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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Instrumentasi Medis, 

Program Studi S1 Teknobiomedik, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Universitas Airlangga dan di Laboratorium Instalasi Rehabilitasi 

Medis RSUD dr Soetomo, Jl. Prof.DR.Moestopo 6-8 Surabaya, Jawa Timur. 

Penelitian dilakukan selama satu tahun. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

 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. 

 

3.3 Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seperangkat Electromyogram  

2. Seperangkat komputer atau laptop 

3. Saklar 
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4. Kabel penghubung  

5. Flash disk 

6. Elektroda beserta gel elektrolit 

7. Stopwatch  

 

3.4  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu (1) tahap 

persiapan; (2) tahap perekaman pada naracoba; (3) tahap pengolahan sinyal; (4) 

analisa data flexi dan extensi. Apabila tahap analisa data tidak sesuai dengan hasil 

yang diharapkan, maka kembali lagi pada tahap pengolahan sinyal. Tahapan 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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3.4.1 Perekaman Sinyal 

Pada tahap ini menjelaskan langkah awal dari penelitian, prosedur 

ini menunjukkan proses perekaman sinyal flexi dan sinyal extensi. Proses 

perekaman sinyal ditunjukkan pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Perekaman Sinyal 

 

 Prosedur perekaman sinyal : 

1. Menyiapkan orang coba yang akan direkam sinyal ototnya 

2. Memasang semua komponen elektroda pada kabel penghubung. 

3. Memasang elektroda dan memberi gel elektrolit  pada titik otot flexor 

dan extensor yang disadap. 

4. Memastikan kabel elektroda terpasang pada EMG dengan benar dan 

memonitornya melalui komputer. 

5. Mengkalibrasi EMG sesuai prosedur. 

6. Menyadap sinyal tubuh, ditampilkan di monitor dan menyimpannya di 

flash disk. 
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Data sinyal flexi dan extensi diperoleh dengan menggunakan alat EMG 

yang tersedia di Laboratorium Rehabilitasi Medik, RSUD dr. Soetomo, Surabaya. 

Perangkat EMG yang digunakan adalah MESPEC 4000 SYSTEM. Pada 

perangkat MESPEC 4000 SYSTEM dilengkapi pula analog to digital (A/D) 

interface unit. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : Perangkat Unit EMG MESPEC 4000 SYSTEM dan Analog 
to Digital (A/D) Interface Unit 

(Sumber : Dokumentasi RSUD dr. Soetomo) 
 

Sesuai dengan prosedur SOP penelitian di laboratorium  Instalasi 

Rehabilitasi Medik, RSUD dr. Soetomo, proses pengambilan data 

didampingi langsung oleh dr. I Putu Alit Pawana, SpKFR, selaku dokter 

spesialis Rehabilitasi Medik RSUD dr. Soetomo. Mulai dari persiapan 

penelitian, pemasangan elektroda, perekaman sinyal otot pada orang coba 

berdasarkan arahan dari dokter ahli, peneliti menerima hasil sadapan 

sinyal untuk diolah oleh peneliti di Laboratorium Instrumentasi Medis, 

Program Studi S1 Teknobiomedik Universitas Airlangga. 
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Gambar 3.4 Dokter Spesialis Instalasi Rehabilitasi Medik, RSUD dr. Soetomo 

 

3.4.2 Pengolahan Data dan Analisa 

Proses pengolahan data menggunakan software Matlab 2013, input sinyal 

EMG yang diterima dari Laboratorium Instalasi Rehabilitasi Medik, data diterima 

adalah dalam bentuk numerik yang disimpan dalam word (*.doc) perlu dikonversi 

dalam bentuk ASCII (*.asc) agar bisa di-load dengan program MATLAB, 

sehingga dapat mengolah sinyal flexi dan sinyal extensi . 

Langkah-langkah konversi adalah sebagai berikut: 

1. Membuka file extensi / fleksi (*.doc), kemudian select all untuk copy 

semua data sinyal. 

2. Membuka program notepad, kemudian paste data flexi / extensi  

3. Menyimpan file dengan format (*.asc) 

4. Kemudian, data sinyal EMG dapat di load pada workspace matlab. 
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Data Sinyal didapatkan saat penyadapan, sinyal tersebut merupakan sinyal 

asli, sehingga diperlukan adanya suatu pemfilteran terhadap sinyal tersebut, jenis 

filter yang digunakan adalah LPF butterworth untuk mengurangi noise yang 

terdapat pada sinyal asli.  

Proses filter dilakukan dengan menggunakan aplikasi pada Matlab untuk 

mendesain filter IIR Butterworth. Toolbox FDATool seperti pada Gambar 3.5. 

Proses filtering dilakukan langkah-langkahnya berikut ini: 

1. Memilih ‘Respon type’ yang diinginkan yaitu ‘lowpass’  

2. Memilih metode ‘Design filter’ yang diinginkan, yaitu IIR dengan 

jenis Butterworth.  

3. Memilih ‘specify order’ yaitu 5. 

4. Mengatur ‘Frequency specifications’ dengan satuan Hz, dan frekuensi 

sampling sebesar 1800 Hz. Fc = fcutoff sebesar 10 hz. 

5. Meng-klik tombol ‘Design Filter’, sehingga grafik sinyal keluaran 

muncul. 

  

Gambar 3.5 FDAtool Pada Matlab 
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 Setelah pemfilteran, mengolah sinyal EMG tersebut dengan mengubah 

domain waktu terhadap domain frequensi menggunakan aplikasi yang tersedia 

pada software Matlab 2013, seperti pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6  SPTool Matlab 

 

Sinyal tersebut diolah dengan metode Fast Fourier Transform (FFT) 

untuk mengetahui bentuk respon frekuensi dari sinyal yang telah difilter, yang 

ditampilkan pada kolom Spectra pada gambar 3.6, kemudian mencuplik peak 

frekuensi sinyal tersebut yang menunjukkan besarnya nilai dari masing-masing 

sinyal ( Flexi dan Extensi ), setelah data dikumpulkan, menganalisa menggunakan 

Uji Beda-T untuk menentukan apakah ada korelasi antara kedua sinyal tersebut. 

Pada pengujian Uji Beda-T menggunakan software Minitab 14 dengan 

batasan taraf signifikan sebesar 5% sebagai batas uji ada atau tidaknya hubungan 

korelasi dari sinyal flexi dan sinyal extensi. 
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Gambar 3.7 Uji Beda-T 
 

  
 Pada pengujian data, menggunakan menggunakan metode uji Two Sample 

T-Test (Independent) dengan taraf signifikan sebesar 5%, hasil dari pengujian 

menunjukkan ada atau tidaknya hubungan korelasi antara sinyal flexi dan sinyal 

extensi yang ditunjukkan dengan besaran nilai uji statistik. 
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