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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Elektromiografi (EMG) adalah teknik untuk mengevaluasi dan rekaman 

aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. EMG dilakukan menggunakan 

alat yang disebut Electromyograph, untuk menghasilkan rekaman yang disebut 

Elektromiogram. 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 (Giancolli,2001). 

Salah satu profil biopotensial tubuh adalah potensial listrik pada otot. 

Profil aktifitas otot selama gerak secara medis dapat diperoleh dari 

electromyogram yang dihasilkan dari alat perekaman sinyal listrik aktifitas otot 

yang dikenal dengan electromyography (EMG) yang didalamnya terdapat 

bioamplifier (Aston,1990 dalam Rusmawati,2006).  

 Sebuah EMG mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel-sel otot 

ketika sel-sel ini elektrik atau neurologis diaktifkan. Sinyal dapat dianalisis untuk 

mendeteksi kelainan medis, tingkat aktivasi, perintah rekrutmen atau untuk 

menganalisis biomekanik kondisi manusia atau hewan. Begitu banyak manfaat 

yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. (Terecia,2005) 

Hasil perekaman sinyal EMG juga telah banyak digunakan sebagai sinyal 

kendali untuk berbagai macam sistem diantaranya komputer, robot dan perangkat 
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lainnya. Banyak aplikasi untuk penelitian tentang EMG dalam bidang biomedical 

engineering yang telah berkembang pesat, salah satunya yaitu penelitian aplikasi 

biosignal pada manusia untuk kontrol buatan pada perangkat antarmuka berbasis 

EMG, sinyal EMG juga dapat digunakan untuk mengendalikan objek bergerak. 

Sistem yang dihasilkan dari EMG mampu mempelajari sinyal otot dari permukaan 

kulit saat seseorang melakukan kondisi tertentu.  

Di Rehabilitasi Medik, RSUD dr Soetomo perkembangan ilmu kedokteran 

dan teknologi semakin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tindakan dan 

pelayanan prima Rumah Sakit. Salah satu pengembangan yaitu prothesa bellow 

elbow, merupakan salah satu jenis prothesa (alat ganti) anggota gerak tubuh yang 

hilang atau tidak normal pada tangan bagian bawah siku. Prothesa yang 

dikembangkan masih menggunakan Pulse Width Modulation (PWM) yang 

dikontrol menggunakan potensiometer untuk memberikan besar tegangan pada 

penggerak bagian mekanik prothesa. Pada sistem PWM membutuhkan 

pembangkit sinyal dari rangkaian analog untuk menggerakkan prothesa bellow 

elbow. Sistem pengontrolan PWM yang digunakan di RSUD dr Soetomo 

merupakan pengontrolan secara analog (manual). 

Perkembangan prothesa bellow elbow di tingkat internasional telah 

menggunakan biosignal sebagai pengontrol gerak. Sehingga mendorong pihak 

RSUD dr Soetomo untuk mengembangkan prothesa secara digital dengan 

biosignal sebagai inputan sinyal. Dari pemaparan tersebut, perlu adanya analisa 

sinyal tubuh untuk mendukung pengembangan prothesa digital. 

Peneliti menawarkan penelitian tentang sinyal electromyography pada otot 

pergelangan tangan untuk mengontrol sistem prothesa bellow elbow sebagai 
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sinyal inputan atau sinyal referensi. Terdapat dua kondisi sinyal yang dianalisa 

pada otot pergelangan tangan yaitu sinyal flexi dan sinyal extensi. Kondisi flexi 

dan  extensi dianalisa dalam domain frekuensi diaplikasikan dalam sistem kendali. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada korelasi antara sinyal EMG pada otot pergelangan tangan 

dalam kondisi flexi dan dalam kondisi extensi ? 

2. Bagaimana perbedaan profil electromyogram antara otot pergelangan 

tangan dalam kondisi  flexi dan dalam kondisi extensi ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

1. Obyek penelitian adalah empat orang dewasa dalam kondisi sehat, 

dengan keadaan tidak mengalami cacat atau cidera pada otot, syaraf 

dan tulang. Obyek penelitian dalam rentang usia 20-24 tahun. 

2. Fokus penelitian adalah pada perbedaan frekuensi antara  sinyal flexi 

dan sinyal extensi EMG. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui adanya korelasi sinyal EMG pada otot pergelangan tangan 

dalam kondisi flexi dan dalam kondisi extensi 

2. Mengetahui perbedaan profil EMG pada otot pergelangan tangan 

dalam kondisi flexi dan dalam kondisi extensi 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan profil sinyal EMG pada otot dengan variasi 

gerakan. 

2. Mengetahui pola dari sinyal EMG pada otot tertentu 

3. Sebagai referensi pemberian inputan sinyal dari prothesa bellow elbow 

dikembangkan menjadi sistem berbasis artificial intelegency. 
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