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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Rancang Bangun Alat 

4.1.1 Perangkat Keras (Hardware) 

 Perangkat keras yang berhasil dibuat dalam penelitian ini adalah alat 

electrical stimulator berbasis mikrokontroler ATmega8535 yang dilengkapi dengan 

pengaturan level tegangan stimulasi dan sensor knee joint yang mampu 

memberikan tegangan stimulasi ke pasien dengan tegangan puncak (Vp) tertentu 

dan lebar pulsa yang tetap. Adapun perangkat keras (hardware) dalam penelitian ini 

terdiri dari, rangkaian osilator dan penguat tegangan, rangkaian pengatur tegangan 

stimulasi refleks, rangkaian interface LCD, desain sensor knee joint, dan rangkaian 

minimum system mikrokontroler AVR ATMEGA 8535. Rangkain penyusun 

electrical stimulator dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

4.1.1.1 Rangkaian Osilator dan Penguat Tegangan 

 Rangkaian osilator digunakan sebagai pembangkit gelombang spike 

menggunakan  komponen aktif IC timer LM555 dan CD 4001. Untuk memenuhi 

parameter electrical stimulator yang telah dijelaskan pada subbab 2.3 pada halaman 

16, maka dibutuhkan rangkaian osilator yang memiliki frekuensi dan jarak antar 

pulsa yang bergantung pada kombinasi RA, RB, dan C. Pada Gambar 4.2 (a) nilai 

kombinasi untuk RA= 15KΩ, RB = 1KΩ dan C = 10µF, setelah diketahui kombinasi 

tersebut maka jarak antar pulsa atau periode total untuk pembangkit pulsanya dapat 

dihitung melalui rumus. Adapun perhitungan tersebut tersaji lengkap pada 

Lampiran 8.  
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Gambar 4.1. Rangkaian Osilator dan Penguat Tegangan, Pengatur Tegangan 

Stimulasi Refleks, LCD, Minimum Sistem AVR atmega8535, Modul Keypad 

Matriks Rubber 4x4, dan desain sensor knee joint pada alat electrical stimulator 

(A =  Sensor Knee  Joint, B = Rangkaian LCD, C = Rangkaian minimum system 

AVR ATmega8535  D =Modul Keypad Matriks, G =  Konektor, E = Rangkaian 

Osilator dan Penguat   Tegangan F =   Rangkaian Pengatur Tegangan Stimulasi 

Refleks) 

 

Rangkaian penguat (amplifier) digunakan untuk dapat menaikkan tegangan 

stimulasi. Untuk mendapatkan lebar pulsa minimal 20µs (lebar pulsa sempit) dan 

Vp tinggi (lebih dari 200V) maka diperlukan rangkaian penguat yang menggunakan 

komponen resistor 1KΩ, transistor C945 dan C2073. Rangkaian penguat tegangan 

pada electrical stimulator diperlihatkan pada Gambar 4.2 (b). Dalam Gambar 4.2 

(b) menunjukkan isyarat masukan arusnya diperkecil dengan resistor agar tidak 

membebani rangkaian sebelumnya, kemudian arus dan tegangan outputnya 

diperkuat dengan penguat darlington yang tersusun dari transistor C945 dan C2073. 

Dari penguatan tersebut kemudian diteruskan menuju transformator step-up 
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menggunakan transformator IT191 yang keluarannya menghasilkan gelombang 

spike dengan tegangan stimulasi puncak (Vp) antara 0-355 Volt.  

Gambar 4.2. (a). Rangkaian Pembangkit Gelombang Spike 

(b). Rangkaian Penguat Untuk Gelombang Spike 

   

4.1.1.2  Rangkaian Pengatur Tegangan Stimulasi Refleks   

 Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen yaitu IC CD4051BC, 

transistor NPN C945 dan BD139, diode 1N4002, dan relay 12VDC. Transistor, 

resistor, dan diode pada rangkaian ini digunakan sebagai komponen pada driver 

relay. Transistor disini berfungsi sebagai saklar elektronik yang akan mengalirkan 

arus jika terdapat arus bias pada kaki basisnya, dan akan menghambat arus yang 

masuk, jika tidak terdapat arus bias pada kaki basisnya. Penggunaan transistor 

sebagai penguat darlington yaitu gabungan antara transistor C945 dan BD139 

sebagai penguat arus yang akan masuk ke relay. Diode pada rangkaian ini berfungsi 

mencegah arus transien yang ditimbulkan oleh kumparan relay. Rangkaian driver 

relay tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.3.  
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Keterangan : A = Rangkaian Driver Relay 

Gambar 4.3. Rangkaian Pengatur Tegangan Stimulasi Refleks 

 

Untuk membuat rangkaian pengatur level tegangan stimulasi refleks, selain 

membutuhkan rangkaian driver relay juga menggunakan IC CD4051BC sebagai 

multiplexer. Pengaturan level tegangan stimulasi refleks ini dilakuakn secara digital 

dengan memanfaatkn IC CD4051 sebagai multiplexer yang menerima delapan input 

data dan mendistribusikan input tersebut ke satu output yang tersedia.  IC CD4051 

ini mempunyai pengaturan keadaan hanya untuk 3 bit, sehingga hanya mampu 

mengatur pemilihan logika untuk 8 keadaan saja dengan memanfaatkan select input 

C, B, dan A.  

Pemanfaatan select input C, B, dan A ini, sebagai dasar untuk memilih level 

tegangan stimulasi menggunakan rangkaian pembagi tegangan, yang akan membagi 

tegangan output stimulasi puncak (Vp) ke dalam delapan kondisi level tegangan. 

Selain itu pemilihan IC CD4051BC dipilih untuk mengurangi penggunaan port 

pada mikrokontroler. Select input C, B, A ini diatur secara digital menggunakan 

mikrokontroler pada port D0-D2 untuk mengeluarkan logika sesuai pada Tabel 4.1. 

Adapun untuk memilih keadaan level tegangan menggunakan keypad yang 

terhubung ke rangkaian minimum system pada port B.  
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 Pada saat mikrokontroler pada port D0-D2 memberikan logika 0 untuk select 

input maka relay dalam keadaan Normally-Open (NO), sehingga keluaran dari 

rangkaian osilator dan penguat tegangan akan memberikan tegangan stimulasi 

puncak (Vp) untuk mengaktifkan relay pada level tegangan 1. Apabila 

mikrokontroler pada port D0-D2 memberikan logika 1 untuk select input maka relay 

dalam keadaan Normally-Open (NO), sehingga keluaran dari rangkaian osilator dan 

penguat tegangan akan memberikan tegangan stimulasi puncak (Vp) akan 

mengaktifkan relay pada level tegangan 8. Di dalam Tabel 4.1 terdapat penjelasan 

mengenai level tegangan, dan keadaan select input yang dipilih untuk mengaktifkan 

relay.  

