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ABSTRAKSI 

 

Terapi listrik (Electrotherapy) merupakan terapi yang memanfaatkan energi kejut 

listrik untuk pengobatan alternatif terhapat berbagai penyakit seperti modulasi nyeri pada 

kebutuhan fisioterapis. Terapi listrik merupakan terapi yang paling lama digunakan manusia 

dan hingga saat ini masih sangat dibutuhkan terutama dalam bidang fisioterapis.  

Pada penelitian ini, penulis berusaha merancang dan membuat perangkat yang dapat 

menghasilkan sinyal-sinyal yang digunakan pada terapi listrik. Penulis menggunakan 

Arduino Mega 2560 sebagai otak dari perangkat ini. Penulis memanfaatkan mikrokkontroller 

ATMega8 dan rangkaian DAC (Digital Analog Converter) untuk menghasilkan jenis/bentuk 

sinyal seperti : Symmetris, Asymmetris, diadinamis, triangle dan sawtooth. Untuk 

menghasilkan sinyal Galvanic, penulis menggunakan rangkaian pengganda tegangan. Untuk 

menghasilkan jenis/bentuk sinyal TENS (Transcutaneous electrical nerve stimulation) yang 

terdiri dari sinyal Konvensional, Burst, Intense dan MRW (Modulate Rate and Width), 

penulis menggunakan rangkaian switching transistor. Untuk segi tampilan, penulis 

menggunakan ITDB24E 8 bit Touchscreen Graphic LCD agar mengurangi penggunaan 

tombol dan membuat tampilan lebih menarik dan modern. 

Penelitian ini kemudian membuahkan hasil yaitu perangkat terapi listrik 

(electroherapy) berbasis Arduino Mega 2560 dengan tampilan ITDB 2,4E 8 bit Touchscreen 

Graphic LCD yang dapat menghasilkan sinyal TENS yaitu jenis konvensional, burst, intense 

dan MRW, sinyal Galvanic, diadinamis, asymmetris, symmetris, triangle dan sawtooth. 

Amplitudo maksimal sinyal yang dihasilkan adalah 40 volt untuk TENS, 80 volt untuk sinyal 

hasil DAC dan khusus sinyal Galvanic mempunyai amplitudo 100 volt. Pada perangkat juga 

terdapat pengaturan lamanya terapi, fasilitas penampil data waktu, suhu dan alarm yang 

semua untuk memudahkan penggunaan perangkat. 

 

Kata kunci : Electrotherapy, Arduino Mega 2560, ATMega8, Touchscreen, TENS, 

konvensional, burst, intense, MRW, diadinamis, asymmetris, symmetris, 

galvanic, triangle, sawtooth, DAC, Switching transistor. 

 

1. PENDAHULUAN 

Metode penyembuhan dengan 

manfaat energi kejut listrik ini pertama kali 

diperkenalkan oleh James Graham. Pria 

berkebangsaan Skotlandia ini lahir pada 

1745. Setelah pindah ke Philadelphia, 

Amerika Serikat, ia bertemu Benjamin 

Franklin dan melihat percobaan Franklin 

tentang listrik. Dari sana, ia pun yakin 

bahwa listrik dapat menyembuhkan. Mulai 

tahun 1775, Graham kembali ke London 

dan mulai membuka praktik pengobatan 

dengan listrik. Ia memberi sentakan listrik 

pada pasiennya yang duduk di kursi khusus 

yang disebutnya “magnetic throne”. Cara 

pengobatan ini sempat populer pada 1779 di 

Eropa. Terdapat juga ilmuan lain yaitu 

Guillaume Duchenne. Guillaume Duchenne 

(1855) mengembangkan terapi listrik 

pertama, terapi ini menyalurkan aliran 

listrik langsung yang prinsip dasarnya 

untuk memicu kontraksi otot. Selain itu ada 

pula perangkat “Heidelberg Electric Belt” 
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yakni sabuk listrik yang diperkenalkan 

1902. Saat itu, alat ini disebut-sebut sebagai 

cara ampuh menyembuhkan penyakit syaraf 

parah serta penyakit lemah syahwat. 

Penulis menggunakan Arduino 

Mega 2560 sebagai otak dari perangkat ini. 

