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Abstrak 

Pasien yang mengalami stroke akan mengalami kelemahan kontraksi otot. Metode terapi pasien pasca stroke 
bermacam-macam, namun berhasil tidaknya terapi ditentukan oleh kontraksi otot pada saat pasien setelah 
diterapi. Kontraksi otot dapat diketahui berdasarkan sinyal EMG pasien tersebut. Sinyal EMG 
(Electromyography) yang dihasilkan oleh tubuh akan menghasilkan frekuensi tertentu berdasarkan kontraksi 
pada otot, range frekuensi 20 Hz sampai 1 Khz. Banyak metode analisa berdasarkan domain frekuensi, 
domain waktu, dan domain frekuensi-waktu. Pada restorasi lower limb pada pasien pasca stroke, perubahan 
kontraksi pada otot mempengaruhi hasil terapi. Dengan menggunakan metode CWT (Continuous Wavelet 
Transform) dengan domain frekuensi-waktu, maka kontraksi otot pasien dan kapan waktunya muncul 
frekuensi tersebut dapat diketahui. Dengan metode CWT diharapkan mempermudah perkembangan terapi 
pada pasien yang telah diterapi.  

Kata-kata kunci: EMG, CWT, Lower Limb 

PENDAHULUAN 

Secara garis besar semua jenis gerakan itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu tubuh 
bagian atas (upper limb) dan tubuh bagian bawah (lower limb). Semua jenis gerakan manusia merupakan 
hasil dari sebuah proses rumit yang melibatkan otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, otot, tulang dan 
sendi. Umumnya, penyakit yang melibatkan neuromuskuler sangat sulit untuk dapat disembuhkan. 
Permasalahan klinis yang berhubungan dengan neuromuskuler ini misalnya adalah kelemahan otot skeletal. 
Kelemahan yang terjadi pada otot ini dapat menyebabkan hilangnya kemampuan motorik. Misalnya, pasien 
yang telah menderita cedera sumsum tulang belakang (spinal cord injured, SCI) sering menjadi lumpuh atau 
mengalami kelumpuhan (paralyzed). Hal ini disebabkan oleh terputusnya hubungan antara jaringan syaraf 
yang ada di otak ataupun sumsum tulang belakang dengan jaringan otot yang menempel pada tulang 
kerangka (jaringan otot skeletal). Akibatnya, sederetan perintah (command) yang berasal dari otak tidak dapat 
sampai ke jaringan otot skeletal tersebut. Namun, untuk mengatasi permasalahan klinis tersebut, setidaknya 
mengurangi penderitaan dan rasa sakit pasien serta mempertahankan kualitas hidup pasien, dapat dilakukan 
suatu program rehabilitasi / restorasi. Program rehabilitasi yang efektif diharapkan mampu memperbaiki dan 
mengembalikan kondisi pasien seperti semula.	

Stimulasi listrik fungsional (FES, functional electrical stimulation)  merupakan salah satu metode latihan 
yang dapat diterapkan pada pasien untuk mengaktifkan jaringan motoriknya, sehingga pasien dapat berjalan. 
FES sendiri adalah teknologi untuk memulihkan fungsi tubuh melalui stimulasi listrik buatan dari sistem 
neuromuskuler. Secara khusus, teknologi ini dapat mendukung pemulihan mobilitas pada individu lumpuh. 
Terapi stimulasi listrik, seperti FES, adalah salah satu bentuk pengobatan, oleh karena itu harus dilakukan di 
bawah pengawasan penanggung jawab klinis / dokter. Manfaat bentuk terapi stimulasi listrik dapat meliputi 
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 beberapa hal, misalnya kekuatan dan kelenturan otot membaik, serta aliran/tekanan darah pada tungkai 
meningkat. FES bertujuan untuk menghasilkan gerakan-gerakan atau fungsi yang meniru gerakan yang 
normal, sehingga dapat mengembalikan fungsi gerakan-gerakan pasien seperti sebelum mengalami SCI. 
 