Tabel 4.1 : Select input (C, B, A) dan level tegangan pada rangkaian pengatur 

tegangan stimulasi refleks 

Select Input  Level Tegangan 

Stimulasi (Vp) C (Port D0) B (Port D1) A (Port D2) 

0 0 0 1 

0 0 1 2 

0 1 0 3 

0 1 1 4 

1 0 0 5 

1 0 1 6 

1 1 0 7 

1 1 1 8 

4.1.1.3 Rangkaian LCD 

Pada penelitian ini menggunakan LCD dot matriks dengan karakter 2 x 16, 

kaki-kakinya berjumlah 16 pin, dilengkapi dioda 1N4002 untuk menyearahkan 

tegangan masukan 5 V, serta resistor variabel untuk mengatur tegangan kontras 

pada LCD dot matriks. LCD digunakan untuk inisialisasi awal pada proses 

persiapan sebelum program utama pada mikrokontroler dijalankan dan juga untuk 

menampilkan level tegangan stimulus pada pasien yang diinput melalui keypad 
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serta melihat ada respon refleks atau tidak, jika ada respon maka tampilan pada 

LCD akan kembali ke inisialisasi awal.   

4.1.1.4 Desain Sensor Knee Joint 

 Sensor knee joint digunakan untuk mendeteksi adanya respon refleks yang 

ditandai dengan gerakan sendi. Adapun potensiometer yang terpasang pada sensor 

knee joint belum dapat memberikan informasi sudut dari knee joint karena masih 

memerlukan akuisisi data untuk mandapatkan sudut dari sensor knee joint melalui 

nilai tegangan analog. Nilai tegangan analog ini kemudian dilewatkan ke ADC 

untuk membentuk sebuah besaran diskrit. Nilai diskrit didapatkan ketika tegangan 

yang  dikeluarkan oleh potensiometer dibandingkan  terhadap range bit ADC 

(berdasarkan tegangan referensi yang diterima oleh ADC).  

Untuk menentukan sudut respon pada pasien dilakukan pengujian 

pengukuran sudut putar respon refleks ke pasien dengan menggunakan busur dan 

multimeter, sehingga didapatkan grafik hubungan linearitas antara perubahan 

derajat dengan perubahan tegangannya. Grafik linearitas antara perubahan derajat 

dengan perubahan tegangan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.4. Grafik linearitas perubahan sudut terhadap perubahan 

tegangan 

 

Berdasarkan Gambar 4.4, range putaran sudut yang digunakan untuk 

memprogram ADC (Analog to Digital Converter) yang akan di masukkan ke 

mikrokontroler adalah 90°-140°. Oleh karena itu jika tegangan referensi 

potensiometer yang diberikan sebesar 5 V, berdasarkan persamaan (2.1) 

perhitungan V° tersebut tersaji lengkap pada Lampiran 9. Dari perhitungan pada 

Lampiran 9, diperoleh besar perubahan tegangan tiap derajat adalah 0,1 V. Resolusi 

ADC yang digunakan adalah 8 bit, sehingga total level yang dibangkitkan adalah 

28 = 256 level.  

Adapun tegangan referensi yang digunakan untuk ADC adalah sebesar 5V, 

berdasarkan persamaan 2.2 perhitungan quantisasi ADC tersebut tersaji lengkap 

pada Lampiran 9. Setelah mendapatkan data besar perubahan tegangan tiap derajat 

adalah 0,1 V dan juga quantisasi ADC sebesar 0,01953 V. Untuk mandapatkan data 

digital yang dapat diterjemahkan oleh program maka kedua data tersebut harus 
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dikalikan dengan sebuah konstanta untuk mendapatkan besar sudut yang sesuai 

dengan sudut yang dibentuk pada mekanik sensor knee joint. Adapun perhitungan 

untuk mendapatkan konstanta faktor pengali ‘A’ tersaji lengkap pada Lampiran 9.  

Sehingga besar sudut untuk desain sensor knee joint yang diperoleh dari proses 

perhitungan ADC sebesar 0,01953x5,12033 itulah yang dimasukkan sebagai nilai 

diskrit dalam penulisan program untuk deteksi sudut knee joint pada pasien.  

4.1.1.5 Rangkaian minimum system AVR ATMega8535 

  Rangkaian minimum system AVR ATMega8535 yang telah dirancang ini 

telah mampu mengolah dan mengatur data yang dimasukkan melalui keypad, dan 

juga program ADC (Analog to Digital Converter) untuk mendeteksi gerakan respon 

refleks yang dideteksi oleh sensor knee joint. Jika angka 9 (tombol start) pada 

keypad ditekan, maka akan memberikan logika 1 pada port D3 untuk menyalakan 

stimulasi. Sedangkan tombol 1–8 pada keypad digunakan untuk mengatur level 

tegangan stimulasi yang akan diberikan pada pasien. Jika tombol 1–8 pada keypad 

ditekan, maka akan memberikan logika 1 dan 0 pada port D0 sampai D2 sesuai 

dengan kombinasi kondisi yang telah dijelaskan pada Tabel 4.1, hasil level 

tegangan tersebut akan ditampilkan pada LCD.  

4.1.2 Perangkat Lunak (Software) 

 

  Perangkat lunak (software) berupa program electrical stimulator ditulis 

dengan bahasa C melalui CodeVision AVR. Selanjutnya dilakukan pengisian ke IC 

mikrokontroler melalui CodeVision AVR menggunakan downloader ISP USB51 

dengan kabel USB. Pada CodeVision AVR terdapat menu yang dapat digunakan 

secara auto-connect jika dihubungkan dengan downloader tipe USB51. Software 
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yang telah dibuat pada CodeVision AVR sebelumnya dilakukan compile terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah pada program masih terdapat error atau tidak. 

Gambar 4.5 merupakan tampilan proses compile pada software CodeVision AVR. 