Penulis memanfaatkan mikrokontroller 

ATMega8 dan rangkaian DAC (Digital 

Analog Converter) untuk menghasilkan 

jenis/bentuk sinyal seperti : Symmetris, 

Asymmetris, diadinamis, triangle dan 

sawtooth. Untuk menghasilkan sinyal 

Galvanic, penulis menggunakan rangkaian 

pengganda tegangan. Untuk menghasilkan 

jenis/bentuk sinyal TENS (Transcutaneous 

electrical nerve stimulation) yang terdiri 

dari sinyal Konvensional, Burst, Intense dan 

MRW (Modulate Rate and Width), penulis 

menggunakan rangkaian switching 

transistor. Untuk segi tampilan, penulis 

menggunakan ITDB24E 8 bit Touchscreen 

Graphic LCD agar mengurangi penggunaan 

tombol dan membuat tampilan lebih 

menarik dan modern. 

 

2. DASAR TEORI 

Teori yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan tugas akhir ini adalah : 

 

2.1. Electrotherapy 

Electrotherapy, atau terapi listrik 

merupakan terapi dengan menggunakan 

listrik arus rendah. Pada electrotherapy, 

arus yang terjadi pada tegangan 1 sampai 

150 V disebut arus tegangan rendah, 

sedangkan diatas 150 V disebut arus 

tegangan tinggi. Arus listrik yang 

diaplikasikan pada syaraf dapat berupa arus 

AC (alternating current), DC (direct 

curent) maupun pulsed. Arus listrik tersebut 

pada intensitas dan durasi yang memadai 

dapat meningkatkan kerja syaraf dalam 

merangsang jaringan yang dipersarafi. 

Listrik arus rendah dapat mengurangi nyeri 

dengan memblokir saraf sensorik. Arus 

listrik rendah ini juga dapat menstimulasi 

saraf motorik karena impuls elektrik ini 

menyerupai impuls saraf otak untuk 

menstimulasi gerakan otot. Oleh karenanya 

terapi ini dapat digunakan untuk 

memperbaiki kelemahan otot. 

Beberapa teori tentang mekanisme 

terapi listrik dalam mengurangi nyeri antara 

lain adalah lewat mekanisme menghambat 

transmisi nyeri ke otak (gate control theory) 

dan teori kedua adalah lewat mekanisme 

pengeluaran endorphins (suatu hormon 

dalam otak yang menurunkan kepekaan 

terhadap nyeri dan mempengaruhi emosi). 

Berbagai bentuk sinyal pada electrotherapy 

dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 
Gambar 1. Bentuk sinyal electrotherapy 

 

 
Gambar 2. Modulasi arus Electrotherapy 

 

2.2. Komponen – komponen pada 

Perangkat Electrotherapy 

1. Arduino Mega 2560 

 
Gambar 3. Arduino Mega 2560 



Spesifikasi Arduino Mega 2560 : 

a. Microcontroller : ATmega2560 

b. Operating Voltage : 5V 

c. Input Voltage (recommended) : 7-12V 

d. Input Voltage (limits) : 6-20V 

e. Digital I/O Pins : 54 (of which 15 

provide PWM output) 

f. Analog Input Pins : 16 

g. DC Current per I/O Pin : 40 mA 

h. DC Current for 3.3V Pin : 50 mA 

i. Flash Memory : 256 KB of which 8 KB 

used by bootloader 

j. SRAM : 8 KB 

k. EEPROM : 4 KB 

l. Clock Speed : 16 MHz. 

 

2. TFT LCD dengan Touchscreen Module 

ITDB24E 8 bit. 

 
Gambar 4. ITDB2,4E 8 bit 

ITDB24E 8 bit mempunyai 

spesifikasi diantaranya : 

a. Resolusi 240 x 320 pixel 

b. Touchscreen memakai driver IC 

XPT2046 

c. TFT LCD memakai driver S6D1121.  

d. Dapat disupli dengan tegangan 3.3 

volt atau 5 volt. 

e. Cocok dengan UTFT dan UTouch 

library. 

 

3. Transformator 

 
Gambar 5. Transformator 

Persamaan pada transformator : 

 

.................(1) 

 

..........(2) 

Keterangan persamaan 1 dan 2 : 

Vp = Tegangan sisi primer 

Vs = Tegangan sisi sekunder 

Np = Jumlah lilitan primer 

Ns = Jumlah lilitan sekunder 

Ip  = Arus sisi primer 

Is  = Arus sisi sekunder 

 

4. Regulator tegangan 

 
Gambar 6. Konfigurasi regulator positif 

Pengatur tegangan (voltage 

regulator) berfungsi menyediakan suatu 

tegangan keluaran DC tetap yang tidak 

dipengaruhi oleh perubahan tegangan 

masukan, arus beban keluaran, dan suhu. 

