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Abstract
The cause of slow development of physiotherapy in after stroke patients is caused by muscle contraction was
not optimal again. In previous research, have successfully designed and tested a non-clinical electrical
stimulator in order to maintain the ability of lower limb muscle contractions. This research design a four
channel electrical stimulator in order to maintain the ability for muscle contractions of the upper limb of
stroke patients so they do not experience muscle degeneration. Electrical stimulator used in previous studies
should be retested if all the parameters used in upper limb muscles in accordance with the amount required by
upper limb muscles. After being tested on normal subjects, obtained voltage parameters should be adjusted and
has a maximum stimulation of 70 V.
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PENDAHULUAN

Faktor degenerasi otot merupakan suatu
penyebab sulitnya pasien pasca stroke normal
kembali. Selama mengidap penyakit stroke,
pasien mengalami ketidakmampuan
menggerakan organ motorik seperti tangan
dan kaki. Hal ini diakibatkan oleh
terputusnya jaringan syaraf antara jaringan
syaraf neural dan jaringan otot motorik. Jika
hal in berlangsung dalam kurun waktu yang
lama, otot-otot organ motorik akan
mengalami penurunan daya kontraksi otot,
dilanjutkan dengan hilangnya kemampuan
kontraksi otot, dan yang paling parah adalah
terjadinya degenerasi otot. Hal inilah yang
menyebabkan pasien pasca stroke mengalami
kesulitan pemulihan, sehingga harus dilatih
menggerakan organ motorik dengan
fisioterapi. Jadi pokok permasalahan adalah
tidak bekerjanya otot dalam waktu yang lama
menyebabkan otot kehilangan kemampuan
kontraksi sehingga tidak mempunyai daya
untuk melakukan pergerakan.
Fisioterapi sendiri bisa terbagi 2 jenis terapi.

Terapi kemampuan berjalan, dan terapi
memegang ataupun mengangkat sesuatu.
Terapi kemampuan berjalan digunakan untuk
mengembalikan kemampuan kontraksi otot
ekstremitas bawah. Terapi kemampuan
memegang ataupun mengangkat sesuatu
digunakan untuk mengembalikan
kemampuan kontraksi otot ekstremitas atas.
Proses pengembalian kemampuan kontraksi
otot ini butuh waktu, kerja keras dan
kesabaran pasien dalam menjalankan
fisioterapi. Proses degenerasi otot atau
hilangnya kemampuan kontraksi otot itu bisa
dihindarkan apabila selama menderita stroke,
otot-otot motorik tetap dilatih.

ES (Electrical Stimulation) adalah segala sesuatu
yang menghasilkan stimulasi listrik berguna
sebagai stimulus dari jaringan tubuh lainnya.
ES banyak jenisnya, salah satunya adalah FES

(Functional Electrical Stimulation).  FES adalah
ES yang berfungsi untuk memberikan
stimulasi pada jaringan tubuh untuk dapat
melakukan fungsi/kerja tertentu. Contohnya,
FES pada otot jantung.
FES  dikembangkan sejak beberapa tahun