 

Gambar 4.5. Proses compile program pada CodeVision AVR 

  Jika pada proses compile program tidak terdapat error, maka program 

tersebut disimpan. Selanjutnya untuk proses transferring program ke 

mikrokontroler melakukan proses seperti pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6. Proses transsfering program ke mikrokontroler 
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Dengan memilih ‘Program the chip’ pada pilihan tersebut, maka setelah proses 

compile sukses program yang telah dibuat akan otomatis terkirim (ter download) ke 

dalam mikrokontroler melalui proses build all. Selain itu dengan memilih ‘Program 

the chip’ maka langkah chip erasure (menghapus program yang telah ada 

sebelumnya), flash and erasure blank check, flash programming and verification 

(pengecekan program), dan fuse and lock bits programming secara otomatis telah 

dilakukan. Perangkat lunak (software) yang telah berhasil dibuat pada penelitian ini 

meliputi program pada tampilan LCD, program untuk mengatur level tegangan 

stimulasi melalui keypad, dan program untuk mendeteksi respon refleks.   

4.1.2.1 Program Tampilan LCD 

Program tampilan LCD digunakan untuk menampilkan hasil level tegangan 

stimuasi yang dipilih user. Adapun listing program tampilan awal adalah sebagai 

berikut : 

lcd_gotoxy(0,0);//Menempatkan tulisan pada posisi  kolom 0 

baris 0. 

lcd_putsf("PUTRI NI'MATUL L");//Menampilkan string PUTRI 

NI'MATUL L. 

lcd_gotoxy(0,1);//Menempatkan tulisan pada posisi kolom 0 

baris 1 

lcd_putsf "=NIM:080810047=");//Menampilkan string 

=NIM:080810047= 

delay_ms(4000); // Memanggil delay dari library delay 

lcd_clear();// Menghapus tampilan LCD 

lcd_gotoxy(0,0);//Menempatkan tulisan pada posisi  kolom 0 

baris 0. 

lcd_putsf("=DESAIN-ES-4-HR=");//Menampilkan string =DESAIN-

ES-4-HR= 

lcd_gotoxy(0,1); //Menempatkan tulisan pada posisi kolom 0 

baris 1 

lcd_putsf("=TKNOBIOMDK-FST=");//Menampilkan string 

=TKNOBIOMDK-FST= 

delay_ms(3000); // Memanggil delay dari library delay 

lcd_clear();// Menghapus tampilan LCD 

lcd_gotoxy(0,0);//Menempatkan tulisan pada posisi  kolom 0 

baris 0. 

lcd_putsf("TEKAN HURUF A");//Menampilkan string TEKAN HURUF A 

lcd_gotoxy(0,1); //Menempatkan tulisan pada posisi kolom 0 

baris 1 
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lcd_putsf("UNTUK START ES");//Menampilkan string UNTUK START 

ES 

delay_ms(3000); // Memanggil delay dari library delay 

lcd_clear();// Menghapus tampilan LCD 

lcd_gotoxy(0,0);//Menempatkan tulisan pada posisi  kolom 0 

baris 0. 

lcd_putsf("TEKAN ANGKA 1-8");//Menampilkan string TEKAN ANGKA 

1-8 

lcd_gotoxy(0,1); //Menempatkan tulisan pada posisi kolom 0 

baris 1 

lcd_putsf("U/ ATUR STIMULUS");//Menampilkan string U/ATUR 

STIMULUS 

delay_ms(3000); // Memanggil delay dari library delay 

lcd_clear();// Menghapus tampilan LCD 

 

4.1.2.2 Program Pengaturan Level Tegangan Stimulasi (Vp) 

 Pada saat angka 9 (tombol start) pada keypad ditekan, maka akan 

memberikan logika 1 pada port D3 untuk menyalakan stimulasi. Sedangkan tombol 

1–8 pada keypad digunakan untuk mengatur level tegangan stimulasi yang akan 

diberikan pada pasien. Jika tombol 1–8 pada keypad ditekan, maka akan 

memberikan logika 1 dan 0 pada port D0 sampai D2 sesuai dengan kombinasi 

kondisi yang telah dijelaskan pada Tabel 4.1, hasil level tegangan tersebut akan 

ditampilkan pada LCD. Adapun listing programnya adalah sebagai berikut : 

void detek_key (void)//Prosedur untuk deteksi keypad 

{ 

PORTB.4=0; 

dt = (~PINB & 0x0F); 

switch (dt) 

{ 

case 1 : 

{ 

 dtkey = 1 ; //Jika tombol 1 ditekan maka keypad 

 PORTD.0=0 ; akan memberikan logika 0 untuk port D0-  

 PORTD.1=0 ; D1 yang artinya akan mengaktifkan relay  

 PORTD.2=0 ; pada kondisi level tegangan 1,  

break; perintah break untuk keluar dari  

} looping jika kondisi terpenuhi 

case 2 : 

{ //Jika tombol 2 ditekan maka keypad 

 dtkey = 2 ;          akan memberikan logika 0,0,1 untuk         

 PORTD.0=0 ; D0,D1,D2 yang artinya akan aktifkan 

 PORTD.1=0 ; relay pada kondisi level tegangan 2 

 PORTD.2=1 ; perintah break untuk keluar dari 

break; looping jika kondisi terpenuhi 
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} 

case 4 : //Jika tombol 3 ditekan maka keypad 

{ akan memberikan logika 0,1,0 untuk         

 dtkey = 3 ; D0,D1,D2 yang artinya akan aktifkan 

 PORTD.0=0 ; relay pada kondisi level tegangan 3 

 PORTD.1=1 ; perintah break untuk keluar dari 

 PORTD.2=0 ; looping jika kondisi terpenuhi 

break; 

} 

case 8 : dtkey = 10 ; 

break;  

}; 

PORTB.4 = 1 ; PORTB.5 = 0; 

dt = (~PINB & 0x0F); 

switch (dt) 

{ 

case 1 : //Jika tombol 4 ditekan maka keypad 

{ akan memberikan logika 0,1,1 untuk         

  dtkey = 4 ; D0,D1,D2 yang artinya akan aktifkan 

  PORTD.0=0 ; relay pada kondisi level tegangan 4 

  PORTD.1=1 ; perintah break untuk keluar dari 

  PORTD.2=1 ; looping jika kondisi terpenuhi 

break; 

