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ABSTRAK 

Latihan fisik atau olah raga dapat memicu kontraksi otot yang lebih besar. 
Berbagai bentuk latihan fisik dengan intensitas tinggi akan meningkatkan asam 
laktat dalam darah. Penimbunan asam laktat ini akan meningkatkan potensi cedera 
dan kram otot atau spasme otot. Penanganan pertama terhadap cedera dan spasme 
dilakukan dengan pemberian terapi termal yang terdiri dari terapi panas, dingin 
dan kontras. Tujuan penelitian adalah untuk menciptakan alat terapi termal yang 
mencakup terapi panas, dingin dan kontras yang bersifat portable dengan stabilitas 
sistem yang sesuai dengan suhu yang digunakan dalam terapi.  Metode penelitian 
terdiri dari perancangan hardware dan software, kalibrasi sensor suhu LM 35, dan 
uji stabilitas sistem tiap jenis terapi selama 15 menit sehingga alat memiliki 
prinsip kerja yang sesuai dengan terapi termal pada umumnya. Hot cold therapy 
portable yang dibuat dilengkapi manset dengan dua buah peltier yang 
menghasilkan suhu panas dan dingin. Terapi kontras menggunakan gabungan dari 
terapi panas dan dingin. Pembacaan nilai suhu pada manset menggunakan sensor 
suhu LM 35. Sistem pengendalian suhu menggunakan mikrokontroler jenis 
Arduino UNO. Sistem menggunakan kontrol on/ off untuk mempertahankan suhu 
agar tetap pada rentang yang diinginkan selama waktu terapi berlangsung. Hasil 
uji yang dilakukan selama 15 menit menunjukkan alat dapat menghasilkan suhu 
100-150C untuk terapi dingin dan suhu 300-350C untuk terapi panas. 
Penggunaakan baterai dan aki mendukung sifat portable pada alat. Stabilitas suhu 
pada terapi panas dan dingin dapat berjalan dengan baik yaitu dengan 
diperolehnya nilai rata – rata sebesar 33.020C untuk terapi panas dan 18.820C 
untuk terapi dingin, pada terapi kontras stabilitas suhu terganggu akibat kurang 
efektifnya pertukaran suhu di dalam manset. Hasil tersebut sesuai dengan standar 
untuk perlakuan terapi panas dan dingin, namun untuk terapi kontras masih 
diperlukan perbaikan pada sistem sehingga nilai yang dihasilkan dapat sesuai 
dengan standar terapi kontras. 
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