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Abstract 

A study entitled "Design of A Personal Computer-Based 

Electromyograph" has been conducted with the goal of designing an 

electromyograph device to tap the electrical activity of the lower forearm 

muscles. The designed electromyograph was equipped with a signal 

display on a personal computer. In this study, the data transmission from 

the electromyograph hardware towards the personal computer was 

designed through two different mechanisms such as the usage of the 

internal ADC of ATmega 328 microcontroller on an arduino board and 

the usage of the internal soundcard of a personal computer. On the 

software, the internal ADC of ATmega 328 microcontroller with an 

arduino nano microcontroller board was used to send the data from  the  

electromyograph  hardware  towards  the  personal  computer,  an  

arduino software  was  used  in  the  process  of  data  acquisition  from  

the  electromyograph hardware towards the PC, while Delphi language 

was used in displaying the signal from the electromyograph hardware. 

On the software as well, the internal soundcard of a PC was used to send 

the data from the electromyograph hardware towards the personal 

computer. A software using Delphi language was also used in the process 

of data acquisition from the electromyograph hardware towards the PC. 

The electromyograph device that was created in this study has 

respectively the percentage error  values  of  0  %  at  a    relaxation  

mechanism,  5  %  at  a  medium  contraction mechanism and 2.04 % at a 
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strong contraction mechanism. 
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Abstrak 

Telah dilakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Elektromiograf 

Berbasis Personal Computer “ dengan tujuan merancang alat elektromiograf 

untuk menyadap aktifitas listrik otot lengan bawah. Alat elektromiograf yang 

dirancang dilengkapi dengan tampilan sinyal pada personal computer. Pada 

penelitian ini pengiriman data dari hardware elektromiograf menuju personal 

computer  dirancang melalui dua mekanisme yang berbeda yaitu dengan 

memanfaatkan ADC internal dari mikrokontroler ATmega 328 pada board 

arduino nano dan menggunakan soundcard internal dari personal computer. Pada 

software untuk pengiriman data dari hardware elektromiograf menuju personal 

computer    menggunakan ADC internal    dari mikrokontroler, proses akusisi data 

dari hardware elektromiograf menuju PC digunakan arduino software sedangkan 

untuk menampilkan tampilan sinyal dari hardware elektromiograf digunakan 

bahasa delphi. Software untuk pengiriman data dari hardware elektromiograf 

menuju personal computer  menggunakan soundcard internal dari PC 

menggunakan software dengan bahasa pemrograman delphi. Alat 

elektromiograf yang berhasil dibuat pada penelitian ini memiliki persentase nilai 

error alat saat mekanisme relaksasi sebesar 0 %, nilai error alat saat mekanisme 

kontraksi sedang sebesar 5 % dan nilai error alat saat mekanisme kontraksi kuat 

sebesar 2,04 %. 

 

Kata Kunci : Elektromiograf, EMG, Arduino, Biopotensial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.   PENDAHULUAN 

Otot merupakan organ gerak tubuh aktif karena mampu 

mengendalikan organ tubuh yang lain sehingga kita dapat bergerak. 