TEORI 

Aktifitas Kelistrikan dalam Tubuh 

Pada tubuh manusia terdiri atas otot yang mana mempunyi sekitar 650 otot. Sel-sel otot tersusun atas 
protoplasma yang mengandung ion-ion yang terjadi akibat ionisasi. Ion-ion yang dominan adalah Na+ 
(sodium), Cl (clorida), dan K+ (potassium).  Sel dikatakan dalam keadaan istirahat, maka terdapat resting 
potensial antara bagian dalam dan bagian luar. Sedangkan ion potassium (K+) terkonsentrasi dibagian dalam 
dan ion sodium (Na+) di bagian luar membran sel, sedangkan konstanta dielektrikum yaitu suatu nilai 
konsentrasi konsentrasi yang tinggi dalam suatu daerah yang bebas untuk bergerak, sehingga partikel tersebut 
akan mengalir ke arah penyamaan konsentrasi keseluruh daerah. Untuk ion positif dan negatif tanda 
minusnya dihilangkan jika kembali ke keadaan istirahat. Pasangan ion positif dan negatif di daerah batas 
netral (peralihan) disebut dipole. Jika sel dalam keadaan aktif maka ion-ion bergerak masuk kedalam sel dan 
ion-ion K+ keluar. Setelah setengah detik terjadi proses kebalikanya, setelah 1 mili detik sel kembali pada 
keadaan istirahat.[1]. Potensial aksi dapat terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat 
rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah 
sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Dengan demikian dapat terjadi perambatan potensial aksi 
ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut perambatan potensial aksi, sel membran akan mengalami 
repolarisasi. Proses repolarisasi sel membran disebut refraktor. [2] 

Kelistrikan Otot (EMG) 

Semua jenis gerakan manusia merupakan hasil dari sebuah proses rumit yang melibatkan otak, sumsum 
tulang belakang, saraf perifer, otot, tulang dan sendi. Umumnya, penyakit yang melibatkan neuromuskuler 
sangat sulit untuk dapat disembuhkan. Permasalahan klinis yang berhubungan dengan neuromuskuler ini 
misalnya adalah kelemahan otot skeletal. Kelemahan yang terjadi pada otot ini dapat menyebabkan hilangnya 
kemampuan motorik [3]. Misalnya, pasien yang telah menderita cedera sumsum tulang belakang (spinal cord 
injured, SCI) sering menjadi lumpuh atau mengalami kelumpuhan (paralyzed). Hal ini disebabkan oleh 
terputusnya hubungan antara jaringan syaraf yang ada di otak ataupun sumsum tulang belakang dengan 
jaringan otot yang menempel pada tulang kerangka (jaringan otot skeletal). Akibatnya, sederetan perintah 
(command) yang berasal dari otak tidak dapat sampai ke jaringan otot skeletal tersebut. Namun, untuk 
mengatasi permasalahan klinis tersebut, setidaknya mengurangi penderitaan dan rasa sakit pasien serta 
mempertahankan kualitas hidup pasien, dapat dilakukan suatu program rehabilitasi / restorasi. Program 
rehabilitasi yang efektif diharapkan mampu memperbaiki dan mengembalikan kondisi pasien seperti semula. 

Stimulasi listrik fungsional (FES, functional electrical stimulation)  merupakan salah satu metode latihan 
yang dapat diterapkan pada pasien untuk mengaktifkan jaringan motoriknya, sehingga pasien dapat berjalan 
[4]. FES sendiri adalah teknologi untuk memulihkan fungsi tubuh melalui stimulasi listrik buatan dari sistem 
neuromuskuler. Secara khusus, teknologi ini dapat mendukung pemulihan mobilitas pada individu lumpuh. 
Terapi stimulasi listrik, seperti FES, adalah salah satu bentuk pengobatan, oleh karena itu harus dilakukan di 
bawah pengawasan penanggung jawab klinis / dokter. Manfaat bentuk terapi stimulasi listrik dapat meliputi 
beberapa hal, misalnya kekuatan dan kelenturan otot membaik, serta aliran/tekanan darah pada tungkai 
meningkat. FES bertujuan untuk menghasilkan gerakan-gerakan atau fungsi yang meniru gerakan yang 
normal, sehingga dapat mengembalikan fungsi gerakan-gerakan pasien seperti sebelum mengalami SCI. 

