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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Mahasiswa pada dasarnya akan mengalami berbagai kendala dan tuntutan 

yang harus dijalaninya, ketika menjadi seorang mahasiswa. Tuntutan tersebut 

mulai dari keluarga yang mengharapkan nilai indeks prestasi yang tinggi atau bagi 

mahasiswa yang sudah menempuh seluruh perkuliahan. Perguruan tinggi sebagai 

salah satu wadah pendidikan diharapkan dapat membantu peserta didiknya untuk 

menjadi orang-orang yang dapat memberikan sumbangan pemikiran atas 

terwujudnya pembangunan. Mahasiswa sebagai manusia ilmiah diharapkan 

mampu menjadi sumber daya yang dapat menciptakan keharmonisan dan 

kedinamisan pembangunan bangsa. 

Seorang mahasiswa harus memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi 

sehingga setelah lulus atau meraih gelar kesarjanaan, ia benar-benar mampu 

menjadi manusia berkualitas yang dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama kuliah dalam lingkungan yang lebih luas yaitu lingkungan sosial 

masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai keberhasilan diperlukan usaha 

yang kuat dan keras. Tidak sedikit hambatan dalam mencapai dan 

mempertahankan kinerja akademik untuk segera menyelesaikan masa studi, 

hingga tuntutan dari tempat fakultas dengan batasan waktu perkuliahan. Kondisi 

tersebut akan membuat mahasiswa menjadi individu yang tertekan, terutama 

dikarenakan kondisi lingkungan yang menekannya. Kondisi yang menekan 

tersebut salah satunya disebutkan sebagai stres. Stres suatu keadaan yang tertekan 

baik secara fisik maupun psikologis. Keadaan yang tercipta ini merupakan suatu 

keadaan yang sangat mengganjal dalam diri individu karena adanya perbedaan 

antara yang diharapkan dengan yang ada 

Tekanan-tekanan ini sering menimbulkan reaksi yang beragam mulai dari 

pusing, mual, keringat dingin, masuk angin, bahkan sampai ada yang dirawat 

dirumah sakit, emosinya juga menjadi tidak stabil hingga terkadang mudah marah, 

menangis dan mengurung diri dikamar terkadang juga malah menghindari tekanan 

atau masalah dengan jalan-jalan dan membuang waktu diluar akhirnya menjadi 
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malas untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun tugas akhir. Pada penelitian ini, 

peneliti ingin mencoba menganalisa stres pada mahasiswa dengan  menggunakan 

alat kendali neurosky mindwave.  

          Dalam penelitian ini akan melibatkan 45 user yang memakai alat neurosky 

mindwave, yang merupakan alat pembaca EEG (Electroencephalogram) atau 

gelombang otak dari kepala manusia, kemudian diambil data EEG-nya. 

Gelombang otak yang akan diselidiki adalah Attention dan Meditation. Pengujian 

aplikasi ini melibatkan 45 user yang sebelumnya dilibatkan dalam pengambilan 

data. Dimana dari 45 user tersebut terdiri dari 30 mahasiswa yang sedang 

menempuh skripsi dan 15 mahasiswa yang tidak menempuh skripsi 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan berbagai 

masalah sebagai berikut : 

 Bagaimana membuat sebuah aplikasi pendeteksi stres yang dapat merekam 

data EEG, mengklasifikasikan kemudian menentukan kondisi stres atau 

tidaknya pada user 

 Bagaimana menguji aplikasi pendeteksi stres  

 

1.3     TUJUAN 

 Menghasilkan sebuah aplikasi  pedeteksi stres berbasis fuzzy yang 

merekam data EEG untuk mengklasifikasikan kondisi stres mahasiswa 

 Mengimplementasikan kinerja aplikasi pendeteksi stres 

 

1.4     BATASAN MASALAH 

          Agar dalam pembahasan ini tidak menyimpang jauh dari permasalahan 

perlu adanya pembatasan masalah antara lain : 

1. Frekuensi EEG untuk menetapkan kondisi stres atau tidaknya 

menggunakan hasil penelitian dari Esmeralda C.Djamal, Harijono 

A.Tjokronegoro, Soegijanto (2005) dan Yeo Et Al (2009) 

2. Aplikasi dibuat mengggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL 
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3. Sistem menggunakan metode Fuzzy Sugeno 

4. Melakukan sampel pengukuran EEG tehadap 30 mahasiswa yang sedang 

menempuh skripsi dan 15 mahasiswa yang tidak menempuh skripsi 

 

1.5 Metodologi penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah berikut: 

a. Pengenalan dan perumusan masalah. 

Pada tahap ini, dilakukan perumusan masalah yang akan dicari 

jawaban/penyelesaian melalui penulisan Skripsi. 

b. Studi literatur. 

Studi literatur diperlukan untuk memahami secara mendalam 

permasalahan yang dihadapi dan membantu mencari solusi/penyelesaian dari 

permasalahan tersebut dengan membuat suatu simulasi yang berguna untuk 

menampilkan hasil, membangun landasan teori sebagai pijakan yang kuat 

untuk melaksanakan penelitian sehingga diperoleh hasil yang akurat. 

c. Wawancara  

   Wawancara diperlukan untuk memahami kondisi  dan situasi di lapangan 

guna mencari permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan agar 

mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.  

d. Perancangan Sistem. 

Perancangan sistem ini menggunakan metodologi Prototyping. Pemakaian 

model proses ini diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan 

sasaran-sasaran yang diinginkan. Uji Coba dan Analisis Hasil. Setelah sistem 

selesai dibuat, dilakukan pengujian dan analisis terhadap system yang telah 

dibuat. Uji coba pada sistem ini menggunakan analisa kuisioner. 

e. Penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil uji coba dan analisis, dapat ditarik kesimpulan dari 

memudahkan dalam mendeteksi timbulnya stres. 
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f. Variabel Penelitian 

Sesuatu yang memiliki nilai bervariasi  kemudian dapat juga didefinisikan 

sebagai hal yang berbeda dalam bahasa pemrograman yang diwakili oleh 

simbol untuk variasi nilai tertentu. 

Komponen penelitian sebagai berikut: 

 Lokasi penelitian. 

 Sumber daya. 

 Narasumber. 

 Parameter 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai 

yang ditulis dalam skripsi ini pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan ini 

adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Batasan Malasah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, 

Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan yang digunakan pada 

skripsi ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas mengenai penjelasan tentang beberapa teori yang 

dijadikan landasan berpikir dalam mengembangkan SPK yang akan dibuat. 

Terdiri dari teori umum yaitu teori yang bersangkutan dengan sistem, 

perancangan, dan teori yang berkaitan dengan objek yang di teliti.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka 

konsep penelitian yang digunakan untuk sistem pendeteksi stres dengan 

menggunakan logika fuzzy. Dengan adanya metodologi penelitan ini 

diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah 

penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjabarkan hasil dari perancangan yang akan dilakukan hal 

yang berkaitan dalam proses perancangan sistem pendeteksi stres, analisa 

kebutuhan program yang meliputi hardware, software, serta desain 

tampilan dan implementasi program  

BAB V PENUTUP 

 Bab ini memberikan penjelasan atas kesimpulan dari hasil analisis dan 

perancangan pada skripsi ini. Dan juga saran yang berguna dan bermanfaat 

untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut dan dapat 

memberikan kemudahan bagi setiap pemakainya. 

 