} 

case 2 : //Jika tombol 5 ditekan maka keypad 

{  akan memberikan logika 1,0,0 untuk 

  dtkey = 5 ; D0,D1,D2 yang artinya akan aktifkan 

  PORTD.0=1 ; relay pada kondisi level tegangan 5 

  PORTD.1=0 ; perintah break untuk keluar dari 

  PORTD.2=0 ; looping jika kondisi terpenuhi 

break;  

} 

case 4 :  //Jika tombol 6 ditekan maka keypad 

{ akan memberikan logika 1,0,1 untuk 

 dtkey = 6 ; D0,D1,D2 yang artinya akan aktifkan 

 PORTD.0=1 ; relay pada kondisi level tegangan 6 

 PORTD.1=0 ; perintah break untuk keluar dari 

 PORTD.2=1 ; looping jika kondisi terpenuhi 

break; 

} 

case 8 : dtkey = 11 ; 

break;  

}; 

PORTB.5 = 1 ; PORTB.6 = 0; 

dt = (~PINB & 0x0F); 

switch (dt) 

{ 

case 1 : //Jika tombol 7 ditekan maka keypad 

{  akan memberikan logika 1,1,0 untuk 

  dtkey = 7 ; D0,D1,D2 yang artinya akan aktifkan 

  PORTD.0=1 ; relay pada kondisi level tegangan 7 

  PORTD.1=1 ; perintah break untuk keluar dari 

  PORTD.2=0 ; looping jika kondisi terpenuhi 

break; 

} 
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case 2 :  //Jika tombol 8 ditekan maka keypad 

{ akan memberikan logika 1,1,1 untuk 

 dtkey = 8 ; D0,D1,D2 yang artinya akan aktifkan 

 PORTD.0=1; relay pada kondisi level tegangan 8 

 PORTD.1=1; perintah break untuk keluar dari 

 PORTD.2=1; looping jika kondisi terpenuhi 

break; 

} 

case 4 : dtkey = 9 ; 

break; 

case 8 : dtkey = 12 ; 

break;  

}; 

PORTB.6 = 1 ; PORTB.7 = 0; 

dt = (~PINB & 0x0F); 

switch (dt) 

{ 

case 1 : dtkey = 14 ; 

break; 

case 2 : dtkey = 0 ; 

break; 

case 4 : dtkey = 15 ; 

break; 

case 8 : dtkey = 13 ; 

break;  

}; 

PORTB.7 = 1; 

} 

 

4.1.2.3 Program Pendeteksi Respon Refleks 

 Program deteksi respon refleks digunakan untuk mengetahui adanya respon 

gerakan sendi dan level ambang tegangan stimulasi ketika diberikan tegangan 

stimulasi dengan level tegangan tertentu. Ketika  ada respon gerakan dari pasien 

maka alat electrical stimulator akan langsung mereset dan juga mematikan 

stimulasi yang telah diberikan ke pasien Adapun listing programnya adalah sebagai 

berikut : 

while (1) 

      { 

       vsdt=read_adc(0);// Membaca ADC dari channel 0 
       sudut=(vsdt*(0.01953*5.12033));//pembacaan sdt dr adc 

       data1=sudut;//menyimpan data1 sebagai sudut saat posisi awal 

pasien 

       detek_key();//manggil prosedur program deteksi keypad 

       lcd_gotoxy(0,1);//Menempatkan tulisan pada posisi 

kolom 0 baris 1 
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sprintf(buffer,"%d",dtkey);//menyimpan string prosedur 

program deteksi keypad ke 

SRAM 

lcd_puts(buffer);//Menampilkan data string dari 

prosedur program deteksi keypad ke 

LCD 

       delay_ms(1000); // Memanggil delay dari library delay 

      if(dtkey == 9)//pengisian data pada variabel as++ akan 

dijalankan jika dtkey=9 terpenuhi 

 { 

    as++;increement pada variabel as 

    } 

if(as!=0)//program untuk pembacaan sudut,penyimpanan data1, data2, 

data3, menyalakan impuls, mereset data, dan mematikan 

impuls akan dijalankan jika pengisian data pada variabel 

as≠0  

{ 

  vsdt=read_adc(0);//membaca tegangan adc dari s.knee joint 

      sudut=(vsdt*(0.01953*5.12033));//pembacaan sdt dr adc 

      data2=sudut;//menyimpan data2 sebagai sudut saat ada 

perubahan posisi sudut pada pasien ketika sdh 

diberi refleks 

      PORTD.3=0;//untuk menyalakan impuls/tegangan stimulasi 

      data3=data2-data1;//rumus untuk membandingkan adanya 

perbedaan sudut respon dengan sudut awal 

pada pasien 

  if(data3>0)//portD3 akan mengirim data 1 dan bahasa     

asembly untuk meresat data akan dijalankan jika 

data3>0 (ada respon refleks) terpenuhi 

         {   

              PORTD.3=1;// mematikan impuls 

              #asm //Bahasa asemmbly untuk 

              rjmp 0x00;_reset    mereset data 

              #endasm    

            } 

             if(data3<0)//program untuk pembacaan sudut,penyimpanan 

data1, data2, data3, menyalakan impuls, 

akan dijalankan jika data3<0 (tidak ada 

respon refleks) terpenuhi 

             { 

               vsdt=read_adc(0);//membaca tegangan adc dari s.knee 

joint 

               sudut=(vsdt*(0.01953*5.12033));//pembacaan sdt dr 

adc 

               data2=sudut;//menyimpan data2 sebagai sudut saat ada 

perubahan posisi sudut pada pasien ketika sdh 

diberi refleks 

               PORTD.3=0;// menyalakan impuls 

               data3=data2-data1; ;//rumus untuk membandingkan 

adanya perbedaan sudut respon dengan 

sudut awal pada pasien     

           

} 

} 

}; 
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Untuk listing program secara keseluruhan pada tahap pembuatan perangkat lunak 

(software) alat electrical stimulator dapat dilihat pada Lampiran 10. 

4.2  Hasil Pengujian Alat dan Analisis Data 

Pada penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil pengujian, antara lain 

pengujian pada rangkaian osilator dan penguat tegangan untuk mendapatkan duty 

cycle, frekuensi dan lebar pulsa, pengujian output level tegangan stimulasi (Vp) 

dengan beban dan tanpa beban, dan pengujian respon level tegangan refleks pada 

pasien. 