Kekuatan otot mempengaruhi aktifitas dari gerak tubuh, aktifitas tubuh 

yang tinggi didukung adanya kekuatan otot yang besar. Pada tubuh 

manusia, pengetahuan mengenai gaya pada otot dan sendi merupakan 

nilai besar dalam dunia kedokteran dan terapi fisik, dan juga merupakan 

studi yang sangat berguna dalam aktifitas atletik (Giancoli, 1998). Peran 

otot pada olahragawan atau atlet sangat penting dalam meraih prestasi dan 

kesuksesan. Salah satu contoh peran kekuatan otot  pada  seorang atlet 

adalah  kekuatan otot lengan  bawah pada  atlet  basket, voli, 

bulutangkis, tenis dan olahraga lainnya yang menggunakan otot lengan 

bawah sebagai tumpuan kekuatan. Tidak berfungsinya otot dengan 

baik, dalam hal ini otot lengan bawah,  merupakan  permasalahan  

signifikan  pada  manusia  khususnya  olahragawan. Kerusakan  otot  ini  

diperlukan  penanganan  khusus,  maka  untuk  mengetahui  adanya 

kerusakan otot yang terjadi pada tubuh diperlukan adanya teknologi 

instrumentasi medis yang dapat mendiagnosa dan memonitoring aktifitas 

otot tubuh. Informasi diagnostik mengenai aktifitas otot dapat diperoleh 

dari aktifitas listriknya (Cameron, 1992). 

Salah satu instrumentasi medis yang berfungsi menampilkan 

bentuk dan mengukur aktifitas otot adalah elektromiograf. Sebuah 

elektromiograf mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel-sel 

otot ketika sel-sel ini elektrik atau neurologis diaktifkan. Menurut 

Nomiyasari (2011) pada surface elektromiograf, sinyal yang didapatkan 

memiliki kisaran frekuensi antara 20 Hz sampai 500 Hz.  Potensial 

listrik pada permukaan otot tubuh memiliki kisaran tegangan 0,4 mV 

sampai 5 mV, dan terdapat amplitudo tegangan yang lebih tinggi lagi 

apabila terjadi kontraksi yang kuat (Nomiyasari, 2011). 



 

Penelitian Rusmawati (2006) dan Mariam S.K (2006) menunjukkan aspek 

kualitatif profil potensial otot manusia saat berkontraksi dan berelaksasi. Pada 

penelitian tersebut didapatkan bahwa sinyal pengganggu atau noise 50 Hz yang 

merupakan noise dari jala-jala PLN belum mampu dihilangkan. Hasil tampilan 

sinyal pada alat yang dihasilkan  dari  penelitian  tersebut  belum  akurat  dimana  

profil  potensial  otot  yang sebenarnya belum diketahui secara pasti. Instrumen 

yang dirancang belum dilengkapi dengan mikrokontroler sebagai pengendali 

sistem. Penelitian lain terkait alat elektromiograf juga telah dilakukan oleh 

Nomiyasari (2011). Alat elektromiograf yang dihasilkan pada penelitian tersebut 

masih terdapat kekurangan dimana filter yang dirancang belum sesuai dengan 

perhitungan. Hasil tampilan sinyal pada alat yang dihasilkan belum akurat dengan 

tingkat % error alat sebesar 26,67%. Kinerja ADC dari alat yang dihasilkan 

belum optimal sehingga proses interface antara hardware elektromiograf dengan 

personal computer menjadi terganggu. 

Pada penelitian ini diteliti profil aktifitas listrik otot manusia ketika 

relaksasi dan kontraksi. Otot tubuh manusia yang menjadi fokus obyek penelitian 

ini adalah otot lengan bawah. Bagian otot lengan bawah yang disadap aktifitas 

listriknya adalah bagian antebrachium anterior. Dalam penelitian ini dirancang 

suatu elektromiograf berbasis personal computer yang mampu menyadap sinyal 

otot tubuh, dengan demikian instrumen ini dapat menghasilkan data digital untuk 

diproses dan ditampilkan pada komputer.  Data  diolah  dengan  bahasa  

pemrograman  delphi  sehingga  dapat menampilkan hasil tampilan sinyal. Dalam 

penelitian ini pengiriman data dari hardware elektromiograf menuju personal 

computer   dirancang melalui dua mekanisme yaitu dengan memanfaatkan ADC 

internal  dari mikrokontroler ATmega 328 dengan board mikrokontroler 

arduino nano dan menggunakan soundcard internal dari personal computer. Hasil 

pengiriman data yang ditampilkan di personal computer melalui dua 

mekanisme yaitu dengan menggunakan ADC internal dari mikrokontroler 

ATmega 328 dengan board mikrokontroler arduino nano dan menggunakan 

soundcard internal dari personal computer, dalam penelitian ini kedua mekanisme 

dibandingkan satu dengan yang lainnya. Tampilan sinyal dari elektromiograf 



 

merupakan sinyal yang bersifat acak atau random (Nomiyasari, 2011). 