Sinyal EMG (Electromyogram) digunakan dalam aplikasi klinis dan biomedis, dan  alat diagnostik untuk 
mengidentifikasi penyakit neuromuskuler, menilai nyeri punggung bawah, kinesiologi, dan gangguan kontrol 
motor. Sinyal EMG juga digunakan sebagai sinyal kontrol untuk perangkat palsu seperti tangan buatan, 
lengan, dan tungkai bawah. Sinyal EMG dapat digunakan sebagai sinyal kontrol untuk FES, sehingga 
diharapkan dapat memudahkan pasien untuk memberikan stimulus sendiri pada proses rehabilitasi. 

Pada Gambar 1 ditunjukan sebuah unit motor (MU) terdiri dari sebuah α-motoneuron di dalam spinal cord 
dan di bagian serat-serat otot. Alpha (α)-motoneurons adalah sebuah titik akhir dari penjumlahan semua input 
descending dan reflex. Arus membran net pada motoneuron ini, terinduksi oleh berbagai bagian inervasi 
sinaptik yang akan menentukan pola discharge (firing) dari motor unit dan juga aktivitasnya. Jumlah MU per 
otot pada manusia bisa berkisar antara 100 untuk otot tangan kecil dan 1000 atau lebih untuk otot-otot 
anggota gerak yang besar.Sinyal EMG (Electromyogram)  menggambarkan medan potensial listrik yang 
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 dihasilkan oleh depolarisasi membran otot-serat luar (sarcolemma). Proses deteksi dapat digunakan elektroda 
intramuscular atau elektroda permukaan yang ditempatkan pada jarak tertentu dari sumber.[5] 

 
Gambar 1. Representasi skematik dari mekanisme kontrol motorik dasar dan dari unit motor dan komponennya. 

 
Jaringan yang memisahkan sumber dan elektroda rekaman disebut volume conductor. Properti volume 

conductor sangat menentukan fitur dari sinyal yang terdeteksi, dalam hal kandungan frekuensi dan jarak 
dimana sinyal tidak lagi dapat terdeteksi. 

Sinyal EMG dihasilkan oleh aktivitas listrik serat-serat otot aktif selama kontraksi. Sumber sinyal terletak 
di zona ter-depolarisasi serat otot. Sumber sinyal dipisahkan dari elektroda rekaman oleh jaringan biologis, 
yang bertindak sebagai low-pass filter spasial pada distribusi (spasial) tegangan. Pada rekaman intramuskular, 
efek jaringan antara elektroda dan serat otot relatif kecil karena kedekatan elektroda rekam ke sumber. 
Sebaliknya, untuk rekaman permukaan, pada volume conductor terjadi low-pass filtering yang berpengaruh 
pada sinyal EMG.  

 

 
Gambar 2. Electromyogaph yang dihasilkan dari beberapa sinyal Motor Unit Potential Trains (MUPTs) 
 

Gaya dan amplitudo EMG harus disesuaikan dengan kondisi otot, termasuk panjang otot (sudut sendi), 
suhu otot, kelelahan, dan sebagainya. Secara khusus, dalam submaximal contractions, fatigued muscle 
menghasilkan sinyal EMG dengan amplitudo lebih besar dibandingkan dengan kondisi unfatigued, meskipun 
mempertahankan gaya konstan. Mengingat variabilitas perilaku amplitudo EMG tergantung pada faktor-
faktor di atas, sebuah adaptive relation EMG-force tidak mungkin ditentukan untuk saat ini, dan tidak akan 
dalam waktu dekat. Amplitudo EMG kemungkinan akan tetap menjadi indikator aktivasi otot dan indeks 
kualitatif perubahan aktivasi terhadap kondisi referensi, seperti gambar 2 [5]. 

