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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Tinjauan Pustaka         

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka dan dasar teori yang 

akan digunakan dalam penulisan tugas akhir tentang rancang bangun sistem 

pendeteksi stres pada mahasiswa tingkat akhir dengan menggunakan neurosky 

mindwave. 

 

2.2. Hasil Penelitian Terkait 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini 

adalah Varada dkk (2013), melakukan penelitian tentang EEG mengenai 

Measuring and Processing the Brain’s EEG Signals with Visual Feedback for 

Human Machine Interface menyimpulkan bahwa proses kontrol menghasilkan 

output kontrol untuk memilih mengarahkan gerak dan besarnya gerak. Sistem 

kontrol tersebut dapat digunakan untuk mengoperasikan komponen fisik atau 

perangkat lunak di mana hasil akhir adalah gerakan. Akan tetapi, dapat digunakan 

juga untuk mengontrol sistem telepati tanpa mengangkat jari. 

 

2.3  Brain-Computer Interface 

Brain-Computer Interface merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

kemungkinan otak untuk dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras, 

dengan bantuan alat penerima sensor gelombang otak. Gelombang otak yang 

didapat biasa disebut dengan electrical biosignal. Electrical biosignal merupakan 

arus listrik yang dihasilkan oleh perbedaan potensial listrik di sistem jaringan, 

organ atau sel seperti sistem saraf. Contoh dari electrical biosignal adalah ECG 

(Electrocardiogram), EMG (Electromyogram), EEG (Electroencephalogram) dan 

EOG (Electrooculogram). Dari electrical biosignal diatas yang umum digunakan 

adalah Electroencephalogram (EEG) yang biasanya diukur dengan cara 

menempelkan eletroda ke kulit kepala. 

EEG biasanya diilustrasikan sebagai pita frekuensi. Pita frekuensi pada EEG 

terbagi menjadi beberapa frekuensi, yaitu alpha, beta, gamma, delta, dan theta. 
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Gambar 2.1 Jenis-jenis frekuensi EEG 

 

Tabel 2.1 Frekuensi EEG dan kondisi mental yang terjadi (Yeo et al, 2009) 

 
 

2.3.1  Neurosky Midwave 

          Neurosky mindwave merupakan sebuah alat pendeteksi sensor gelombang 

otak dengan menggunakan elektroda yang ditempelkan didepan dahi pemakai 

yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Neurosky Inc. Secara umum bagian-

bagian dari neurosky mindwave seperti gambar berikut ini: 
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Gambar 2.2 Bagian-bagian dalam neurosky mindwave 

           

Pada gambar 2.2 diatas, terlihat bahwa bentuk dari neurosky mindwave 

mirip seperti headset musik dipasaran. Hanya terdapat pengait didepan kepala 

yang berfungsi sebagai pendeteksi sensornya (Sensor Tip/Arm). Disisi lain 

neurosky mindwave juga dapat membaca kedipan mata sang pengguna. Itu 

dikarenakan neurosky mindwave sudah dibekali alat ear clip yang berguna untuk 

mendeteksi kedipan mata sang pemakai (Neurosky, 2011). 

          Dalam tugas akhir ini neurosky mindwave digunakan sebagai alat 

pendeteksi gelombang otak sang pemakai yang kemudian akan dilakukan analisis 

dari hasil pengambilan tersebut 

 

2.3.2    Index Alpha, Beta, dan Theta 

Sebuah penelitian dilakukan oleh Hong J Eoh, Min K. Chung dan Seong-

Han Kim. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa perubahan EEG 

pengemudi pada saat sebelum terjadi kecelakaan dan sesudah kecelakaan. 

Penelitian tersebut berfokus pada apakah kondisi kelelahan pengemudi 

berpengaruh pada kecelakaan yang terjadi. 

Dari penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa : 

 Dalam analisa EEG saat mengemudi ada perubahan gelombang α,β, index 

β/α, dan index (α+θ)/β 
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 Perubahan index yang signifikan juga terjadi dalam tipe jalan yang 

berbeda 

 Index gelombang β/α dan gelombang (α+θ)/β yang signifikan berubah saat 

kecelakaan terjadi 

 

2.4  Logika Fuzzy 

Logika fuzzy adalah cabang dari sistem kecerdasan buatan (Artificial 

Intelegent) yang meniru kemampuan manusia dalam berfikir ke dalam bentuk 

algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Algoritma ini digunakan dalam 

berbagai aplikasi pemrosesan data yang tidak dapat direpresentasikan dalam 

bentuk biner. Logika fuzzy menginterpretasikan statemen yang samar menjadi 

sebuah pengertian yang logis. 