Tampilan sinyal pada penelitian ini berada dalam kawasan waktu, dengan 

kata lain hasil tampilan sinyal keluaran merupakan hubungan antara waktu 

dengan tegangan potensial listrik otot tubuh. 

Dikarenakan besar aktifitas listrik otot lengan bawah yang sangat 

kecil, menurut Nomiyasari (2011) yakni berkisar antara 0,4 mV hingga 5 

mV, maka perlu dilakukan penguatan, besar penguatan total yang 

dirancang pada penelitian ini adalah berkisar antara 5000  hingga 6000 

kali. Alat elektromiograf yang dirancang diberi filter untuk meloloskan 

sinyal dengan frekuensi 20 Hz sampai 250 Hz, hal ini didasarkan 

penelitian Nomiyasari (2011), frekuensi tersebut merupakan frekuensi 

sinyal aktifitas listrik otot yang paling sering muncul. Disamping itu untuk 

menghilangkan interferensi sinyal dari tegangan  jala-jala  listrik  PLN  

yaitu  frekuensi  50  Hz  maka  alat  yang  di  rancang dilengkapi dengan 

filter yang mampu menghilangkan frekuensi 50 Hz. Untuk menyadap 

sinyal aktifitas listrik otot lengan bawah digunakan surface electrode. Hal 

ini dikarenakan surface electrode mudah pemasangannya juga tidak 

terlalu mengganggu aktifitas dari orang yang diteliti (Setioningsih, 2010). 

 

2.   METODE PENELITIAN 

2.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Pada penelitian ini, hardware elektromiograf terdiri dari rangkaian 

catu daya, rangkaian pre-amplifier, rangkaian highpass filter, rangkaian 

lowpass filter dan rangkaian notch filter. Pengiriman data dari hardware 

elektromiograf menuju personal computer   dalam penelitian ini dirancang 

melalui dua mekanisme yaitu dengan memanfaatkan ADC internal dari 

mikrokontroler ATmega 328 pada  board arduino nano  dan  dengan  

menggunakan  soundcard  internal  dari  personal  computer  ACER  

4736. Adapun blok diagram hardware elektromiograf dengan mekanisme 

pengiriman data menggunakan ADC internal  dari mikrokontroler 

disajikan pada 



 

 

Gambar 2.1 Blok Diagram Hardware Elektromiograf dengan Mekanisme 

Pengiriman Data Menggunakan ADC Internal Mikrokontroler ATmega 328. 

 

 

Gambar 2.2 Blok Diagram Hardware Elektromiograf dengan Mekanisme 

Pengiriman Data Menggunakan Soundcard Internal Dari Personal Computer. 

 

2.1.1 Rangkaian Catu Daya 

Catu daya yang digunakan pada alat elektromiograf ini adalah ±5V, dimana 

sumber tegangan dari rangkaian catu daya berasal dari baterai. Rangkaian catu 

daya terdiri dari IC regulator 7805 untuk menstabilkan tegangan menjadi +5V dan 

IC regulator 7905 untuk menstabilkan tegangan menjadi -5V. 

 

Gambar 2.3 Skema Rangkaian Catu Daya 

 

2.1.2 Rangkaian Pre-Amplifier 

Karena   sinyal   EMG  merupakan   tegangan   diferensial   yang   lemah   



 

maka diperlukan instrumentasi dengan offset. Offset berfungsi untuk 

menghilangkan noise yang ikut dalam sinyal elektromiograf (Setiawan, 

2008). Rangkaian Pre-Amplifier berfungsi sebagai penguat awal sinyal 

elektromiograf. 

