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 BAB III 

ANALISIS 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. 

 

3.1 Analisis Sistem 

3.1.1 Sebelum diberi sistem 

Stres merupakan gejala awal dari timbulnya suatu penyakit. Jika stres 

melanda manusia, maka akan menimbulkan masalah-masalah seperti gangguan 

jiwa, timbulnya penyakit. Namun, tidak sedikit masyarakat yang biasa 

menggunakan persepsi dirinya bahwa dirinya sedang mengalami stres. 

Kendala seperti yang disebutkan diatas menyebabkan kesalahan dalam 

yang berakibat salahnya hasil diagnosa. Pada sistem ini merupakan 

pengembangan dari sistem yang bersifat konvensional sehingga dapat 

memudahkan mahasiswa tingkat akhir dalam mengukur tingkat stres guna 

menjaga kesehatan dan juga meminimalisir timbulnya penyakit-penyakit kronis 

di kemudian hari 

 

3.1.2 Objek yang diteliti 

Berdasarkan dari tujuan penelitian, objek yang diteliti adalah sistem 

pendeteksi stres guna mencegah terjadinya penyakit kronis dan gangguan 

kejiwaan 

 

3.1.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penerapan logika fuzzy untuk 

deteksi stres dipresentasikan dalam Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Kerangka Solusi Penelitian  

 

Berikut penjelasan flowchart Gambar 3.1 

 Identifikasi Masalah 

       Pada tahapan ini adalah mengidentifikasi permasalahan dalam perancangan 

logika fuzzy untuk sistem pendeteksi stres. Pengidentifikasian masalah ini dapat 

dilakukan dengan survei terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Setelah itu 

didapatkan salah satu permasalahan, permasalahan yang didapatkan adalah untuk 

menerapkan logika fuzzy pada deteksi stres menggunakan alat neurosky mindwave 

dengan mengambil sinyal attention dan meditation. Karena itu, penulis mencoba 

mencari solusi untuk permasalahan tersebut. 
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 Penetapan Tujuan 

Penetapan tujuan yaitu hasil akhir yang diharapkan pada perancangan. Tujuan 

perancangan perlu ditentukan agar penyusunan penelitian ini tidak menyimpang 

dari tujuan awal dan mendapatkan hasil yang optimal. Tujuan seringkali dipecah 

menjadi sub – sub tujuan. Tujuan sangat berguna untuk mengarahkan dan 

mengukur keberhasilan penelitian ini. Tujuan akan menentukan landasan teori apa 

saja yang diperlukan. Selain itu, tujuan dan kesimpulan yang ditarik di akhir 

penyusunan penelitian harus sesuai. 

 

 Studi Literatur 

     Tahap selanjutnya adalah melakukan studi literatur, yaitu dengan 

mengumpulkan dan mempelajari literatur, buku, artikel, dan sebagainya yang 

diperoleh dari perpustakaan, internet, dan sumber lainnya mengenai logika fuzzy 

dan materi - materi lain yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. 

 

 Perancangan Logika Fuzzy 

Rule Based System (basis pengetahuan) merupakan elemen utama dari logika 

Fuzzy untuk memberikan nilai yang akan diproses oleh hasil diagnosa deteksi 

stres apakah sesorang stres atau tidak dengan menggunakan 2 parameter. Langkah 

– langkah pengembangan logika fuzzy yang digunakan dalam perancangan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Membuat domain pengetahuan pada setiap parameter. 

2. Menyusun fungsi keanggotaan untuk tiap parameter. 

3. Membuat rule evaluation dalam bentuk IF-Then rule. 

4. Defuzzification. 

5. Inisialisasi bobot nilai yang dihasilkan oleh logika fuzzy 

  

 Penarikan Kesimpulan dan Saran 

     Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir dari metodologi 

penelitian. Pada tahap ini, ditarik kesimpulan mengenai apa yang sudah dilakukan 

dan dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini. Kesimpulan haruslah menjawab 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan di Bab Pendahuluan. Tahap ini juga 
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memberikan saran – saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

yang ingin menindaklanjuti lebih jauh atau mengembangkan metode yang dipakai. 

 

3.1.4 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Dimana peneliti mengumpulkan data dan menguji atau membuktikan hipotesis 

yang ada. Peneliti melakukan survei untuk menentukan frekuensi dan persentase 

tanggapan mereka tentang deteksi stres yang telah dibuat. 

 

3.1.5 Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:  

1. Data Sekunder 

Penulis akan melakukan pencarian, pembelajaran dari berbagai macam 

literatur dan dokumen yang menunjang pengerjaan tugas akhir ini 

khususnya yang berkaitan dengan deteksi stres dan data sinyal attention 

serta meditation . 