4.2.1 Pengujian Rangkaian Osilator dan Penguat Tegangan 

 Rangkaian osilator sebagai pembangkit gelombang spike yang telah 

dirancang, kemudian diuji menggunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk 

gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian osilator ini. Pada pengujian 

menggunakan osiloskop rangkaian osilator ini menghasilkan gelombang kotak. 

Untuk memenuhi parameter electrical stimulator yang telah dijelaskan pada sub 

bab 2.3 pada halaman 16, maka dibutuhkan rangkaian osilator yang memiliki 

frekuensi dan jarak antar pulsa yang bergantung pada kombinasi RA, RB, dan C. 

Adapun nilai kombinasi untuk RA= 15KΩ, RB = 1KΩ dan C = 10µF, setelah 

diketahui kombinasi tersebut maka jarak antar pulsa atau periode total untuk 

pembangkit pulsanya dapat dihitung. Adapun perhitungan tersebut tersaji lengkap 

pada Lampiran 8. 

Dari hasil perhitungan pada Lampiran 8, diketahui bahwa periode total 

(jarak antar pulsa) adalah sebesar 117,81 ms digunakan untuk menentukan 

frekuensi dan juga duty cycle pada gelombang spike. Frekuensi pada rangkaian 
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pembangkit gelombang spike sebesar 8,488 Hz telah sesuai dengan parameter 

frekuensi untuk electrical stimulator. Dimana pada frekuensi untuk electrical 

stimulator yang disebutkan pada subbab 2.3 di halaman 16 adalah maksimal 

sebesar 20 Hz, sedangkan frekuensi pada rangkaian pembangkit gelombang spike 

adalah 8,488 Hz.  

 Gelombang kotak yang dihasilkan pada rangkaian osilator ini memiliki 

tegangan dan arus yang kecil, oleh karena itu diperlukan rangkaian penguat 

tegangan untuk menaikkan tegangan. Rangkaian penguat tegangan ini mampu 

menghasilkan gelombang spike dengan tegangan puncak (Vp) sampai dengan 355 

V. Adapun bentuk keluaran gelombang spike dapat dilihat pada Gambar 4.7. Untuk 

menghitung tegangan stimulasi puncak (Vp) tersebut tersaji lengkap pada Lampiran 

11. 

 𝑉𝑝 = 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑥𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑥𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑣/𝑑𝑖𝑣 .............(4.1) 

Besar tegangan stimulasi puncak (Vp) dari Gambar 4.7 berdasarkan persamaan 4.1 

adalah sebesar 355 Volt. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Bentuk keluaran gelombang spike 
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Berdasarkan Gambar 4.7 bentuk gelombang spike yang dihasilkan 

mempunyai lebar pulsa yang sempit dan tajam. Hal ini dapat dibuktikan melalui 

perhitungan untuk mencari duty cycle pada gelombang spike yang dihasilkan. 

Adapun perhitungan dalam menentukan  duty cycle tersebut tersaji lengkap pada 

Lampiran 11. 

 Jarak antar pulsa menyatakan periode total yang telah dihitung pada 

Lampiran 8 nilainya adalah sebesar 117,81 ms. Lebar pulsa setelah dihitung dalam 

Lampiran 11 adalah sebesar 20 µs telah sesuai dengan parameter untuk electrical 

stimulator yang disebutkan pada bab II subbab 2.3 pada halaman 16. Adapun 

perhitungan untuk duty cycle tersaji lengkap pada Lampiran 11. Dari perhitungan 

pada Lampiran 11, maka diperoleh persentase duty cycle sebesar 0,01697% yang 

menandakan bahwa bentuk keluaran gelombang spike ini mempunyai persentase 

waktu on yang sangat sempit yaitu sebesar 0,01697 sekon dan mempunyai 

persentase waktu off yang sangat lebar yaitu sebesar 99,98303 sekon. Hal tersebut 

menandakan elctrical stimulator yang dibuat walaupun mempunyai tegangan 

stimulasi (Vp) maksimal sebesar 355 V tidak berbahaya bagi pasien karena 

mempunyai lebar pulsa yang sangat sempit dan tajam sehingga mampu 

memberikan efek kejut listrik sesaat kepada pasien.   

4.2.2 Pengujian Output Level Tegangan Stimulasi (Vp)  

Setelah dilakukan pengujian bentuk keluaran gelombang spike diperoleh 

bahwa tegangan stimulasi (Vp) maksimum untuk alat tersebut adalah sebesar 355 

Volt. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mendapatkan variasi output level 

tegangan stimulasi (Vp) yang diinginkan. Untuk mencari variasi level tegangan 
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stimulasi dilakukan dengan cara memutar tuas potensiometer dan membaca 

amplitudo tegangannya menggunakan osiloskop. Untuk mendapatkan nilai 

resistansi resistor pembagi tegangan yang akan digunakan dalam rangkaian 

pengatur level tegangan stimulasi digunakan multimeter digital. Hasil dari 

penentuan nilai resistansi resistor untuk level tegangan yang diinginkan  dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Penentuan nilai resistansi resistor untuk level tegangan tertentu yang 

diinginkan 

Variasi Level 

Tegangan Stimulasi 

yang diharapkan (Vp) 

(Dalam Volt) 

Penamaan 

Level 

Tegangan  

Nilai Resistansi 

Resistor Pembagi 

Tegangan (Dalam 

KΩ) 

85 1 R1=4,71 

170 2 R2=4,7 

225 3 R3=3,3 

255 4 R4=1,56 

285 5 R5=1,49 

305 6 R6=1,2 

335 7 R7=1,53 

355 8 R8=1,2 

  Setelah mendapatkan nilai resistansi resistor pembagi tegangan  dalam 

Tabel 4.2, digunakan untuk menggantikan fungsi pembagi tegangan yang ada di 

dalam potensiometer. Agar dapat mengatur 8 level tegangan stimulasi secara digital 

menggunakan IC CD4051BC yang berfungsi sebagai multiplexer 3 bit, sehingga 

pemilihan level tegangan dapat dilakukan secara digital. Kemudian rangkaian 

pengatur level tegangan dibuat. Rangkaian kemudian diuji untuk mengetahui nilai 

variasi level tegangannya dengan pemberian kondisi high (+5V) dan low (0V) pada 

select input (C, B, A). Gambar 4.8 merupakan hasil variasi level tegangan yang 

ditampilkan pada osiloskop pada kondisi tegangan stimulasi yang tanpa beban. 
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              (A)                                                         (B)                                                             (C)    

