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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Semua orang pasti akan setuju bahwa energi listrik sangat berguna 

bagi kehidupan sehari-hari. Mulai untuk menghidupkan lampu, televisi, 

mengisi ulang baterai telepon genggam, hingga untuk menanak nasi semua 

membutuhkan energi listrik. Dari semua manfaat tersebut, ternyata energi 

listrik bisa juga dimanfaatkan untuk terapi kesehatan. Daya listrik dengan 

intensitas dan jenis gelombang tertentu dapat menyembuhkan berbagai 

penyakit seperti melancarkan peredaran darah, merangsang otot yang mati 

agar berfungsi kembali hingga memicu jantung agar mau berdetak sebagai 

pertolongan terakhir kepada orang yang kritis. 

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 
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listrik pertama, terapi ini menyalurkan aliran listrik langsung yang prinsip 

dasarnya untuk memicu kontraksi otot. Selain itu ada pula perangkat 

“Heidelberg Electric Belt” yakni sabuk listrik yang diperkenalkan 1902. Saat 

itu, alat ini disebut-sebut sebagai cara ampuh menyembuhkan penyakit syaraf 

parah serta penyakit lemah syahwat. 

Di Indonesia sendiri, ditulis pada website www.vivanews.com 

memberitakan bahwa terdapat beberapa warga di sekitar Stasiun Rawabuaya, 

Jakarta Barat yang berbaring dan merentangkan tubuh mereka di atas rel 

kereta api listrik. Hal ini mereka lakukan dengan harapan dapat 

menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Aktifitas ini tentu sangat 

berbahaya karena setiap saat kereta api dapat melintas dan dapat merenggut 

nyawa mereka. Fakta juga mengatakan, di daerah Serengan, Solo, praktek 

terapi listrik sudah lama dilakukan. Terapi listrik yang dilakukan warga Solo 

ini dengan mengalirkan kejutan listrik yang berasal dari listrik rumahnya ke 

badan pasien. Bapak tersebut mengaku sudah belajar lama untuk 

mengendalikan dan mengatur intensitas listrik yang digunakan untuk 

menyembuhkan pasiennya. Namun hal ini sangat perlu di teliti tentang sejauh 

mana kejutan listrik dapat diterima oleh tubuh manusia, sehingga kedepannya 

pemanfaatan listrik sebagai salah satu terapi penyembuhan dapat benar-benar 

berguna bagi masyarakat luas dan dapat meminimalisir kerugian/efek 

samping terkena sengatan listrik itu sendiri. 

Beberapa pertimbangan di atas membuat penulis tertarik untuk 

meneliti jenis – jenis gelombang listrik yang berguna untuk penyembuhan 
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dan merancang perangkat yang dapat mengalirkan gelombang – gelombang 

listrik tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan mikrokontroler 

Arduino Mega 2560 sebagai kontrol sistem. Hal ini dipilih karena penelitian 

tentang pemanfaatan arduino untuk tugas akhir masih kurang terutama di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya di Fakultas 

Teknik Jurusan Teknik Elektro. Untuk itu penulis membuat tugas akhir yang 

berjudul “PERANCANGAN PERANGKAT ELECTROTHERAPY 

BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN TAMPILAN ITDB2,4E 8 

BIT TOUCH SCREEN GRAPHIC LCD”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana besar intensitas, interval, durasi, bentuk-bentuk, dan modulasi 

gelombang pada electrotherapy?  

2. Bagaimana cara kerja perangkat agar dapat menghasilkan bentuk-bentuk 

dan modulasi gelombang yang sesuai dengan hasil referensi bentuk-

bentuk dan modulasi gelombang electrotherapy? 

3. Bagaimana cara kerja sensor suhu LM35 dan RTC (Real Time Clock) IC 

DS1307 dan fungsinya pada perangkat electrotherapy? 

4. Bagaimana cara kerja ITDB2,4E 8 Bit Touch Screen Graphic LCD dalam 

menampilkan display dan fungsinya pada perangkat electrotherapy? 
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1.3. BATASAN MASALAH 

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya 

pembahasan maka penulis membatasi pembahasan tentang : 

1. Analisa jenis dan bentuk gelombang keluaran dari perangkat 

electrotherapy berbasis Arduino Mega 2560. 

2. Perancangan rangkaian sensor suhu LM35 dan rangkaian driver kipas. 

3. Perancangan rangkaian Real Time Clock (RTC) DS1307 dan rangkaian 

alarm. 

4. Perancangan driver / arduino shield untuk ITDB2,4E 8 Bit Touchscreen 

Graphic LCD. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui bentuk-bentuk dan modulasi gelombang electrotherapy. 

2. Mengetahui cara kerja sensor suhu LM35 dan rangkaian driver kipas.  

3. Mengetahui cara kerja RTC (Real Time Clock) IC DS1307 dan  rangkaian 

alarm. 

4. Mengetahui cara kerja rangkaian driver/Arduino shield dan ITDB2,4E 8 

Bit Touch Screen Graphic LCD. 

5. Mengetahui tentang Arduino Mega 2560 dan cara untuk memprogram 

atau memakainya. 
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1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Menambah pengetahuan pada bidang elektro khususnya konsentrasi arus 

lemah dalam perancangan perangkat electrotherapy berbasis Arduino 

Mega 2560 dengan tampilan Touch Screen Graphic LCD, cara kerja 

sensor suhu LM35, dan cara kerja Real Time Clock (RTC) DS1307. 

2. Peneliti dapat mengetahui cara merancang/membuat perangkat yang 

dapat menghasilkan bentuk-bentuk dan memodulasi gelombang pada 

electrotherapy. 

3. Peneliti mengetahui lebih luas tentang Arduino Mega 2560 sebagai 

kontrol sistem dan cara untuk memakainya. 

4. Dapat dikembangkan untuk perancangan alat electrotherapy, arduino dan 

aspek-aspek yang terkait lebih lanjut. 