 

Gambar 2.4 Skema Rangkaian Pre-Amplifier 

 

2.1.3 Rangkaian Highpass Filter 

Rangkaian highpass filter digunakan menyaring dan 

menghilangkan frekuensi rendah dan meloloskan frekuesnsi tinggi. 

Rangkaian highpass filter  pada penelitian ini berfungsi untuk melewatkan 

frekuensi diatas 20 Hz. Rangkaian highpass filter pada penelitian ini 

merupakan rangkaian filter aktif orde 2. 

 

Gambar 2.5 Skema Rangkaian Highpass Filter. 



 

 

2.1.4 Rangkaian Lowpass Filter 

Rangkaian lowpass filter digunakan menyaring dan menghilangkan 

frekuensi tinggi dan meloloskan frekuensi rendah. Pada penelitian ini rangkaian 

lowpass filter berfungsi untuk melewatkan frekuensi dibawah 250 Hz dan 

menyaring frekuensi diatasnya. Pada penelitian ini, rangkaian lowpass filter 

merupakan rangkaian filter aktif orde 2. 

 

Gambar 2.6 Skema Rangkaian Lowpass Filter . 

 

2.1.5 Rangkaian Notch Filter 

Rangkaian notch filter   digunakan menyaring dan menghilangkan 

frekuensi tertentu, dalam penelitian ini frekuensi cut-off pada rangkaian notch 

filter adalah frekuensi 50 Hz. Rangkaian notch filter   berfungsi untuk menyaring 

sinyal pada frekuensi 50 Hz, karena frekuensi 50 Hz merupakan noise atau 

gangguan yang paling dominan yang terjadi disebabkan adanya interferensi dari 

tegangan jala-jala listrik PLN (Muzakki, 2002). Pada penelitian ini, rangkaian 

notch filter merupakan rangkaian filter aktif orde 2. 



 

 

Gambar 2.7 Skema Rangkaian Notch Filter. 

2.1.6 Rangkaian Adder 

Rangkaian adder digunakan untuk menaikkan level tegangan 

karena ADC pada mikrokontroler tidak mampu membaca sinyal dengan 

tegangan negatif. Sinyal elektromiograf merupakan sinyal AC dan 

rangkaian adder digunakan agar tegangan sinyal elektromiograf dapat 

tersampling secara utuh oleh ADC internal mikrokontroler. 

 

Gambar 2.8 Skema Rangkaian Adder 

 

2.2  Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

2.2.1   Perancangan Perangkat Lunak (Software) untuk Pengiriman 

Data Menggunakan ADC Internal  dari Mikrokontroler 

ATmega 328 

Pada software untuk pengiriman data dari hardware elektromiograf 

menuju personal computer   menggunakan ADC internal  dari 



 

mikrokontroler ATmega 328 dengan board mikrokontroler arduino nano, proses 

akusisi data dari hardware elektromiograf menuju PC digunakan arduino 

software sedangkan untuk menampilkan tampilan sinyal dari hardware 

elektromiograf digunakan software delphi. Perangkat lunak pada mikrokontroler 

ATmega 328 dengan arduino software berfungsi untuk konversi data dan 

pengiriman data. Perangkat lunak pada mikrokontroler ATmega 328 berhubungan 

dengan perangkat lunak delphi untuk tampilan sinyal elektromiograf. 

 

Gambar 2.9 Diagram Alir Program Mikrokontroler ATmega 328 Pada Arduino 

Software 

Perangkat lunak tampilan sinyal elektromiograf bertujuan untuk 

menampilkan sinyal elektromiograf dalam bentuk visual dengan bahasa 

pemrograman delphi. 



 

 

Gambar 2.10 Diagram Alir Software Tampilan Sinyal Elektromiograf dengan 

Software Delphi 

 

2.2.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software) Untuk Pengiriman

 Data Menggunakan Soundcard Internal Dari PC. 