Otot adalah sebuah jaringan konektif yang memiliki tugas utama untuk melakukan proses kontraksi. 
Adapun fungsi dari kontraksi ini adalah untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, baik secara sadar maupun 
tidak. Dalam tubuh kita, otot tubuh adalah merupakan 40% dari berat seluruh bagian tubuh, yang memiliki 
sekitar 600 otot rangka. Otot memiliki sel-sel yang tipis dan panjang, yang bekerja dengan cara mengubah 
lemak dan glukosa menjadi gerakan dan energi panas. Otot skeletal melekat pada tulang secara langsung atau 
dengan bantuan tendon. Otot akan bekerja secara berpasangan, artinya saat salah satu otot melakukan aksi 
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 kontraksi, maka otot lawannya akan melakukan relaksasi. Akibatnya, otot  bisa menggerakkan bagian dari 
tubuh manusia, semisal lutut yang bisa dibengkokkan maupun diluruskan.  

Pada Gambar 2. menunjukkan adanya salah satu struktur otot tulang. Proses terjadinya kontraksi terletak 
pada bagian sarcomere, yang merupakan bagian utama dari serat otot (muscle fiber).  

Mekanisme kerja otot pada dasarnya melibatkan suatu perubahan dalam keadaan yang relatif dari filamen-
filamen actin dan myosin, seperti diperlihatkan pada Gambar 3.[6] 

 

 
Gambar 3. Struktur dari skeletal muscle dan Proses kontraksi dan relaksasi pada myosin dan actin.  

Functional Electrical Stimulation (FES) 

Hilangnya kemampuan motorik  pasien, yang biasanya diawali dengan kelemahan otot ini, disebabkan 
oleh putusnya hubungan antara jaringan syaraf di otak, maupun yang ada di tulang belakang, dengan jaringan 
otot yang menempel pada tulang kerangka. Akibatnya, serangkaian perintah yang berasal dari otak tidak 
sampai ke jaringan otot skeletal tersebut. Dalam hal ini, stimulus elektrik fungsional, yang secara eksternal 
diterapkan pada pasien, adalah merupakan salah satu metode latihan terbaik, dengan harapan dapat 
mengaktifkan kembali jaringan motorik pasien, sehingga dapat kembali berjalan. Stimulasi eksternal ini 
biasanya diaplikasikan pada tungkai dan lengan untuk meningkatkan kekuatan otot, memicu dan 
meningkatkan jangkauan pergerakan, membantu penanganan edema perifer pada stroke  dengan kontraksi 
otot isotonic, dan memperbaiki sensor proprioseptif sendi pada pasien dengan penurunan kemampuan 
sensorik. 

FES (Functional Electrical Stimulation) adalah merupakan suatu rangkaian elektronika yang dapat 
menghasilkan sinyal listrik (pulsa) yang distimulasikan pada otot agar mendapatkan kontraksi otot yang 
stabil. Hal ini dikarenakan FES menghasilkan suatu pulsa yang stabil, yang prinsip kerjanya mirip dengan 
prinsip kerja syaraf. Rangkaian pulsa yang dilewatkan ke jaringan otot akan menyebabkan kontraksi pada 
otot. Dengan berkontraksinya otot, maka tulang-tulang yang diikat oleh otot tersebut dapat berubah posisinya, 
sehingga tubuh kita dapat bergerak. Pada Gambar 4 adalah salah satu model dari FES yang diaplikasikan 
pada otot skeletal [7]. 

