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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Otak manusia merupakan organ yang kompleks dan memiliki peran penting 

dalam hidup manusia. Hal ini dikarenakan otak berfungsi sebagai pusat kontrol 

aktivitas dalam tubuh manusia. Tentunya banyak sekali penyakit manusia yang 

berkaitan dengan organ otak, salah satunya adalah gejala gangguan pada mekanisme 

regulasi tekanan darah yaitu hipertensi. 

Menurut pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI (2014: 1) 

hipertensi masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Betapa tidak, hipertensi 

merupakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer 

kesehatan. Hal itu merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang tinggi, yaitu 

sebesar 25,8%, sesuai dengan data Riskesdas 2013.  

Hipertensi merupakan silent killer dimana gejala dapat bervariasi pada masing-

masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya 

itu adalah sakit kepala/rasa berat di tengkuk, mumet (vertigo), jantung berdebar-

debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan. 

Pengaruh sosial membuat semakin stres dan makanan yang tidak sehat berkontribusi 

untuk menjadi rentan terhadap tekanan darah tinggi. Pada umumnya dokter 

merekomendasikan untuk mengikuti program diet hipertensi, pengurangan stres 

sehari-hari, dan beberapa obat. Tetapi terdapat cara baru untuk membantu 

mengurangi penderitaan yang tak nampak dan berbahaya ini dengan cara yang lebih 

alami, yaitu Brainwave Entrainment (Sinkronisasi Gelombang Otak). Brainwave 

Entrainment dalam penelitian ini akan dilakukan pada prosedur perekaman 

gelombang otak ketika rileks.  

Hipertensi sangat berhubungan dengan kelistrikan pada otak manusia. Otak 

bekerja menggunakan sistem kelistrikan, yaitu menghasilkan sinyal listrik kecil 

dalam pola teratur dan disalurkan melalui jaringan sel-sel saraf yang disebut neuron. 
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Pada dasarnya, antara otak dan bagian tubuh terhubung oleh saraf-saraf dimana saraf 

memuat informasi untuk memerintahkan bagian tubuh. Informasi ini yang akan 

diklasifikasikan untuk mengetahui informasi sinyal apa yang terdapat pada otak 

manusia.  

Sinyal otak pada setiap orang bersifat khas karena gelombang otak pada tingkat 

conscious mind (alam sadar) sesorang berbeda satu dengan yang lain. Gelombang 

otak dapat dilihat dan diukur menggunakan Electroencephalography (EEG). 

Biasanya tampak gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang tidak teratur. 

Gelombang dan frekuensi yang kacau atau tidak sinkron akan melemahkan energi 

manusia. [Wara Kushartini: 7] 

EEG merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat aktivitas kelistrikan 

pada otak manusia. Dalam penelitian ini akan menggunakan NeuroSky Mindwave 

Mobile yang dilengkapi satu sensor pada dahi dan filter noise berupa ear clip yang 

dipasang di telinga kiri untuk mengamati dan merekam gelombang otak. Bentuk 

keluaran EEG berupa sinyal-sinyal listrik pada otak dalam bentuk grafik tegangan 

gelombang otak terhadap waktu atau frekuensi yang dapat dilihat menggunakan 

komputer. Grafik gelombang otak pada EEG berubah-ubah tergantung kondisi otak 

manusia saat perekaman. Hal terebut dapat dipengaruhi oleh adanya rangsangan 

internal seperti adanya aktivitas mental (gejala hipertensi seperti stres, sakit kepala, 

nyeri pada belakang kepala, lelah dan lesu) dan rangsangan eksternal (stimulus yang 

diberikan peneliti).  

Dalam tugas akhir ini, sistem menggunakan metode Artificial Intelligence (AI) 

yaitu Fuzzy Sugeno.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah, antara lain: 

a. Bagaimana proses pengumpulan data menggunakan EEG Neurosky 

Mindwave Mobile 

b. Bagaimana merancang suatu sistem untuk klasifikasi resiko hipertensi 

menggunakan AI, serta meminimalisir resiko hipertensi di kemudian hari. 
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c. Bagaimana menerapkan AI untuk smart system klasifikasi resiko penyakit

hipertensi.

d. Bagaimana cara kerja smart system dalam pengklasifikasian resiko

hipertensi.

e. Bagaimana hasil dari smart system apabila dibandingkan dengan pengukuran

konvensional.

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu merancang dan membuat smart system 

berupa software dalam mendukung keputusan untuk menentukan klasifikasi resiko 

hipertensi menggunakan EEG bertipe Mindwave Mobile dengan metode AI Logika 

Fuzzy Sugeno.  

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan Electroencephalography (EEG) produksi NeuroSky bertipe

Mindwave Mobile.

b. Menggunakan software MyndPlayerPro 2.3 untuk pengamatan dan

perekaman gelombang otak.

c. Sistem ini dirancang hanya khusus untuk menentukan klasifikasi atau

diagnosa resiko hipertensi yang dikategorikan menjadi normal, pre-

hipertensi dan resiko hipertensi I/II.

d. Algoritma yang digunakan berdasarkan perhitungan logika Fuzzy Sugeno

dengan menggunakan 2 parameter klasifikasi kondisi otak yang dimana

merupakan hasil dari perekaman EEG (Attention dan Meditation).

e. Dalam pembuatan sistem ini menggunakan software dengan bahasa

pemrograman PHP dan Database MySQL

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
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Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang pembuatan, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah 

yang dikerjakan dan sistematika pembahasan.    

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan dan 

rujukan perhitungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.    

BAB III : PERANCANGAN SISTEM  

Menjelaskan dan membahas tentang perancangan sistem klasifikasi resiko 

hipertensi menggunakan dengan metode AI.    

BAB IV : PENGUJIAN SISTEM 

Membahas hasil pengujian sistem  pada software yang telah dibuat dan yang 

sudah terintegrasi dengan menggunakan logika Fuzzy Sugeno yang telah 

dirancang sesuai dengan Bab III. Pengujian sistem ini berupa pemasukan data 

dari EEG yang kemudian hasilnya akan dikategorikan menjadi normal, pre-

hipertensi dan resiko hipertensi stage I/II 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan saran untuk pengembangan 

selanjutnya. 


