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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Exoskeleton (eksoskeleton) adalah mekanisme struktural luar dengan sendi 

dan anggota yang sesuai dengan yang ada di tubuh manusia. Eksoskeleton dapat 

diaplikasikan dalam pengobatan rehabilitasi maupun fisioterapi penderita 

disabilitas maupun pada robot (Veneman, dkk., 2007, Zhang dkk., 2018). 

Perkembangan desain model eksoskeleton dewasa ini sangat pesat terutama pada 

anggota gerak lengan atas (Perry, Rosen, and Burns, 2007, Kiguchi, dkk., 2008, 

Gopura, and Kiguchi, 2009). 

Agar gerakan eksoskeleton sesuai dengan gerakan anggota lengan atas, maka 

perlu adanya kontrol gerakan dari sinyal EMG yang juga terjadi pada gerak lengan 

atas (Kawase, dkk., 2017, Rahmatillah dkk, 2018). Sinyal EMG merupakan sinyal 

bioelektrik yang merekam aktivitas elektrik pada otot (Rahmatillah, 2018). Sinyal 

EMG terdeteksi sebelum gerakan mekanik terjadi sehingga cocok untuk 

memprediksi posisi anggota tubuh manusia seperti pada gerak lengan atas. Salah 

satu jenis gerak pada anggota lengan atas ialah gerak ekstensi-fleksi. Pada gerak 

ini, sinyal EMG dari otot bisep memiliki aktifitas yang lebih signifikan dari pada 

otot trisep (Lenzi, dkk., 2012).  

Pada saat otot bisep berkontraksi, yakni ketika terjadi gerak fleksi, dan juga 

saat berelaksasi pada gerakan ekstensi, otot akan menghasilkan sinyal EMG dan 

menggerakkan lengan bawah, sehingga menghasilkan daya otot. Daya otot pada 

pergerakan lengan bawah, dipengaruhi oleh torsi dan kecepatan angular gerakan. 

Adanya gerakan angular ini menunjukkan adanya perubahan sudut yang 

diakibatkan oleh aktivitas otot (Winter, 2009, Kiguchi, and Hayashi, 2012). Untuk 

mendapatkan model sudut dari sinyal EMG, perlu adanya sebuah hubungan 

matematis sebagai estimator yang menghubungkan keduanya.  
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Dewasa ini, penelitian tentang sinyal EMG telah dikembangkan untuk 

mendapatkan model estimasi sudut pada gerak siku. Yu, Lee, and Choi (2011) 

melakukan penelitian tentang prediksi sudut siku dengan sinyal EMG 

menggunakan teknik interpolasi polinomial. Triwiyanto, dkk., (2017) telah 

melakukan penelitian tentang prediksi sudut siku dengan sinyal EMG dengan 

menggunakan metode Kalman filter. Sinyal EMG dilakukan ekstraksi fitur berupa 

zero crossing (ZC), yang kemudian digunakan sebai input dari metode Kalman 

filter. Kekurangan dari metode ini ialah tidak bisa melakukan pembelajaran sendiri 

dan sulitnya mencari karakter statistik yang berupa matriks kovarian dan 

memerlukan beban komputasi yang tinggi agar filter bisa stabil (Arif, dkk., 2014). 

Raj, Ramakrishna dan Sivanandan (2016) melakukan penelitian tentang 

estimasi pergerakan lengan bawah dengan sonyal EMG menggunakan Artificial 

Neural Network (ANN) yang kemudian diimplementasikan kedalam sistem real-

time. Kelebihan dari metode ANN ialah dapat melakukan pembelajaran sendiri dari 

pola data pelatihan (Putra, 2019). Sinyal EMG dari hasil pengambilan data 

diekstraksi ciri dengan Zero Crossing (ZC) dan Integrated EMG (IEMG) yang 

kemudian digunakan untuk memprediksi sudut gerak siku. ANN yang digunakan 

menggunakan Multi Layered Perceptron Neural Network (MLPNN) dan Radial 

Basis Function Neural Network (RBFNN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

model RBFNN lebih baik dari MLPNN. 

 Pada tahun 2017, Raj dan Sivanandan melakukan peneltian tentang estimasi 

pergerakan sudut dan kecepatan sudut siku dengan model NARX-MLPNN. Model 

NARX merupkan salah satu model khusus pada sistem identifikasi yang 

menggunakan fungsi nonlinear salah satunya ANN. Pada penelitian ini model 

NARX-MLPNN di bandingkan dengan model MLPNN biasa, dan diperoleh model 

NARX-MLPNN lebih baik.  

Dari pemaparan diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian 

tentang estimasi model pergerakan sudut siku dari sinyal EMG dengan model 

NARX menggunakan ANN dengan algoritma optimasi Levenberg-Marquardt. 

Pada penelitian ini, naracoba merupakan orang normal, dengan berat badan 65 kg 
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dan tinggi badan 170 cm, melakukan gerak ekstensi-fleksi dengan membawa beban 

sebesar 3 kg. Alat ukur yang digunakan berupasensor otot Myoware untuk 

mengukur sinyal EMG, dan sensor rotary encoder untuk mengukur perubahan 

sudut gerak siku. Model ini diharapakan dapat diimplementasikan pada 

eksoskeleton dalam menentukan pergerakan sudut pada gerak ekstensi-fleksi yang 

dapat digunakan untuk rehabilitasi pasien disabilitas. 

 

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model estimator nilai sudut dari sinyal EMG pada gerak 

ekstensi-fleksi siku, yang berupa model matematika NARX 

menggunakan ANN dengan optimasi Levenberg-marquardt? 

2. Bagaimana akurasi model estimator nilai sudut dari sinyal EMG pada 

gerak ekstensi-fleksi siku, yang berupa model matematika NARX 

menggunakan ANN dengan optimasi Levenberg-marquardt? 

 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Naracoba merupakan orang normal, dengan berat badan 65 kg dan 

tinggi badan 176 cm. 

2. Tangan bergerak pada satu derajat kebebasan (degree of freedom = DOF) 

pada saat pengambilan data adalah ekstensi-fleksi vertical elbow dan 

soulder. 

3. Naracoba membawa beban sebesar 3 kg saat pengambilan data sinyal 

EMG dan sudut, pada gerak ekstensi-fleksi. 
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4. Alat ukur yang digunakan padapenelitian ini adalah NI-MyDAQ Student 

Editions, dengan menggunakan sensor otot Myoware untuk pengukuran 

sinyal EMG, dan sensor Rotary encoder untuk pengukuran sudut. 

5. Electrode yang digunakan untuk pengukuran sinyal EMG adalah 

elektrode Ag/AgCl, yang diletakkan pada otot bicep brachii. 

 

 

1.4 TUJUAN 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Membuat suatu model estimator nilai sudut dari sinyal EMG pada gerak 

ekstensi-fleksi siku, yang berupa model matematika NARX 

menggunakan ANN dengan optimasi Levenberg-marquardt. 

2. Mengetahui keakuratan model estimator nilai sudut dari sinyal EMG 

pada gerak ekstensi-fleksi siku, yang berupa model matematika NARX 

menggunakan ANN dengan optimasi Levenberg-marquardt. 

 

 

1.5 MANFAAT 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memperoleh model hubungan antara sinyal 

EMG dengan sudut gerak siku yang optimal, yang kemudian dapat diaplikasikan 

dalam eksoskeleton sebagai alat rehabilitasi penderita disabilitas. 
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