Agar stimulus pulsa dari rangkaian FES dapat mengalir ke otot, maka diperlukan sebuah elektroda yang 
ditempelkan di permukaan kulit penderita / pasien. Dengan adanya elektroda tersebut, maka sinyal-sinyal 
listrik dapat dilewatkan ke otot yang selanjutnya dapat menimbulkan kontraksi. Dengan demikian, penderita 
paralyzed lower limb dapat melatih dan merangsang otot kakinya secara periodik.  
 

 
Gambar 4.Aplikasi functional electrical stimulation pada otot skeletal 
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 Ekstraksi Ciri EMG 

Proses pendahuluan (pre processing) menggunakan metode ekstraksi ciri (feature extraction) diperlukan 
untuk mendapatkan parameter ciri sinyal elektromyograph.  Beberapa metode ekstraksi ciri sinyal 
elektromyograph dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu: a) Kawasan waktu (time domain), b)  Kawasan 
frekuensi (frequency domain),  dan c)Kawasan waktu-frekuensi (time-frequency domain). [8] 
Pada kawasan waktu-frekuensi(Time-Frequency Domain) terbagi 2 yaitu: 

1. Short Time Fourier Transform (STFT) 

𝑆𝑇𝐹𝑇$ 𝑡, 𝜔 = 𝑊∗ 𝜏 − 𝑡 𝑥 𝜏 𝑒/012𝑑𝜏                                          (1) 

2. Wavelet Transform (WT) 

𝑊$ 𝑎, 𝑏 = 𝑥 𝑡 6
7
𝜓∗ 9/:

7
𝑑𝑡                                                   (2) 

CWT (Continuous Wavelet Transform) 

Continuous Wavelet Transform (CWT) artinya transformasi fourier dari masing-masing blok sinyal yang 
diperoleh dari proses windowing suatu sinyal. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, jika kita 
menerapkan FFT pada suatu sinyal, kita hanya akan mendapatkan informasi frekuensi dengan cukup akurat 
namun tanpa informasi waktu dari suatu sinyal dan begitu pula sebaliknya. CWT menjembatani dua hal 
tersebut, pada saat yang bersamaan CWT akan memberikan informasi waktu dan frekuensi. Adapun ide 
dibalik metode ini adalah membuat non-stationary signal menjadi suatu representasi stationary signal dengan 
memasukkan suatu window function. Dalam hal ini, signal yang ada dibagi menjadi beberapa segmen dimana 
segmen yang didapatkan, diasumsikan terdiri dari stationary signal. Karena itu, berbeda dengan Fourier 
Transform, CWT merupakan metode transformasi menghasilkan Time-Frequency Representation (TFR) dari 
signal.  
 

𝑊$ 𝑎, 𝑏 = 𝑥 𝑡 6
7
𝜓∗ 9/:

7
𝑑𝑡                                                      (3) 

HASIL DAN DISKUSI 

Blok Diagram Sistem secara keseluruhan seperti ditunjukkan pada gambar 5. Data sinyal EMG diambil 
dari 2 pasang elektrode yang mewakili data dari pergerakan otot lengan yang diletakkan pada otot extensor 
digitorum kanan ataupun kiri (posisi / letak elektrode mengacu pada otot yang dominan bekerja saat lengan 
manusia bergerak ), selanjutnya data yang diperoleh dari rangkaian instrumentasi EMG dikonversi menjadi 
data digital menggunakan ADC. Setelah menjadi data digital maka data akan dikirimkan ke komputer melalui 
komunikasi serial. Melalui pengolahan program di komputer, sinyal EMG akan diproses melalui beberapa 
tahapan, yaitu pemrosesan awal dan beberapa metode Ekstraksi ciri sinyal EMG.  
 