  (D)                                                    (E)                                                       (F)     

 

  

 

 

                              (G)                                                                                   (H)     

Gambar 4.8. Level tegangan stimulasi pada osiloskop pada kondisi tanpa beban, 

(A) level tegangan 1, (B) level tegangan 2, (C) level tegangan 3, (D) level tegangan 

4, (E) level tegangan 5, (F) level tegangan 6, (G) level tegangan 7, (H) level 

tegangan 8. 
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 Pengukuran level tegangan stimulasi tanpa beban dilakukan dengan 

membandingkan pengukuran menggunakan osiloskop dan juga secara perhitungan 

manual menggunakan formulasi pembagi tegangan seperti pada persamaan 3.1 

sampai persamaan 3.9 dan nilai resistansi resistor yang ada pada Tabel 4.2. Adapun 

perhitungan dalam formulasi pembagi tegangan secara manual tersebut tersaji 

lengkap pada Lampiran 12. Berdasarkan hasil perhitungan tegangan keluaran secara 

manual pada Lampiran 12 dan juga melalui osiloskop terdapat beberapa perbedaan 

yang ditunjukkan dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 : Tegangan keluran tanpa beban secara perhitungan manual (teori) dan 

pengukuran osiloskop 

Level Tegangan 

Stimulasi 

Perhitungan 

Tegangan 

Stimulasi (Teori) 

Pengukuran 

Tegangan Stimulasi 

(Osiloskop) 

Kesalahan  

(%) 

1 84,918 V 85V 0,096 

2 169,657V 170V 0,201 

3 229,154V 225V 1,846 

4 257,28V 255V 0,894 

5 284,144V 285V 0,300 

6 305,779V 305V 0,255 

7 333,364V 335V 0,488 

8 355V 355V 0,00 

Rata-rata :  0,408 

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 4.3, dapat diketehui tingkat ketepatan 

(akurasi) pada rangkaian pengatur level tegangan stimulasi dalam menentukan 

output tegangan stimulasi (Vp)  dihitung melalui persamaan : 

  Ketepatan  akurasi =  100% −  persentase kesalahan rata − rata 

                =  100% − 0,408%  

                 =  99,592%   

Jadi, tingkat akurasi rangkaian pengatur level tegangan stimulasi dalam 

menentukan output tegangan stimulasi (Vp) adalah sebesar 99,592%. Tingkat 
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akurasi pada rangkaian pengatur level tegangan stimulasi sangat tinggi karena 

berkaitan dengan penentuan dan pemilihan nilai resistansi resistor pembagi 

tegangan yang digunakan dalam rangkaian penyusun level tegangan stimulasi. 

 Adapun untuk mengetahui tingkat kestabilan sistem electrical stimulator 

yang telah dibuat maka dilakukan pengukuran berulang sebanyak 10 kali. 

Pengulangan pengukuran ini dilakukan pada kondisi tegangan stimulasi (Vp) tanpa 

beban (sebelum terhubung ke resistansi tendon pasien) yang tegangan keluarannya 

diamati menggunakan osiloskop. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 : Pengukuran berulang tegangan stimulasi (Vp) tanpa beban (sebelum 

terhubung ke resistansi tendon pasien) dengan menggunakan osiloskop 

Pengulangan 

Ke- 

Nilai Pembacaan Tegangan Stimulasi Untuk Level Ke- 

Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Level 

6 

Level 

7 

Level 

8 

1 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

2 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

3 85 V 170V 230V 255V 255V 305V 335V 355V 

4 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

5 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

6 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

7 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

8 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

9 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

10 85 V 170V 225V 255V 255V 305V 335V 355V 

Rata 

rata 
85 V 170V 

225,5

V 
255V 255V 305V 335V 355V 

Std Dev  0,000 0,000 1,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, maka tingkat kestabilan pada kedelapan keluaran level 

tegangan stimulasi (Vp) tanpa beban dalam menentukan output tegangan stimulasi 

(Vp) tersaji lengkap pada Lampiran 12. Dari perhitungan pada Lampiran 12, tingkat 

kestabilan pada kedelapan keluaran level tegangan stimulasi (Vp) tanpa beban 

dalam menentukan output tegangan stimulasi (Vp) adalah sebesar 99,533%. 
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4.2.3 Hasil Pengujian Respon Level Tegangan Refleks Pada Pasien 

Setelah dilakukan pengujian bentuk keluaran gelombang spike dan 

pengujian untuk output level tegangan stimulasi (Vp) untuk mencari level tegangan 

stimulasi ambang yang dapat menimbulkan respon refleks pada pasien. Tahap 

selanjutnya dilakukan pengujian respon level tegangan stimulasi (Vp) pada lima 

pasien normal dan tiga pasien arefleksia. Kelima pasien normal sebelumnya telah 

dilakukan pengukuran grading skala refleks dengan menggunakan palu refleks oleh 

dokter ahli, hasil skor grading untuk semua pasien normal adalah +2. Sedangkan 

untuk ketiga pasien arefleksia sebelumnya telah dilakukan pengukuran grading 

skala refleks dengan menggunakan palu refleks oleh dokter ahli, hasil skor grading 

refleks untuk semua pasien arefleksia adalah 0.  

Seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 2.3 untuk grading skala refleks 0 

berlaku apabila orang coba tidak merespon rangsang yang diberikan, bahkan 

setelah melakukan jendrassik maneuver yaitu mengalihkan perhatian orang coba 

agar tidak berupaya untuk menahan refleks. Sedangkan untuk grading skala +2 

untuk refleks normal, ditandai dengan adanya kontraksi otot dan sendi. Kontraksi 

otot dan sendi inilah yang akan ditangkap oleh sensor knee joint, jika terdapat 

kontraksi sendi maka akan mematikan alat dan mereset data yang telah disimpan ke 

dalam mikrokontroler.  

Sebelum menguji respon level tegangan stimulasi (Vp) ke pasien, dilakukan 

pengukuran resistansi tendon dengan cara menempelkan elektrode pertama pada 

tendon dibawah patella dan elektrode kedua pada m. quadriceps femoris. Kemudian 

resistansi tendon diukur menggunakan multimeter digital. Dari pengukuran ini 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Rancang Bangun Electrical Stimulator Berbasis 
Mikrokontroler Sebagai Pengganti Palu Refleks 
(Hammer Reflex) 
 

Putri Ni’matul Lillah



 

 

79 

maka didapatkan nilai resistansi tendon pada pasien sebesar 138KΩ. Pengukuran 

resistansi tendon ini digunakan untuk mendapatkan data level tegangan stimulasi 

(Vp) dengan menggunakan beban dan mengetahui tegangan stimulasi (Vp) refleks 

yang masuk ke dalam tubuh pasien.  