 

5. Real Time Clock (RTC) ealIC DS1307 

 
Gambar 7. Konfigurasi Pin DS1307 

Real-time clock DS1307 memiliki 

fitur sebagai berikut : 

a. Real-time clock (RTC) dapat 

meyimpan data valid hingga 2100. 

b. 56-byte, battery-backed, RAM 

nonvolatile (NV) untuk penyimpanan. 

c. Antarmuka serial Two-wire (I2C). 

d. Sinyal keluaran gelombang kotak 

terprogram. 

e. Deteksi otomatis kegagalan-daya 

(power-fail) dan rangkaian switch. 

f. Konsumsi daya kurang dari 500nA. 

g. Ketahanan suhu -40°C hingga +85°C. 

h. Tersedia dalam kemasan 8-pin DIP 

atau SOIC. 

 

  



6. Sensor suhu LM35 

 
Gambar 8. Konfigurasi Pin LM35 

Berikut ini adalah karakteristik 

dari sensor LM35 : 

a. Memiliki sensitivitas suhu, dengan 

faktor skala linier antara tegangan dan 

suhu 10 mVolt/ºC, sehingga dapat 

dikalibrasi langsung dalam celcius. 

b. Memiliki ketepatan atau akurasi 

kalibrasi yaitu 0,5ºC pada suhu 25 ºC. 

c. Memiliki jangkauan maksimal operasi 

suhu antara -55 ºC sampai +150 ºC. 

d. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 

volt. 

e. Memiliki arus rendah yaitu kurang 

dari 60 µA. 

f. Memiliki pemanasan sendiri yang 

rendah (low-heating) yaitu kurang 

dari 0,1 ºC pada udara diam. 

g. Memiliki impedansi keluaran yang 

rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 

mA. 

h. Memiliki ketidaklinieran hanya 

sekitar ± ¼ ºC. 

 

7. Mikrokontroller AVR ATMega8 

 
Gambar 9. Konfigurasi Pin ATMega8 

AVR ATmega8 adalah 

mikrokontroler CMOS 8-bit berarsitektur 

AVR RISC yang memiliki 8K byte in-

System Programmable Flash. 

Mikrokontroler dengan konsumsi daya 

rendah ini mampu mengeksekusi instruksi 

dengan kecepatan maksimum 16MIPS 

pada frekuensi 16MHz. 

 

8. IC Operational Amplifier LM741 

 
Gambar 10. Konfigurasi IC LM741 

Macam-macam rangkaian yang 

dapat dibentuk dari LM741 : 

a. Detektor Penyilang Nol.  

b. Detektor Taraf Tegangan (positif dan 

negatif). 

c. Penguat (Buffer).  

d. Penguat 2 Tingkat.  

e. Pembangkit Isyarat / Pulsa. 

f. Rangkaian Diferensial. 

g. Rangkaian Instrumentasi. 

 

9. Relay 

 
Gambar 11. Relay 

Relay adalah saklar mekanik yang 

dikendalikan atau dikontrol secara 

elektronik (elektromagnetik). Saklar pada 

relay akan terjadi perubahan posisi OFF 

ke ON pada saat diberikan energi 

elektromagnetik pada armature relay 

tersebut. 

 

10. Power amplifier 

 
Gambar 12. Power Amplifier OCL 

Power amplifier adalah penguat 

akhir bagian sistem tata suara yang 

berfungsi sebagai penguat sinyal audio 

yang pada dasarnya merupakan penguat 

tegangan dan arus dari sinyal audio yang 

bertujuan untuk menggerakan pengeras 

suara (loudspeaker). 



3. METODE PENELITIAN 

Untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang maksimal perlu adanya 

alur penelitian. Berikut alur penelitian : 

 
Gambar 13. Alur penelitian 

Untuk mempermudah perancangan 

sistem dalam penelitian ini, maka terlebih 

dahulu penulis melakukan perancangan 

sistem secara keseluruhan. Kemudian 

penulis membagi menjadi 3 jenis 

perancangan sistem yaitu :  

1. Perancangan sistem elektronika, 

meliputi perancangan simulasi dan 

pembuatan elektronik sesuai dengan 

simulasi tersebut. 