INSTRUMENTASI DAN 
AKUSISI DATA

Otot Extensor  Digitorum
(Kanan)

Otot Extensor  Digitorum
(Kiri)

EKSTRAKSI CIRI

 
 

Gambar 5. Diagram blok sistem yang dirancang 
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Gambar 5a. Penempatan elektrode EMG    

Instrumentasi dan Akuisisi Data 

Diagram blok rangkaian instrumentasi seperti ditunjukkan pada gambar 6. Masing – masing unit dibuat 
sebanyak 2 buah sesuai dengan jumlah titik uji sinyal EMG pada lengan manusia. 
 

LOW PASS 
FILTER

RANGKAIAN 
DIFFERENSIAL 

AMPLIFIER 
HIGH PASS FILTER NOTCH FILTER

Elektrode
Ke ADC

 
Gambar 6. Instrumentasi sinyal  EMG    

Rangkaian Differensial Amplifier 

Sinyal EMG dideteksi menggunakan surface elektrode yang dipasang pada 3 titik ukur.  Dua titik ukur 
adalah beda potensial sinyal EMG dan yang satu lagi adalah ground (vref). 
 

𝑉𝑜 = =>
=6

. 1 + B.=B
=C

. (𝑉𝑖𝑛2 − 𝑉𝑖𝑛1)                                                 (4) 

Perencanaan penguat : 1,2 Volt output pada 5 mV input, sehingga Penguatan sebesar 240 x. 
Nilai Resistansi yang digunakan : nilai RF dan R1 = 5,6KΩ 
Maka dengan Av = 240, R2 = 100KΩ maka nilai Rg = 836,82Ω 

 
Gambar 7. Rangkaian Differential Amplifier EMG 
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 Rangkaian Low Pass Filter 

Sinyal EMG berada pada frekuensi 20 – 500 Hz,  sehingga desain filter Low Pass. Type filter adalah 
butterworth filter orde 4 dengan topologi sallen key, frekuensi cut off  500 Hz, dengan penguatan  1x. 
Rangkaian low pass filter dirancang untuk frekuensi cut off 400 Hz, dengan nilai komponen seperti pada 
gambar berikut: 

 
Gambar 8. Rangkaian Low Pass Filter orde 4 

 
Rangkaian High Pass Filter 

Tipe filter HPF (High Pass Filter ) adalah butterworth filter orde 4 dengan topologi sallen key, frekuensi  
cut off  20 Hz, dengan penguatan  1x (unity gain). Desain Rangkaian High Pass Filter dengan frekuensi cut off  
20 Hz sehingga C1 dan C2 ditentukan = 1 uF.  

 

 
 

Gambar 9. Rangkaian High Pass Filter orde 4 

 
Pada gambar  9 merupakan rangkaian high pass filter orde 4. Orde 2 pertama dimasukkan rangkaian HPF 

orde 2 ke dua.  Dengan nilai C1 =C2 yaitu 1 uF, dan nilai a1 dan b1 sesuai konstata butterworth filter, maka  
nilai R1 dan R2 dapat dicari. Pada tabel 3.2 diperlihatkan perhitungan nilai R1 dan R2 berdasarkan frekuensi 
cut off yang dinginkan. Dengan menggunakan nilai koefisien butterworth orde 4, dengan nilai cut off 10 Hz, 
20 Hz sampai 40 Hz, maka diperoleh nilai R1 dan R2. Misal untuk orde 2 pertama dengan frekuensi cut off  
20 Hz maka nilai a1=1,8478 dan nilai b1=1 maka dapat diperoleh nilai R1=8617,58 dan nilai R2=7355,89. 
Untuk orde 2 kedua dengan nilai c1=c2 sebesar 1 uF dengan frekuensi cut off  20 Hz maka nilai a2=0,7654 
dan nilai b2= adalah 1 maka nilai R1=20804,24 dan nilai R2 =3046,97. 