Pada software untuk pengiriman data dari hardware elektromiograf 

menuju personal computer  menggunakan soundcard internal dari PC, 

proses akusisi data dari hardware elektromiograf menuju PC 

menggunakan software delphi dengan bahasa pemrograman delphi Pada 

software delphi terdapat komponen-komponen seperti audio.lab dan 

signal.lab yang dapat dimanfaatkan sehingga data dari hardware 

elektromiograf mampu ditampilkan pada PC. 



 

 

 

Gambar 2.11. Diagram Alir Program Pengiriman Data Menggunakan Soundcard 

Internal Dari PC 

 

 

 

3.   HASIL 

3.1  Data Hasil Alat Elektromiograf dengan Mekanisme 

Pengiriman Data Menggunakan ADC Internal  dari Mikrokontroler 

ATmega 328 

 



 

 

Gambar 3.1 Sinyal Aktifitas Otot Saat Relaksasi dari  Elektromiograf dengan 

Mekanisme Pengiriman Data Menggunakan ADC Internal Mikrokontroler 

Atmega 328. 

 

 

Gambar 3.2 Sinyal Aktifitas Otot Saat Kontraksi Sedang dari  Elektromiograf 

dengan Mekanisme Pengiriman Data Menggunakan ADC Internal Mikrokontroler 

Atmega 328. 



 

 

Gambar 3.3 Sinyal Aktifitas Otot Saat Kontraksi Kuat dari  Elektromiograf 

dengan Mekanisme Pengiriman Data Menggunakan ADC Internal Mikrokontroler 

Atmega 328. 

 

Data tampilan sinyal mampu ditampilkan dengan software delphi 

menggunakan komponen TChart, pada sumbu vertical data sinyal mampu 

merepresentasikan adanya aktifitas listrik otot tubuh dengan perubahan tegangan 

peak to peak ketika relaksasi maupun  kontraksi.  Pada  sumbu  horizontal  sinyal  

yang  tertampil  pada  grafik  tidak mampu membentuk sinyal sinus yang baik.   

Seperti diketahui, chart pada software delphi umumnya berfungsi sebagai plot 

statistik pada bidang vertical, sedangkan pada bidang horizontal hanya mengacu 

pada aliran data yang masuk secara bergiliran (Febriani, 2012). Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dapat digunakan IC RAM pada  mikrokontroler  untuk  

mengatur  pengolahan  data  yang  akan  dikirim  ke  PC sehingga waktu delay 

pengiriman data dapat dikurangi dan gambar sinyal yang ter-plot pada grafik 

menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2  Data Hasil Alat Elektromiograf dengan Mekanisme 

Pengiriman Data Menggunakan Soundcard Internal dari PC. 

 

Gambar 3.4 Sinyal Aktifitas Otot Saat Relaksasi dari  Elektromiograf dengan 

Mekanisme Pengiriman Data Menggunakan Soundcard Internal dari PC. 

 

 

Gambar 3.5 Sinyal Aktifitas Otot Saat Kontraksi Sedang dari  Elektromiograf 

dengan Mekanisme Pengiriman Data Menggunakan Soundcard Internal dari PC. 



 

 

Gambar 3.6 Sinyal Aktifitas Otot Saat Kontraksi Kuat dari  Elektromiograf 

dengan Mekanisme Pengiriman Data Menggunakan Soundcard Internal dari PC. 

 

Berdasarkan pengamatan secara visual, data tampilan sinyal mampu 

ditampilkan dengan software delphi menggunakan komponen SLScope. Pada 

sumbu vertical data sinyal mampu merepresentasikan adanya aktifitas listrik 

otot tubuh dengan perubahan tegangan peak to peak ketika relaksasi maupun 

kontraksi. Pada sumbu horizontal sinyal yang tertampil pada grafik mampu 

membentuk sinyal sinus yang baik. Sinyal yang terbentuk dari alat elektromiograf 

dengan mekanisme pengiriman data menggunakan soundcard internal dari 

personal computer telah mampu merepresentasikan adanya aktifitas listrik otot 

pada lengan bawah pada saat kontraksi maupun relaksasi. Terdapat perbedaan 

yang signifikan antara gambar sinyal ketika relaksasi maupun kontraksi. 