Untuk mengukur level tegangan stimulasi (Vp) dengan beban dilakukan 

dengan pemberian stimulasi pada pasien dan tegangan stimulasi puncaknya diamati 

menggunakan osiloskop. Pengukuran level tegangan stimulasi (Vp) dengan beban 

dibandingkan dengan pengukuran level tegangan stimulasi (Vp) tanpa beban 

menggunakan osiloskop. Hasil dari dari pengukuran level tegangan stimulasi (Vp) 

dengan beban dan tanpa beban dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Pengukuran level tegangan keluaran stimulasi (Vp) tanpa beban (sebelum 

terhubung ke resistansi tendon pasien) dan terhubung beban resistansi 

tendon sebesar 138 KΩ 

Level 

Tegangan 

Tegangan Keluaran (Vp) 

Tanpa Beban 

Tegangan Keluaran (Vp) 

Terhubung Beban 

Resistansi Tendon 

Sebesar 138 KΩ 

1 85 V 70 V 

2 170 V 115 V 

3 225 V 155 V 

4 255 V 180 V 

5 285 V 200 V 

6 305 V 220 V 

7 335 V 240 V 

8 355 V 260 V 

 

 Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa semakin tinggi level tegangan maka 

tegangan keluaran stimulasi (Vp) yang dihasilkan pada kondisi tanpa beban dan 

yang terhubung beban (resistansi tendon) semakin meningkat juga. Pada kondisi 

tanpa beban mampu menghasilkan tegangan stimulasi (Vp) keluaran dari 90 V–355 

V. Penggunaan alat ini, pada kondisi terhubung beban pada masing-masing 
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tegangan keluaran tidak sesuai dengan tegangan keluaran pada kondisi tanpa beban 

(sebelum terhubung ke resistansi tendon pasien), sehingga terjadi penurunan 

tegangan stimulasi keluaran, dan hanya mampu menghasilkan tegangan stimulasi 

(Vp) sebesar 70 V–260 V saja. Penurunan tegangan keluaran stimulasi yang 

terhubung beban resistansi tendon ini terjadi karena adanya resistansi dalam tubuh 

sebesar 138 KΩ inilah yang menyebabkan tegangan stimulasi (Vp) terhubung 

beban menjadi lebih mudah terbebani seiring dengan naiknya level tegangan. 

Setelah mengetahui tegangan stimulasi (Vp) keluaran dengan menggunakan 

beban, selanjutnya dilakukan pengujian respon level tegangan refleks pada pasien 

dilakukan pada knee joint kaki kanan pasien. Sebelum dilakukan pengambilan data 

pasien diberikan informasi mengenai tujuan dan prosedur pengujian. Adapun 

beberapa persiapan yang dilakukan dalam pengambilan data adalah : 

a. Pemasangan elektrode dan sensor knee joint 

Terdapat dua titik pada pemasangan elektrode yang terbuat dari lempengan 

logam yang mempunyai diameter 1,8 cm,. Elektrode pertama ditempatkan 

pada titik pemberian stimulus pada refleks regang patella berada pada 

tendon dibawah patella pasien, sedangkan elektrode kedua ditempatkan 

pada m. quadriceps femoris. Hal tersebut sesuai dengan yang telah 

dijelaskan pada subbab 2.1. Gambar 4.9 menyuguhkan titik peletakan 

elektrode pada pasien. Setelah elektrode dan sensor knee joint terpasang 

maka pasien diminta duduk rileks dimana kaki dapat mengayun secara 

extension dan flexion. Pada saat pasien duduk sebelum refleks diberikan 
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inilah pengambilan data sudut posisi awal dilakukan oleh sensor knee joint 

namun besar sudutnya tidak ditampilkan ke LCD.  

b. Pemberian level tegangan stimulasi (Vp)  

Pemberian level tegangan stimulasi (Vp) diberikan pada pasien dimulai dari 

level 1 (70V) karena untuk menentukan level tegangan stimulasi ambang 

yang dapat menghasilkan respon refleks. Jika pada level 1 belum cukup 

untuk membuat  m. quadriceps femoris meregang dan gelendong-gelendong 

otot aktif, maka pemberian level tegangan stimulasi diteruskan sampai ada 

respon yang ditandai dengan extension sendi lutut sehingga mengangkat 

tungkai bawah. Extension sendi lutut inilah yang dinamakan respon refleks 

dan yang ditangkap oleh sensor knee joint dan disimpan sebagai data 2, dari 

data 2 inilah yang dibandingkan untuk mendeteksi adanya gerakan. Setelah 

ada respon gerakan maka alat akan atomatis mematikan impuls dan mereset 

data yang telah disimpan. Adapun untuk hasil pengujian respon level 

tegangan refleks pada pasien dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.10 

merupakan gambar sistem ketika dilakukan pengujian pada pasien. 

 

Gambar 4.9 : Pemasangan elektrode dan sensor knee joint 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Rancang Bangun Electrical Stimulator Berbasis 
Mikrokontroler Sebagai Pengganti Palu Refleks 
(Hammer Reflex) 
 

Putri Ni’matul Lillah



 

 

82 

 

 
Gambar 4. 10. Tampilan sistem ketika dilakukan pengujian respon level tegangan 

stimulasi (Vp) pada pasien (A = Inisialisasi Awal, B = Ketika Tombol Start ditekan, 

C = Tampilan Level Tegangan Stimulasi (Vp) Refleks  D = Tampilan Saat mereset 

alat dan kembali ke inisialisasi awal.) 
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Tabel 4.6. Hasil Pengujian Respon Level Tegangan Refleks Pada Pasien 

Dibandingan Dengan Hasil Pengukuran Palu Refleks Oleh Dokter 

Ahli di Laboratorium Fisiologi Departemen Fisiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga. 

