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BAB III 

HARDWARE & SOFTWARE 

 

Pada bab kali ini dimana akan membahas tentang tata cara perancangan alat 

dan cara kerja alat yang akan digunakan pada tugas akhir ini, pada alat ini terdapat 2 

buah rangkaian yaitu rangkaian digital dan analog. Rangkaian digital berupa sebuah 

mikrokontroler, mikrokontroler yang digunakan pada bab ini menggunakan Arduino 

Uno dan rangkaian analog pada rangkaian EMG sensor yaitu didalamnya terdapat 

sebuah AD620 dan 4 OP-AMP.  

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Alur sinyal EMG 

Pada gambar 3.1 terdapat sebuah blok diagram alur sinyal EMG dimana 

terdiri dari 3 buah conector yang nantinya dipasangkan dengan elektroda sebagai 

penghantar sinyal dari permukaan kulit dan kemudian terdapat sebuah rangkaian 

EMG sebagai rangkaian analog dan juga terdapat beberapa komponen dengan fungsi 

yang berbeda. Pada gambar diatas juga terdapat sebuah mikrokontroler, 
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mikrokontroler yang saya gunakan yaitu Arduino uno / ATmega328 sebagai 

rangkaian digital dan kemudian ditampilkan pada sebuah LCD. 

 

3.1 Rangkaian Analog 

 Electromyography (EMG) adalah proses merekam aktivitas elektrik dari otot, 

untuk menentukan apakah sedang melakukan kontraksi atau tidak.[3] Pengukuran 

sinyal EMG dilakukan dengan instrument bernama elektromiograf, dan sedangkan 

hasil rekamannya dinamakan elektromiogram. Elektromiograf mendeteksi listrik 

yang dihasilkan otot ketika otot ini aktif dan non aktif.[9],[11] Dan untuk 

menghasilkan suatu sinyal EMG dimana otot akan mengalami tahapan yaitu 

membrane potensial, muscle fiber action potensial ditambah noise sehingga 

menghasilkan suatu kumpulan yang disebut MUAP (Motor Unit Action 

Potential).[5],[10] 

 Pada rangkaian ini EMG sensor di fungsikan sebagai rangkaian analog. Pada 

rangkaian analog ini terdapat sebuah komponen yaitu AD620 yang berfungsi sebagai 

penguat sinyal dan TL084 dimana didalamnya terdapat sebuah 4 op-amp.  
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Gambar 3.2 Rangkaian EMG sensor 

Dari gambar 3.3 di atas dapat di simpulkan cara kerja pembacaan sinyal otot secara 

sederhana dan dapat di jabarkan tiap-tiap bagian rangkaiannya. 

3.1.1 Penguat Instrumentasi AD620  

 AD620 ini merupakan IC yang sering digunakan pada aplikasi pembacaan 

sinyal EMG dan berfungsi sebagai memperkuat sinyal otot dan komponen ini 

memiliki kelebihan tidak rentan terhadap suatu noise, butuh daya yang rendah dan 

hanya menggunakan satu resistor untuk mengatur penguatannya.[8] Penguatan yang 

dihasilkan oleh AD620 ini bermacam-macam tergantung dari besarnya nilai Rg yang 

digunakan.  

 Terdapat sebuah rumus untuk menentukan nilai resistor yang digunakan dan 

penguatan yang dihasilkan.  

INPUT 
OUTPUT 
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………………………………… (3.1) [12] 

Keterangan : 

RG = Nilai Resistor yang akan di gunakan 

G = Nilai Penguatan yang di inginkan 

 

 Dalam tugas akhir ini, jadi nilai penguatan yang dihasilkan penulis yaitu 1000 

kali, sehingga Rg yang di pergunakan penulis adalah 47Ω , Nilai tersebut di anggap 

sebagai nilai Rg yang mudah di dapat dan menghasilkan nilai penguatan yang lebih 

dari cukup untuk pengolahan pada tahap selanjutnya.[3] 

 

Gambar 3.3 Pinout AD620 AD620[12] 

3.1.2 Op-Amp TL084 

IC TL084 didalamnya terdapat sebuah 4 op-amp. Keempat op-amp tersebut 

dapat digunakan dengan fungsinya masing-masing untuk mengolah sinyal otot yang 

dikuatkan oleh AD620, berikut ini adalah gambaran rangkaian keempat op-amp pada 

TL084 tersebut.   
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Gambar 3.4 Rangkaian TL084 

Op-amp yang pertama sebagai rangkaian High Pass Filter, penguat inverting dan 

full wave rectifier. Memiliki beberapa komponen diantaranya resistor, kapasitor dan 

diode, nilai C yang digunakan 2,2μF dan Ri yang digunakan 510Ω sehingga 

didapatkan nilai frekuensi cut off 142 Hz. Kemudian nilai Rf yang digunakan yaitu 

1,2 KΩ sehingga didapatkan nilai penguatan inverting sebesar -2 kali, didapatkan 

persamaan berikut. 