2. Perancangan mekanik, meliputi 

perancangan gambar penampakan box 

dan penempatan elektronik pada box 

agar terlihat rapi dan mengefektifkan 

ruang yang terdapat pada box. 

3. Perancangan algoritma dan 

pemograman,  meliputi pembuatan 

program pembaca suhu, program 

setting data-data waktu dan tanggal 

pada RTC, dan program penghasil 

sinyal-sinyal electrotherapy. 

 

4. HASIL DAN ANALISA 

Gambar 14. Proses kerja perangkat 

Berikut adalah penampakan 

perangkat Electrotherapy yang berhasil 

penulis kerjakan : 

Gambar 15. Tampak depan 

 
Gambar 16. Tampilan menu utama 

 
Gambar 17. Tampilan atur waktu 

 
Gambar 18. Tampilan atur terapi 

 
Gambar 19. Tampilan atur durasi 

 
Gambar 20. Tampilan saat terapi bekerja 

 

Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan  

pada power supply : 

 



Untuk sinyal – sinyal yang 

dihasilkan perangkat dapat dilihat di 

bawah ini : 

 
Gambar 21. Sinyal Konvensional 

 
Gambar 22. Sinyal Burst 

 
Gambar 23. Sinyal Intense 

 
Gambar 24. Sinyal MRW 

 
Gambar 25. Sinyal Diadinamis 

 
Gambar 26. Sinyal Symmetris 

 
Gambar 27. Sinyal Asymmetris 

 
Gambar 28. Sinyal Galvanic 

 

Pada pengujian dengan pasien, Pad 

diletakkan pada bagian bawah dari lutut. 

Berikut penampakan ketika proses 

pengujian : 

 
Gambar 29. Pengujian dengan pasien. 

 

Di bawah ini merupakan 

tanggapan para pasien terhadap perangkat 

electrotherapy yang penulis kerjakan 

diuraikan dengan quisioner : 

Tabel 2. Hasil Quisioner 

 



5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Sinyal-sinyal electrotherapy yang 

berhasil dibuat diantaranya yaitu 

sinyal konvensional, burst, intense 

dan MRW (Modulate Rate and Width) 

yang tergolong jenis sinyal TENS dan 

sinyal sinus, asymmetris, symmetris, 

gergaji dan segitiga yang merupakan 

sinyal hasil konversi DAC (Digital 

Analog Converter) yang dikuatkan 

dengan amplifier. Terdapat juga 

sinyal Galvanic yang merupakan 

sinyal DC bertegangan tinggi. 

2. Sensor suhu LM35 membaca suhu 

dan merubahnya menjadi nilai 

tegangan. Nilai tegangan kemudian 

dibaca oleh pin analog arduino dan 

kemudian ditampilkan pada touch 

screen graphic LCD. 

3. RTC DS1307 diisikan data waktu dan 

tanggal oleh arduino. Kemudian data 

waktu dan tanggal dibaca oleh 

arduino dan ditampilkan pada touch 

screen graphic LCD. Proses 

membaca dan mengisi data 

menggunakan library wire.h. 

4. Touch screen graphic LCD 

membutuhkan driver untuk dapat 

berhubungan dengan arduino. Untuk 

dapat mengoperasikan touch screen 

dibutuhkan library UTFT.h dan 

UTouch.h 

5. Arduino Mega 2560 adalah Arduino 

yang mempunyai 54 pin digital I/O, 

dan 16 pin Analog. Arduino Mega 

2560 dapat diprogram dengan 

menggunakan software Arduino IDE. 

5.2. Saran 

1. Menambahkan program timer pada 

arduino sehingga hasil sinyal lebih 

sempurna. 

2. Mengganti pemakaian Arduino Mega 

2560 dengan Arduino Due yang 

mempunyai fasilitas DAC di 

dalamnya sehingga pemograman 

dapat lebih sederhana.   

3. Pemilihan penguat sinyal yang tepat 

seperti transistor switching untuk 

sinyal jenis TENS agar sinyal yang 

dihasilkan mempunyai tegangan yang 

lebih besar. Untuk jenis sinyal hasil 

konversi DAC, diperlukan pemilihan 

jenis amplifier yang dapat di supply 

dengan range tegangan tinggi. 

4. Menambahkan jenis-jenis sinyal 

lainnya yang dibutuhkan pada 

electrotherapy. 
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