam tubuh dengan tugasnya yaitu kontraksi. 

Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Elektromiografi 

(EMG) adalah teknik medis untuk mengukur respon otot terhadap stimulasi syaraf 

selama otot berkontraksi, power spectrum EMG bergeser ke arah frekuensi yang lebih 

rendah, efek ini disebabkan oleh kelelahan otot. Kelelahan otot sering merupakan 

hasil dari kerja otot yang tidak sehat. Tidak seperti evaluasi khas subjektif, yang 

biasanya menentukan titik waktu ketika subjek tidak dapat lagi menjalankan tugas, 

analisis sinyal EMG dapat memberikan informasi pengukuran metabolisme kontinyu 

di seluruh bagian 2 otot yang menunjukkan kelelahan selama kontraksi. Namun, 

ambang batas kelelahan otot tidak dapat didefinisikan sebagai fungsi sederhana dari 

besarnya beban otot dan timing, karena karakteristik dan kemampuan otot bervariasi 

pada setiap orang.  

 Dalam rencana desain pembuatan alat ini, sensor yang digunakan adalah 

sensor EMG untuk mendeteksi sinyal kejenuhan seluruh otot yang sedang bekerja, 
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dari sinyal output EMG maka akan di clamping terlebih dahulu sebelum masuk ke 

dalam ADC lalu ke microcontroller Arduino uno untuk mengirim data digital ke 

LCD. kemudian sinyal ini dikuatkan oleh AD620 dan dilewatkan ke filter untuk 

mendapatkan hasil sinyal yang diperlukan dan menggunakan output voltmeter dan 

LCD. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Blok Diagram Dari Perancangan System 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Dimana letak otot yang mengalami kontraksi bekerja ketika sedang 

melakukan satu aktivitas tertentu. 

b. Bagaimana karakteristik dan kemampuan otot pada setiap manusia. 

c. Bagaimana cara kerja sensor EMG untuk mendeteksi tingkat kelelahan 

otot. 
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d. Bagaimana mendesain alat deteksi sinyal kejenuhan otot menggunakan 

sensor EMG. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis hanya akan membahas tentang perancangan hardware yang digunakan, 

pada system hasil deteksi otot manusia pada output EMG menuju ke ADC  lalu ke 

mikrokontroler Arduino uno kemudian ke output. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Tugas akhir ini adalah untuk membuat realisasi rancangan Hardware 

dari system Elektromiografi dengan basis mikrokontroler Arduino Uno agar bisa 

memberikan informasi ketegangan otot seseorang yang nantinya bisa digunakan 

untuk identifikasi. 

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. 
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b. Analisis Permasalahan 

Melakukan analisa terhadap masalah-masalah yang terjadi saat melakukan 

pengecekan otot maupun pembuatan alat. 

c. Perancangan dan Pemrograman 

Melakukan perancangan suatu hardware seperti desain yang sebelumnya telah 

dibuat, dan pada pemrograman pada Arduino uno untuk menjalankan alat agar 

mendeteksi sinyal pada otot manusia. 

d. Uji Coba dan Evaluasi 

Melakukan uji coba pada alat yang telah dibuat dan melakukan pengecekan 

alat pada keluaran sinyal output EMG agar dapat ditampilkan pada LCD dan 

voltmeter. 

e. Penyusunan Laporan  

Menyusun laporan yang berisi tentang 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: 
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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 system kerja alat 

yang telah dibuat. 

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. 

 

 

 