Rangkaian Notch Filter 

Penggunaan listrik dari laptop dan lampu serta rangkaian elektronik lainnya akan menimbulkan noise dari 
frekuensi 50 Hz. Agar frekuensi dari 50 Hz tidak muncul maka dibutuhkanlah rangkaian notch filter yang 
mereduksi dan menghilangkan frekuensi 50 Hz, hal itu sangat penting dilakukan karena data EMG  yang 
dihasilkan harus benar dan tidak tercampur frekuensi 50 Hz. Frekuensi cut off dari rangkaian Notch adalah 50 
Hz, dan ditentukan nilai B = 50 dan Ra sebesar 1 kΩ sehingga dapat dicari nilai komponen R2, R1 dan Rb. 
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Gambar 10. Rangkaian Nocth Filter  

 
Untuk data akusisi digunakan mikrokontroler xmega 128 yang mempunyai kelebihan adc yang simultan dan 
frekuensi sampai 32Mhz.  

Pengambilan Data Sinyal EMG menggunakan walker  

Pada gambar 11. ditunjukan pengambilan data sinyal EMG pada pasien yang mengalami kelumpuhan 
disebabkan kecelakaan pada syaraf tulang belakang. Data sinyal EMG diambil pada otot ekstensor digitorum 
kanan dan kiri.  Pasien yang telah diterapi menggunakan FES (Functional Electrical Stimulation) dengan 
frekuensi 20 Hz dengan tegangan 100 vdc, dengan 200us-300us sinyal aktif. Terapi dilakukan agar otot tidak 
mengalami pengecilan volume otot  dikarenakan pasien tidak pernah melakukan aktifitas ototnya. Korelasi 
antara otot kaki dan otot ekstensor digitorum kanan dan kiri adalah ketika kaki melangkah menggunakan 
walker, otot ekstensor digitorum kanan dan kiri akan mencerminkan kekuatan otot kaki kanan dan kiri. Jika 
otot kaki kanan lemah maka otot ekstensor digitorum kiri akan berkonstraksi untuk menahan beban kaki 
kanan,begitu juga sebaliknya. Metode CWT (Continuous Wavelet Transform) digunakan untuk mengetahui 
frekuensi yang muncul.  

 

 
 

Gambar 11. Pengambilan data sinyal EMG beserta alat ujinya. 

ISBN: 978-602-61045-2-6 42



PROSIDING SNIPS 2017  

                                                                                                
             26-27 Juli 2017 

  

 
 

Gambar 12. Pemrosesan sinyal EMG menggunakan metode CWT . 

 

Pada gambar 12, ditunjukkan pada gambar kiri banyak noise yang dihasilkan pada sinyal otot ekstensor 
digitorum.Ketika diproses menggunakan CWT maka akan dihasilkan 184,57 Hz pada waktu 3,75 detik – 
3,85detik. Hasil tersebut dibandingkan dengan hasil yang telah diterapi beberapa waktu maka akan ada 
penurunan frekuensi menjadi 166,47 Hz. Dari perubahan 184,57 Hz menjadi 166,47 Hz, dapat dijelaskan 
bahwa terapi pasien tersebut berhasil. Karena semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan maka tingkat 
kelelahan pasien tinggi disebabkan pasien mengalami kontraksi otot yang dipaksakan untuk menjalankan 
terapi. Karena semakin rendah frekuensi yang dihasilkan maka tingkat kelelahan pasien rendah disebabkan 
pasien mengalami kontraksi otot yang lebih relaks untuk menjalankan terapi.  

 

KESIMPULAN 

Metoda Metode CWT  dapat digunakan untuk mengetahui sinyal yang muncul berdasarkan frekuensi 
beserta waktunya. Semakin resolusi CWT semakin tinggi semakin lama proses CWT nya tapi semakin presisi 
data yang dihasilkannya, semakin rendah resolusi CWT semakin cepat proses CWT nya namun kurang presisi 
data yang dihasilkannya. Perubahan dari frekuensi sebelum diterapi dan sesudah diterapi akan semakin 
rendah frekuensi yang dihasilkan, hal tersebut menunjukkan bahwa terapi pasien tersebut berhasil.  
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