Fc = 1/2πRC………………………………….(3.2) [3] 

G = -Rf/Ri………………………………………….(3.3) [4] 

Op-amp yang kedua digunakan sebagai pembalik sinyal karena dari op-amp 

yang pertama dalam mode inverting menyebabkan sinyal menjadi minus. Nilai Ri dan 

Rf yang digunakan pada op-amp kedua sama sehingga didapatkan penguatan sinyal 

keluaran dari op-amp yang pertama sebanyak -1 kali. 



18 
 

Op-amp yang ketiga ini sebagai Low Pass Filter berfungsi sebagai menghaluskan 

sinyal keluran dari op-amp yang kedua agar sinyal keluaran menjadi tegangan DC. 

Pada rangkaian Low Pass Filter ini nilai C yang digunakan pada rangkaian ini yaitu 

1μF, Rf dan Ri yang digunakan sama sebesar 82KΩ maka tidak terjadi penguatan 

pada op-amp yang ketiga ini dan didapatkan nilai frekuensi cut off sebesar 2 Hz 

didapatkan rumus dalam persamaan (3.2).  

Op-amp yang keempat ini digunakan untuk penguatan dan pembalik sinyal. 

Fungsi dari pembalik sinyal pada op-amp yang keempat yaitu hasil keluaran pada op-

amp yang ketiga berada pada amplituda minus menjadi positif. Nilai Rf yang 

digunakan pada op-amp yang keempat sebesar 1,2K dan Ri sebesar 510Ω sehingga 

didapatkan nilai penguatan sebesar -2 kali. 

3.1.3 Elektroda 

 Elekroda dalam aplikasi ini berperan sangat penting dikarenakan untuk 

penghantar sinyal dari permukaan kulit menuju AD620, melalui sebuah konektor 

yang terdapat pada gambar 3.1. 

 Elektroda yang penulis gunakan dalam rangkaian ini adalah elektroda yang 

jenis gel, kenapa menggunakan elektroda jenis gel adalah elektroda tersebut memiliki 

noise level yang lebih rendah daripada elektroda jenis lainnya.[7] 
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Gambar 3.5 Elektroda Gel 

 

3.2 Rangkaian Digital 

 Dalam bab ini akan membahas mengenai bagian-bagian dari rangkaian digital 

beserta masing-masing fungsinya yang di gunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

3.2.1 Mikrokontroler 

 Pada sebuah rangkaian digital penulis menggunakan mikrokontroler Arduino 

Uno, sebuah board mikrokontroler yang berbasis ATmega328. Arduino Uno. Catu 

daya yang digunakan pada mikrokontroler ini untuk memberi dayanya dengan 

tegangan mulai dari 9-12 Volt. Memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, crystal osilator 16 MHz, koneksi 

USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. Arduino mampu men-support 

mikrokontroler; dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB.[6] 
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Gambar 3.6 Bentuk fisik dan pinout Arduino uno berbasis ATmega328[6] 

 Pada mikrokontroler Arduino Uno berbasis ATmega328 ini dengan input yang 

berasal dari sinyal otot yang dikuatkan, disearahkan dan difilter yang kemudian 

diteruskan ke mikrokontroler sebagai ADC, kemudian sinyal tersebut diproses oleh 

mikrokontroler dengan program untuk dapat ditampilkan pada LCD. 

 Mikrokontroler ini juga memerlukan system minimum untuk membuatnya 

bekerja. Sistem minimum ini yang nanti akan menghubungkan ke rangkaian lain 

untuk menjalankan fungsi tertentu,dan juga system minimum ini yang akan 

dihubungkan suatu input atau output dari sebuah alat.            
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Gambar 3.7 Bentuk Fisik Sistem Minimum[6] 

3.3 Sofware 

Pada sub-bab ini di jelaskan secara singkat mengenai flowchart dalam 

pembuatan suatu program, tentunya untuk menjalankan suatu alat sebuah 

mikrokontroler harus diprogram terlebih dahulu  dengan sebuah program dimana 

program inilah yang akan menjadi software dalam suatu alat. Berikut adalah 

flowchart suatu program dari perintah EMG sensor. 
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3.3.1 Flowchart Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.8 Flowchart Program 

 

Berikut adalah Program yang dimasukan ke sebuah mikrokontroler untuk 

menjalankan fungsi sebagai pengukuran sensor dan dapat ditampilkan pada LCD. 

 

start 

Inisialisasi 

variable 

Inisialisasi 

sub-program 

Inisialisasi 

ADC&PORT 

Baca ADC& 

konversi nilai 

Hasil 

konversi 

Keluaran nilai 

pada LCD 
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#include  <Wire.h> 

#include  <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

lcd.begin(16,2); 

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

int sensorValue = analogRead(A0)*0.49 ; (baca ADC pada port A0) 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("nilai ="); (menampilkan tulisan pada LCD) 

delay(500); 

lcd.setCursor(1,1); 

lcd.print("     "); 

 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print(sensorValue); 

lcd.setCursor(3,1); 

lcd.print("0mV"); (menampilkan hasil berupa angka pada LCD) 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