 

4. Pembahasan 

Pada  penelitian  ini  alat  elektromiograf  berbasis  personal  computer  

untuk menyadap aktifitas listrik otot lengan bawah telah berhasil dibangun. 

Pengiriman data dari hardware elektromiograf pada penelitian ini dilakukan 

dengan dua mekanisme yang berbeda yaitu pengiriman data dari hardware 

elektromiograf menuju personal computer      menggunakan   ADC   internal   dari   

mikrokontroler   ATmega   328   dan pengiriman  data  dari  hardware  



 

elektromiograf  menuju  personal  computer menggunakan soundcard 

internal dari PC. Perangkat keras (hardware) dari alat elektromiograf 

berbasis personal computer telah berhasil dibuat dimana hardware 

elektromiograf pada penelitian ini terdiri dari catu daya, rangkaian pre-

amplifier, rangkaian highpass filter, rangkaian lowpass filter, rangkaian 

notch filter, rangkaian adder dan rangkaian mikrokontroler ATmega 328. 

Rangkaian adder dan rangkaian mikrokontroler ATmega 328 digunakan 

pada alat elektromiograf dengan mekanisme pengiriman  data  dari  

hardware  elektromiograf  menuju  personal  computer menggunakan 

ADC internal dari mikrokontroler. Besar nilai penguatan total pada alat 

elektromiograf yang telah dibuat adalah sebesar 6420 kali. Penguatan total 

sebesar 6420 kali didapatkan dengan mengkalikan besar penguatan pada 

masing-masing rangkaian. Penguatan pada rangkaian pre-amplifier adalah 

190 kali, penguatan pada rangkaian highpass filter adalah 1,6 kali, 

penguatan pada rangkaian lowpass filter adalah 1,6 kali dan penguatan 

pada rangkaian notch filter adalah 13,2 kali. 

Software yang telah berhasil dibuat dan digunakan pada penelitian 

ini terbagi menjadi dua bagian yaitu software yang digunakan untuk 

mekanisme pengiriman data dari hardware elektromiograf menuju 

personal computer  menggunakan ADC internal dari mikrokontroler 

ATmega 328 dan software untuk mekanisme pengiriman data dari 

hardware elektromiograf menuju personal computer menggunakan 

soundcard internal dari PC. 

Bentuk sinyal keluaran dari alat elektromiograf dengan mekanisme 

pengiriman data menggunakan ADC internal mikrokontroler ATmega 328 

terdapat adanya perbedaan antara sinyal kirim dengan yang tertampil pada 

grafik, dimana gambar sinyal yang dihasilkan kurang baik. Hal ini 

dikarenakan keterlambatan respon penerima yang mengakibatkan data ter-

plot pada grafik menjadi tidak sempurna. Data tampilan sinyal mampu  

ditampilkan  dengan  software  delphi  menggunakan  komponen  TChart, 

pada sumbu vertical data sinyal mampu merepresentasikan adanya 



 

aktifitas listrik otot tubuh dengan  perubahan  tegangan  peak  to  peak  ketika  

relaksasi  maupun  kontraksi.  Pada sumbu horizontal sinyal yang tertampil 

pada grafik tidak mampu membentuk sinyal sinus yang baik.  Seperti diketahui, 

chart pada software delphi umumnya berfungsi sebagai plot statistik pada bidang 

vertical, sedangkan pada bidang horizontal hanya mengacu pada aliran data yang 

masuk secara bergiliran (Febriani, 2012). Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dapat digunakan IC RAM pada mikrokontroler untuk mengatur pengolahan data 

yang akan dikirim ke PC sehingga waktu delay pengiriman data dapat dikurangi 

dan gambar sinyal yang ter-plot pada grafik menjadi lebih baik. Untuk 

mengetahui bahwa sinyal yang tertampil pada grafik TChart apakah merupakan 

sinyal aktifitas listrik otot yang sebenarnya, dapat dilakukan analisis lebih lanjut 

dengan menggunakan analisis Transformasi Fourier. 