2. Data Primer 

Melakukan pengamatan terhadap data yang diteliti dan melakukan interview 

dengan para pakar yang berkaitan dalam pembuatan aplikasi  

 

3.1.6 Metode Pengolahan Data 

Dalam mengolah data ini dibutuhkan sebuah variabel yang digunakan 

sebagai input. Variabel yang digunakan adalah, attention dan meditation. 

Variabel yang digunakan setiap tingkatan akan selalu berubah. Berikut 

dijelaskan tentang integrasi fuzzy dengan sistem pendeteksi stres sehingga 

menghasilkan klasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian. Rancangan integrasi 

disajikan dalam Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Integrasi Fuzzy dengan Sinyal Attention dan Diagnosa Stres 

 

Variabel parameter penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut 

J   = Attention (Rendah dan Tinggi) 

J   = Meditation (Rendah dan Tinggi) 

F   = Hasil fuzzy (Tidak Ada Indikasi dan Indikasi Stres). 

Variabel J dan J adalah variabel yang diproses dengan logika fuzzy dan 

menghasilkan nilai keluaran fuzzy F. Pada penelitian ini, parameter attention dan 

meditation yang dihasilkan berbentuk tegas/nyata (crisp). Fuzifikasi diperlukan 

untuk mengubah masukan tegas/nyata (crisp input) yang bersifat bukan fuzzy ke 

dalam himpunan fuzzy menjadi nilai fuzzy dalam interval antara 0 dan 1 (Sutejo, 

dkk., 2011). 

Setelah proses fuzzifikasi, langkah selanjutnya adalah pembentukan rule 

base system. Dua parameter J, J dengan 2 fungsi, sehingga terdapat 22 aturan 

dengan jumlah 4 basis pengetahuan (rule base system) fuzzy, tiap-tiap rule selalu 
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berhubungan dengan relasi fuzzy. Selanjutnya proses pencarian nilai output fuzzy 

dengan menggunakan fungsi MIN metode Sugeno. Fungsi MIN ini digunakan 

untuk mendapatkan nilai α predikat hasil implikasi dengan cara memotong output 

himpunan fuzzy sesuai dengan derajat keanggotaan terkecil.   

Penerapan fuzzy ke dalam hasil diagnosa klasifikasi memerlukan bobot 

konstanta tegas, maka dari itu digunakanlah defuzzifikasi model sugeno. Dalam 

metode sugeno, output fuzzy berupa persamaan linear dengan rumus weight 

average. Rumus weight average adalah 

W = Z x α predikat 

         α predikat 

Dimana W   = weight average 

    Z   = fuzzy output tiap-tiap rule 

   α predikat = nilai MIN pada tiap-tiap rule 

α predikat didapatkan dari fungsi MIN pada tiap-tiap rule. Kemudian Masing-

masing nilai α predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil masing-

masing rule (z) (Sutejo, dkk., 2011). 

 

3.2 Perancangan Logika Fuzzy          

3.2.1 Fungsi Keanggotaan Attention (K) 

Proses menentukan range himpunan banyak, sedang dan sedikit. Nilai 

maksimal parameter attention adalah 100. Nilai maksimal dimasukkan ke dalam 

variabel k, sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai range himpunan fuzzy 

sebagai berikut: 

- Untuk himpunan banyak = 3k/3 

= 3 x 100 / 3 = 100 

- Untuk himpunan sedang = 2k/3 

= 2 x 100 / 3 = 66,6 

- Untuk himpunan sedikit = 1k/3 

= 1 x 100 / 3 = 33,3 

Dari hasil perhitungan tersebut, data maksimal yang dimiliki himpunan 

sedikit adalah 33,3, himpunan sedang 66,6 dan himpunan banyak 100,  maka 
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terbentuklah fungsi keanggotaan attention dengan himpunan fuzzy banyak, sedang 

dan sedikit seperti dibawah ini (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)  : 

 
Gambar 3.3 Parameter attention 

 

Himpunan fuzzy SEDIKIT memiliki domain [0, 66,6], dengan derajat 

keanggotaan SEDIKIT tertinggi (=1) terletak nilai 33,3. Apabila attention 

semakin melebihi 33,3, maka kepribadian semakin mendekati SEDANG. 

Himpunan fuzzy SEDIKIT direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan segitiga 

dengan derajat keanggotaan semakin sedikit apabila tingkat attention semakin 

mendekati 33,3. Fungsi keanggotaan untuk himpunan SEDIKIT seperti dalam 

Persamaan 3.1 dibawah ini (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)  

µ  sedikit (K) =     (3.1)      

          

Himpunan fuzzy SEDANG memiliki domain (33,3, 100), dengan derajat 

keanggotaan SEDANG tertinggi (=1) terletak pada nilai 66,6. Apabila attention 

semakin kurang dari 66,6, maka attention sudah semakin mendekati SEDIKIT. 