No. 
Nama 

Pasien  

Grading 

Respon 

Refleks 

(Dokter 

Ahli) 

Level 

Tegangan 

Stimulasi 

Refleks 

Tegangan 

Ambang 

Stimulasi 

Refleks 

Gerakan 

Sendi Lutut 

Respon 

Refleks 

1. A 0 (Arefleksia) 8 260 V Tidak Terjadi Tidak  

2. B 0 (Arefleksia) 8 260 V Tidak Terjadi Tidak  

3. C 0 (Arefleksia) 8 260 V Tidak Terjadi Tidak 

4. D +2 (Normal) 5 200 V Terjadi Ada  

5. E +2 (Normal) 5 200 V Terjadi Ada  

6. F +2 (Normal) 6 220 V Terjadi Ada  

7. G +2 (Normal) 6 220 V Terjadi Ada  

8. H +2 (Normal) 7 240 V Terjadi Ada  

 

 Berdasarkan Tabel 4.6  diketahui bahwa dalam penelitian ini, pasien coba 

yang dipilih adalah pasien yang mempunyai grading skoring refleks 0 (arefleksia) 

dan +2 (normal) yang berjenis kelamin perempuan saja. Untuk pasien A,B dan C 

diberikan level tegangan stimulus yang dimulai dari level tegangan 1 (70 V) sampai 

8 (260 V) tidak terjadi gerakan sendi lutut sehingga respon refleksnya tidak ada, 

pada saat dokter menguji dengan menggunakan palu refleks untuk pasien A, B, dan 

C hasilnya juga sama yaitu tidak terjadi gerakan sendi, sehingga respon refleksnya 

tidak ada. Oleh karena itu  grading skoring yang diberikan dokter untuk pasien A, 

B, dan C adalah 0. 

 Dalam Tabel 4.6, untuk pasien D dan E diberikan level tegangan stimulus 

yang dimulai dari level tegangan 1 (70 V) sampai 5 (200 V) sudah terjadi gerakan 

sendi lutut sehingga respon refleksnya ada. Untuk pasien F dan G, diberikan level 

tegangan stimulus yang dimulai dari level tegangan 1 (70 V) sampai 6 (220 V) 

sudah terjadi gerakan sendi lutut sehingga respon refleksnya ada. Sedangkan pada 
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pasien H diberikan level tegangan stimulus yang dimulai dari level tegangan 1 (70 

V) sampai 7 (240 V) sudah terjadi gerakan sendi lutut sehingga respon refleksnya 

ada. Pada saat dokter menguji dengan menggunakan palu refleks untuk pasien D, E, 

F, G, dan H hasilnya juga sama yaitu terjadi gerakan sendi sehingga respon 

refleksnya ada. Oleh karena itu grading skore yang diberikan dokter adalah +2.  

 Pada pasien arefleksia dengan grading skore 0, nilai kuantitatif tegangan 

stimulasi (Vp) refleks adalah sebesar 260 V. Sedangkan untuk pasien normal 

dengan grading skore +2 nilai kuantitatif tegangan stimulasi (Vp) refleks adalah 

sebesar 200 V-240 V.  Dari hasil pengujian dalam Tabel 4.6, maka dapat dikatakan 

bahwa electrical stimulator yang telah dibuat ini mampu menggantikan fungsi palu 

refleks dengan nilai tegangan stimulasi refleks yang terukur.  

 Pada saat pengujian alat ke pasien tegangan yang masuk ke dalam tubuh 

pasien mulai dari 70-260 V. Walaupun tegangan yang masuk ke dalam tubuh 

pasien sangat tinggi, namun tidak membahayakan pasien, karena electrical 

stimulator ini dirancang untuk menghasilkan gelombang spike dengan lebar pulsa 

(waktu on) yang sangat sempit yaitu sebesar 20 µs, dan mengalirkan arus kurang 

dari 1 mA. 1 mA ampere adalah batas aman arus yang diperbolehkan masuk ke 

dalam tubuh (Mayor, 2007), berdasarkan Tabel 4.7 arus yang dialirkan ke dalam 

tubuh untuk tegangan 70 V-260 V adalah sebesar 0,04304 µA-0,15986 µA.  

Sehingga electrical stimulator yang dirancang tidak membahayakan pasien karena 

mempunyai lebar pulsa yang sempit yaitu sebesar 20µs dan arus yang mengalir ke 

tubuh kurang dari 1 mA.  
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 Adapun pembuktian perhitungan arus yang dialirkan oleh electrical 

stimulator yang dirancang tersebut tersaji lengkap pada Lampiran 13. Hasil dari 

perhitungan Irms dan Vrms yang masuk kedalam tubuh disajikan pada Tabel 4.7.  

Tabel 4.7. Perhitungan Irms dan Vrms pada Tegangan stimulasi (Vp) dalam kondisi 

tanpa beban dan terhubung beban. 

Level 

Tegangan 

Tegangan 

Keluaran 

(Vp) Tanpa 

Beban 

Vrms Tanpa 

beban  

Tegangan 

Keluaran 

(Vp) 

Terhubung 

Beban 

Vrms 

Terhubung 

beban  

Irms 

Terhubung 

beban  

1 85V 7,21225 mV 70V 5,93950 mV 0,04304 µA 

2 170V 14,42450 mV 115V 9,75775 mV 0,07071 µA 

3 225V 19,09125 mV 155V 13,15175 mV 0,09530 µA 

4 255V 21,63675 mV 180V 15,27300 mV 0,11067 µA 

5 285V 24,18225 mV 200V 16,97000 mV 0,12297 µA 

6 305V 25,87925 mV 220V 18,66700 mV 0,13527 µA 

7 335V 28,42475 mV 240V 20,36400 mV 0,14756 µA 

8 355V 30,12175 mV 260V 22,06100 mV 0,15986 µA 

 

Dalam penelitian ini, pasien coba yang dipilih adalah pasien yang 

mempunyai grading skoring refleks 0 (arefleksia) dan +2 (normal) yang berjenis 

kelamin perempuan saja. Untuk grading skore refleks +3 dan +4 belum dilakukan 

pengujian karena penempatan elektrodenya mengalami pergeseran bukan di tendon 

patella lagi. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya perlu ada pengujian yang 

lebih lengkap untuk pasien dengan grading skore bervariasi dengan pembanding uji 

klinis, serta perlu ada optimasi untuk posisi peletakan, ukuran, dan material 

penyusun elektroda yang digunakan untuk pemberian efek kejut dari alat electrical 

stimulator ke pasien. 
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