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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Galvanic Skin Response (GSR) merupakan perubahan psikologis pada 

kulit yang disebabkan oleh perubahan aktivitas kelenjar keringat, di mana kelenjar 

keringat akan aktif jika tubuh berada dalam kondisi stress atau berada pada 

kondisi tertekan (Sofwan, 2008). GSR dapat dijadikan sebagai indikator ukuran 

tingkat stress dengan sentuhan kulit sebagai obyek pengukuran stress (Sofwan, 

2008). Kulit manusia menunjukkan berbagai bentuk fenomena bioelektrik 

terutama pada daerah jari–jari dan telapak tangan maupun kaki (Rokhana, 2009). 

Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya jumlah serabut syaraf sensory unit pada 

jaringan bawah kulit daerah jari-jari, telapak tangan, dan kaki, dibandingkan 

dengan organ–organ lain (Rokhana, 2009). Sehingga pada pengukuran bio sinyal 

Galvanic Skin Response, elektroda pengukuran lebih baik ditempatkan pada dua 

jari tangan (jari tengah dan jari telunjuk) (Rokhana, 2009). 

Salah satu manfaat dari sensor GSR adalah membantu para tenaga medis 

dan psikolog dalam mengukur tingkat emosi manusia khususnya tingkat stress 

pasien yang akan menjalani operasi. Mereka membutuhkan alat yang dapat 

membantu dalam membuat diagnosa menjadi lebih akurat, karena pasien 

mengalami stress atau emosi yang tidak stabil. Jadi dengan mengukur perubahan 

konduktansi listrik pada kulit tersebut, maka dapat mengetahui apakah seseorang 

sedang merasa rileks atau stress saat sebelum operasi. Sensor GSR juga memiliki 

manfaat dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Seorang supir 

yang akan mengemudikan truk kontainer dapat diperiksa terlebih dahulu tingkat 

stress-nya untuk mengetahui apakah supir tersebut sedang berada pada kondisi 

aman untuk mengendarai truk, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat 

diminimalisir. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, modul Galvanic 

Skin Response yang dijual di pasaran saat ini memiliki tingkat ketelitian 

maksimum sebesar 50 kilo ohm agar dapat menampilkan hasil pengukuran yang 

baik (Say, 2019). Ini artinya ketika besar perubahan nilai resistansi kulit yang 

dialami pasien kurang dari 50 kilo ohm, modul Galvanic Skin Response akan 

mengalami kesulitan dalam menampilkan hasil pengukuran. Dengan kemampuan 

pembacaan modul Galvanic Skin Response saat ini, apabila seorang pasien 

memiliki resistansi kulit sebesar 10 kilo ohm di bawah batas tingkat stress maka 

alat akan menyatakan bahwa pasien tersebut sedang berada dalam kondisi stress. 

Hal ini akan sangat mempengaruhi diagnosa yang diberikan dokter. Selain 

itu, hal lain yang perlu diperhatikan dari modul Galvanic Skin Response yang 

dijual di pasaran adalah material elektrodanya. Material elektroda untuk modul 

Galvanic Skin Response yang dijual di pasaran adalah nikel, namun hal ini bukan 

berarti bahwa material lain tidak dapat memberikan output yang baik jika 

digunakan sebagai elektroda pada modul Galvanic Skin Response. Diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal itu. Material lain yang memiliki 

potensi yang baik sebagai bahan alternatif untuk elektroda modul Galvanic Skin 

Response serta memiliki harga yang murah dan mudah untuk diperoleh adalah 

aluminium dan tembaga. Mengingat permasalahan di atas, maka perlu 

diadakannya penelitian mengenai cara untuk melakukan peningkatan pada 

ketelitian hasil pengukuran modul Galvanic Skin Response setidaknya sampai 

dengan 10 kilo ohm atau 80% lebih teliti dari kemampuan pengukuran saat ini 

dengan tujuan sebagai pengukur tingkat stress pada manusia serta pengaruh 

aluminium dan tembaga sebagai material alternatif elektroda modul Galvanic Skin 

Response. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam kegiatan penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana cara meningkatkan ketelitian pengukuran dari modul 

Galvanic Skin Response hingga 10 kilo ohm? 
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2. Bagaimana tingkat akurasi dan presisi untuk pengembangan sistem 

yang baru? 

3. Bagaimana sifat resistansi bahan aluminium dan tembaga terhadap 

perubahan resistansi kulit? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan ketelitian modul 

Galvanic Skin Response dalam melakukan pengukuran pada tingkat stress 

manusia hingga 80% serta menganalisa sifat resistansi bahan aluminium dan 

tembaga terhadap perubahan resistansi kulit ketika digunakan sebagai material 

alternatif untuk elektroda modul Galvanic Skin Response. 

 

1.4.  Batasan Penelitian 

Permasalahan dalam kegiatan penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal 

berikut ini : 

1. Intergrated Circuit (IC) yang digunakan adalah IC dengan tipe 

LM324. 

2. Hardware yang dirakit hanyalah bagian pengkondisi sinyal dan bagian 

kontroler 

3. Hanya satu buah nilai resistansi sensitivitas yang digunakan dalam 

pengambilan data yaitu 200kΩ. 

4. Material yang digunakan sebagai pengganti nikel pada elektroda modul 

Galvanic Skin Response hanya aluminium dan tembaga. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Ringkasan pembahasan bab-bab dalam laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, dan sistematika laporan dari kegiatan Tugas Akhir ini. 
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2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka ini berisi penelitian-penelitian yang menunjang serta 

penjelasan umum mengenai teori dari modul Galvanic Skin Response yang 

digunakan untuk mengukur tingkat konduktivitas pada kulit manusia. 

3. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian meliputi tahapan perencanaan dan pembuatan 

rangkaian pengganti yang digunakan sebagai pembanding output yang 

dihasilkan oleh modul Galvanic Skin Response serta metode pengujiannya. 

4. BAB IV. DATA DAN ANALISIS 

Bab Data dan Analisis menjelaskan hasil perhitungan dan pengukuran dari 

output rangkaian pengganti yang telah dirancang serta besar nilai 

kesalahannya yang digunakan untuk menganalisis apakah kualitas 

pengukuran rangkaian pengganti sensor lebih baik dari modul yang dijual 

di pasaran atau tidak. 

5. BAB V KESIMPULAN 

Bab Kesimpulan berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Kesimpulan dapat ditarik dengan memperhatikan nilai output 

rangkaian pengganti dan membandingkan  nilai akurasi dan presisi antara 

elektroda bermaterial nikel dengan elektroda bermaterial aluminuim dan 

tembaga.