Bentuk sinyal keluaran dari alat elektromiograf dengan mekanisme 

pengiriman data menggunakan soundcard internal dari personal computer sesuai 

dengan data yang terkirim dari hardware elektromiograf, dimana sinyal yang 

terbentuk sangat baik. Berdasarkan pengamatan secara visual, data tampilan 

sinyal mampu ditampilkan dengan software delphi menggunakan komponen 

SLScope. Pada sumbu vertical data sinyal mampu  merepresentasikan  adanya  

aktifitas  listrik  otot  tubuh  dengan  perubahan tegangan peak to peak ketika 

relaksasi maupun kontraksi. Pada sumbu horizontal sinyal yang tertampil pada 

grafik mampu membentuk sinyal sinus yang baik. Sinyal yang terbentuk dari alat 

elektromiograf dengan mekanisme pengiriman data menggunakan soundcard 

internal dari personal computer telah mampu merepresentasikan adanya aktifitas 

listrik otot pada lengan bawah pada saat kontraksi maupun relaksasi. 

Kinerja alat elektromiograf  berbasis personal computer  yang telah 

dibangun pada penelitian ini adalah baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 

nilai % error alat dan besaran karakteristik statik dari alat elektromiograf yang 

dihasilkan. Besaran karakteristik statik pada penelitian ini direpresentasikan oleh 

nilai deviasi alat saat mekanisme relaksasi, kontraksi sedang dan kontraksi kuat.  

Hasil uji kinerja pada alat elektromiograf berbasis personal computer 

menunjukkan nilai     error alat saat mekanisme relaksasi sebesar 0% dengan nilai 



 

deviasi alat pada aktifitas otot saat relaksasi sebesar 0 volt, nilai     error 

alat saat mekanisme kontraksi sedang sebesar 5% dengan nilai deviasi 

alat pada aktifitas otot saat kontraksi sedang sebesar 0,1 volt dan Nilai 

error alat saat mekanisme kontraksi kuat sebesar 2,04% dengan nilai 

deviasi alat pada aktifitas otot saat kontraksi sedang sebesar 0,1 volt. 

Nilai  error maupun nilai deviasi didapatkan dengan membandingkan 

besar nilai tegangan sinyal peak to peak yang terdapat pada gambar 

sinyal alat elektromiograf yang sudah terkalibrasi (Cadwell Sierra II) 

dengan nilai tegangan sinyal peak to peak pada alat elektromiograf dengan 

mekanisme pengiriman data menggunakan soundcard internal dari PC 

ketika dilakukan  mekanisme  relaksasi,  kontraksi  sedang  dan  kontraksi  

kuat  pada  lengan bawah. Pengukuran nilai tegangan sinyal peak to peak 

masih dilakukan secara manual dengan mistar, maka untuk penelitiah 

lebih lanjut dapat dilakukan perbaikan metode pengukuran nilai tegangan 

sinyal peak to peak sehingga didapatkan nilai pengukuran yang lebih 

akurat dan maksimal. 

Alat elektromiograf berbasis personal computer yang berhasil 

dibuat memiliki keunggulan harga yang lebih ekonomis berdasarkan 

bahan habis pakai. Alat yang telah berhasil dibuat pada penelitian ini 

membutuhkan biaya 762.500 ribu rupiah. Biaya tersebut jauh lebih murah 

lebih dari 100% dibandingkan harga alat elektromiograf yang terdapat di 

pasaran. Disamping itu desain alat yang kecil dan praktis 

memungkinkan alat elektromiograf yang telah dibuat dikembangkan 

menjadi alat elektromiograf portable. 