Logika Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh seorang 

kebangsaan Iran yang menjadi guru besar di University of California at Berkeley 

pada tahun 1965 dalam papernya yang monumental. Dalam paper tersebut 

dipaparkan ide dasar fuzzy set yang meliputi inclusion, union, intersection, 

complement, relation dan convexity. Pelopor aplikasi fuzzy set dalam bidang 

kontrol, yang merupakan aplikasi pertama dan utama dari fuzzy set adalah Prof. 

Ebrahim Mamdani dan kawan-kawan dari Queen Mary College London. 

Penerapan kontrol fuzzy secara nyata di industri banyak dipelopori para ahli dari 

Jepang, misalnya Prof. Sugeno dari Tokyo Institute of Technology, 

Prof.Yamakawa dari Kyusu Institute of Technology, Togay dan Watanabe dari 

Bell Telephone Labs. Komponen - komponen fuzzy sebagai berikut :  

 Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu pengembangan lebih lanjut tentang 

konsep himpunan dalam matematika. Himpunan fuzzy adalah rentang nilai-

nilai. Masing-masing nilai mempunyai derajat keanggotaan (membership) 

antara 0 sampai dengan 1. Ungkapan logika boolean menggambarkan nilai-

nilai “benar” atau “salah”. Logika fuzzy menggunakan ungkapan misalnya : 

“sangat lambat”,”agak sedang”, “sangat cepat” dan lain-lain untuk 

mengungkapkan derajat intensitasnya (Kusumadewi dan Purnomo, 2010). 

 Fuzzifikasi 
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Proses fuzzifikasi merupakan proses untuk mengubah variabel non fuzzy 

(variabel numerik) menjadi variabel fuzzy (variabel linguistik). Nilai 

masukan-masukan yang masih dalam bentuk variabel numerik yang telah 

dikuantisasi sebelum diolah oleh pengendali fuzzy harus diubah terlebih 

dahulu ke dalam variabel fuzzy. Melalui fungsi keanggotaan yang telah 

disusun maka nilai-nilai masukan tersebut menjadi informasi fuzzy yang 

berguna nantinya untuk proses pengolahan secara fuzzy pula. Proses ini 

disebut fuzzifikasi (Kusumadewi dan Purnomo, 2010). 

 Inferencing (Rule Base) 

Pada umumnya, aturan-aturan fuzzy dinyatakan dalam bentuk 

“IF…THEN” yang merupakan inti dari relasi fuzzy. Relasi fuzzy, dinyatakan 

dengan R, juga disebut implikasi fuzzy (Kusumadewi dan Purnomo, 2010). 

Untuk mendapatkan aturan “IF…..THEN” ada dua cara utama : 

1. Menanyakan ke operator manusia yang dengan cara manual telah mampu 

mengendalikan sistem tersebut, dikenal dengan “human expert”.  

2. Dengan menggunakan algoritma pelatihan berdasarkan data-data masukan 

dan keluaran. 

 Defuzzifikasi 

Keputusan yang dihasilkan dari proses penalaran masih dalam bentuk 

fuzzy, yaitu berupa derajat keanggotaan keluaran. Hasil ini harus diubah 

kembali menjadi variabel numerik non fuzzy melalui proses defuzzifikasi 

(Kusumadewi dan Purnomo, 2010). 

 

2.4.1 Fungsi keanggotaan 

Fungsi Keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya 

(sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 

sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 

keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang 

bisa digunakan. 

a. Representasi Linear 
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Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotannya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan 

menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang 

jelas. Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan 

himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi (Kusumadewi dan Purnomo, 

2010) 

 
Gambar 2.3. Representasi linear naik 

Fungsi Keanggotaan: 

   (2.1) 

 

b. Representasi kurva segitiga 

Kurva Segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis 

(linear) seperti terlihat pada Gambar 2.4 (Kusumadewi dan Purnomo, 

2010) 
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Gambar 2.4 kurva segitiga 

 

Fungsi Keanggotaan: 

  (2.2) 

 

 

 

2.4.2 Metode Sugeno 

 Fuzzy metode sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan yang 

direpresentasikan dalam bentuk IF – THEN, dimana output (konsekuen) sistem 

tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. 

Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985. Model 

Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan Singleton yaitu fungsi keanggotaan 

yang memiliki derajat keanggotaan 1 pada suatu nilai crisp tunggal dan 0 pada 

nilai crisp yang lain. Untuk orde 0 dengan rumus : 

IF (x1 is a1) ° (x2 is A2) °…°(xn is An) 

THEN z= k, 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke i sebagai antaseden (alasan), ° adalah 

operator fuzzy (AND atau OR) dan k merupakan konstanta tegas sebagai 

konsekuen (kesimpulan). Sedangkan rumus orde 1 adalah: 

IF (x1 is a1) ° (x2 is A2) °…°(xn is An) 

THEN z = p1*x1+…+pn*xn+q, 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke i sebagai antaseden, ° adalah operator fuzzy 

(AND atau OR), pi adalah konstanta ke i dan q juga merupakan konstanta dalam 
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konsekuen. 

 

2.5  XAMPP 

XAMPP merupakan sebuah web server multi-platform yang bebas lisensi 

atau gratis, yang terdiri dari Apache HTTP server, database MySQL dan 

penerjemah untuk script yang dituliskan dalam PHP dan bahasa pemrograman 

Perl (Sitorus dkk, 2015). 

XAMPP merupakan akronim dari: X (yang berarti sistem operasi apa saja), 

Apache, MySQL, PHP, Perl. Program ini sendiri dirilis berbasiskan GNU GPL 

(General Public Liscense) dan bersifat bebas (gratis), web server yang mudah 

digunakan dan mampu untuk menangani halaman web dinamis. Saat ini, XAMPP 

tersedia untuk sistem operasi Microsoft Windows, Linux, Sun Splarin dan Mac 

OS X dan secara umum digunakan untuk project pengembangan web (Primadiana, 

2013). 

 

2.6  PHP 

PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor 

merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu 

website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda 

kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout 

web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga dengan adanya PHP 

tersebut, web akan sangat mudah di-maintenance (Mukti, 2015). 

PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa 

Server Side Scripting. Artinya bahwa dalam setiap/untuk menjalankan PHP, wajib 

adanya web. Server PHP ini bersifat open source sehingga dapat dipakai secara 

cuma-cuma dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada sistem operasi 

Windows maupun Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada web server 

apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI (Pambudi, 2013). 

 

2.6.1  Keunggulan PHP 

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa 

menggunakan PHP menurut Johansyah dkk (2014). 
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1. Mudah dipelajari, alasan tersebut menjadi salah satu alasan utama untuk 

menggunakan PHP, Pemula pun akan mampu untuk menjadi web master 

PHP. 

2. Mampu Lintas Platform, artinya PHP dapat/mudah diaplikasikan ke berbagai 

platform OS (Operating Sytem) dan hampir semua browser juga mendukung 

PHP. 

3. Free alias Gratis, bersifat Open Source. 

4. PHP memiliki tingkat akses yang cepat. 

5. Didukung oleh beberapa macam web server, PHP mendukung beberapa web 

server, seperti Apache, IIS, Lighttpd, Xitami. 

6. Mendukung database, PHP mendukung beberapa database, baik yang gratis 

maupun yang berbayar, seperti MySQL, PostgreSQL, mSQL, Informix, SQL 

server, Oracle. 

 

2.6.2  Scripth Dasar PHP 

PHP sebagai alternatif lain memberikan solusi sangat murah (karena gratis 

digunakan) dan dapat berjalan diberbagai jenis platform. PHP adalah scripth 

bersifat server-side yang ditambahkan ke dalam HTML. PHP sendiri merupakan 

singkatan dari Personal Home Page Tools. Scripth ini akan membuat suatu 

aplikasi dapat diintegrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak 

lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server side berarti 

pengerjaan scripth dilakukan di server, baru kemudian hasilnya di kirimkan ke 

browser (Pratidina, 2013). 

Sintaks dasar PHP meliputi bagaimana cara memulai suatu struktur 

pemrograman PHP. Ada empat cara untuk memulai pemrograman PHP, 

diantaranya: 

· <?php ...... ?> 

· <? ...... ?> 

· <script language=”php”> ...... </script> 

· <% ...... %> 

dari beberapa sintaks dasar tersebut, yang paling banyak digunakan adalah cara 

yang pertama dan yang kedua dari atas (Hastomo, 2013). 