Alat elektromiograf berbasis personal computer yang berhasil 

dibuat pada penelitian ini telah mampu menyadap aktifitas listrik otot 

lengan bawah tubuh dengan baik, namun alat tersebut masih belum 

sempurna. Dengan demikian diharapkan adanya optimasi kinerja dari alat 

elektromiograf berbasis personal computer sehingga kinerja alat 

elektromiograf menjadi lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan optimasi mekanisme pengiriman data menggunakan 



 

mikrokontroler dengan menambah IC RAM pada rangkaian mikrokontroler. 

Disamping itu untuk menunjang tingkat keamanan alat elektromiograf agar tidak 

terjadi kebocoran arus yang dapat melukai pasien dapat ditambahkan rangkaian 

isolasi/rangkaian proteksi. Untuk   penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan 

perbaikan mekanisme pengukuran tegangan peak to peak dan juga kalibrasi alat 

secara realtime sehingga dapat diketahui nilai akurasi alat. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan   analisis   data   dan   pembahasan   yang   dilakukan   dalam 

penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Elektromiograf berbasis personal computer yang berhasil dibuat pada 

penelitian ini mampu mendeteksi adanya efek elektris pada otot manusia 

khususnya otot lengan bawah yang ditandai dengan adanya perubahan 

tegangan peak to peak saat mekanisme relaksasi maupun kontraksi. Alat 

elektromiograf yang dibuat telah dilengkapi dengan tampilan sinyal. 

2. Pada penelitian ini alat elektromiograf berbasis personal computer dengan 

mekanisme akuisisi data menggunakan ADC internal dari mikrokontroler 

ATmega 328 dengan board arduino nano belum mampu menampilkan 

sinyal elektris otot tubuh manusia dengan baik, sedangkan alat 

elektromiograf berbasis personal computer dengan mekanisme akuisisi data 

menggunakan soundcard internal PC sudah mampu menampilkan sinyal 

elektris otot tubuh manusia dengan baik dimana tampilan sinyal yang 

dikirim dari hardware sama dengan tampilan sinyal yang ditampilkan pada 

PC . 

3. Elektromiograf berbasis personal computer yang berhasil dibuat telah 

dibandingkan  dengan  alat  elektromiograf  yang  sudah  terkalibrasi  

(Cadwell Sierra  II)  sehingga  didapatkan  nilai      error  alat  saat  

mekanisme  relaksasi sebesar 0% dengan nilai deviasi alat pada aktifitas 

otot saat relaksasi sebesar 0 volt, nilai      error alat saat mekanisme 

kontraksi sedang sebesar 5% dengan nilai deviasi alat pada aktifitas otot 

saat kontraksi sedang sebesar 0,1 volt dan nilai     error alat saat 



 

mekanisme kontraksi kuat sebesar 2,04% dengan nilai deviasi alat pada 

aktifitas otot saat kontraksi sedang sebesar 0,1 volt. 

 

5.2 Saran 

Berikut  ini  adalah  saran  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk  penyempurnaan 

penelitian lebih lanjut yakni: 

1. Apabila menggunakan   mekanisme akuisisi data menggunakan ADC 

internal dari   mikrokontroler   sebaiknya   pada   rangkaian   

mikrokontroler   ditambah rangkaian  IC  RAM  sehingga  tampilan 

sinyal  keluaran  dapat  lebih  baik  dan mengurangi delay pengiriman 

data dari hardware menuju PC. 

2. Untuk menunjang tingkat keamanan alat elektromiograf agar tidak 

terjadi kebocoran arus yang dapat melukai pasien dapat ditambahkan 

rangkaian isolasi/rangkaian proteksi. 

3. Untuk  penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbaikan mekanisme 

pengukuran tegangan peak to peak dan juga kalibrasi alat secara 

realtime sehingga dapat diketahui nilai akurasi alat. 
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