Namun apabila attention semakin melebihi 66,6, maka attention semakin 

mendekati BANYAK. Himpunan fuzzy SEDANG direpresentasikan dengan 

fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan untuk himpunan SEDANG 

seperti terlihat dalam Persamaan 3.2 (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)  
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µ  sedang (K) =     (3.2) 

       

Himpunan fuzzy BANYAK memiliki domain (66,6, 100) dengan derajat 

keanggotaan BANYAK tertinggi (=1) terletak pada nilai 100. Apabila attention 

semakin kurang dari 100, maka kondisi attention sudah semakin mendekati  

SEDANG. Himpunan fuzzy BANYAK direpresentasikan dengan fungsi 

keanggotaan garis lurus dengan derajat keanggotaan semakin tinggi apabila 

attention semakin mendekati 100. Fungsi keanggotaan untuk himpunan 

BANYAK seperti terlihat dalam Persamaan 3.3 (Kusumadewi dan Purnomo, 

2010)  

µ  banyak (K) =     (3.3)  

 

3.2.2 Fungsi Keanggotaan Meditation (H) 

Proses menentukan range himpunan banyak, sedang dan sedikit. Nilai 

maksimal parameter meditation adalah 100. Nilai maksimal dimasukkan ke dalam 

variabel h, sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai range himpunan fuzzy 

sebagai berikut: 

- Untuk himpunan banyak = 3h/3 

= 3 x 100 / 3 = 100 

- Untuk himpunan sedang = 2h/3 

= 2 x 100 / 3 = 66,6 

- Untuk himpunan sedikit = 1h/3 

= 1 x 100 / 3 = 33,3 

Dari hasil perhitungan tersebut, data maksimal yang dimiliki himpunan 

sedikit adalah 33,3, himpunan sedang 66,6 dan himpunan banyak 100,  maka 

terbentuklah fungsi keanggotaan meditation dengan himpunan fuzzy banyak, 

sedang dan sedikit seperti dibawah ini (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)  : 
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Gambar 3.4 Parameter Meditation 

 

Himpunan fuzzy SEDIKIT memiliki domain [0, 66,6], dengan derajat 

keanggotaan SEDIKIT tertinggi (=1) terletak nilai 33,3. Apabila meditation 

semakin melebihi 33,3, maka meditation semakin mendekati SEDANG. 

Himpunan fuzzy SEDIKIT direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan segitiga 

dengan derajat keanggotaan semakin sedikit apabila tingkat meditation semakin 

mendekati 33,3. Fungsi keanggotaan untuk himpunan SEDIKIT seperti dalam 

Persamaan 3.4 dibawah ini (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)  

µ  sedikit (H)    (3.4)      

          

Himpunan fuzzy SEDANG memiliki domain (33,3, 100), dengan derajat 

keanggotaan SEDANG tertinggi (=1) terletak pada nilai 13,3. Apabila meditation 

semakin kurang dari 66,6, maka meditation sudah semakin mendekati SEDIKIT. 

Namun apabila meditation semakin melebihi 66,6, maka meditation semakin 

mendekati BANYAK. Himpunan fuzzy SEDANG direpresentasikan dengan 

fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan untuk himpunan SEDANG  

seperti terlihat dalam Persamaan 3.5 (Kusumadewi dan Purnomo, 2010)  

µ  sedang (H) =     (3.5) 

    



 
 

24 
 

Himpunan fuzzy BANYAK memiliki domain (66,6, 100) dengan derajat 

keanggotaan BANYAK tertinggi (=1) terletak pada nilai 100. Apabila meditation 

semakin kurang dari 100, maka kondisi meditation sudah semakin mendekati 

SEDANG. Himpunan fuzzy BANYAK direpresentasikan dengan fungsi 

keanggotaan garis lurus dengan derajat keanggotaan semakin tinggi apabila 

meditation semakin mendekati 100. Fungsi keanggotaan untuk himpunan 

BANYAK seperti terlihat dalam Persamaan 3.6 (Kusumadewi dan Purnomo, 

2010)  

µ  banyak (H) =     (3.6)  

 

3.2.3 Perancangan Rule Base System 

Setelah proses pembuatan fungsi keanggotaan, dilakukan pembuatan rule 

base system. Sebelum membuat rule base system tentukan dulu nilai diagram 

fuzzy output (Z). Diagram fuzzy output disajikan dalam Gambar 3.5. Menurut 

penelitian Girona (2013), diagram output fuzzy sugeno nilainya ditentukan secara 

manual dengan nilai range 0 sampai dengan 100. Ketika output yang didapatkan 

sistem kurang dari sama dengan 10 maka pengguna tidak terindikasi stres, jika 

output yang didapatkan kurang dari sama dengan 60 maka pengguna terindikasi 

stres. Ketika output kurang dari 100 atau diatas 100 penguna tergolong stres. 

 
Gambar 3.5 Diagram Fuzzy Output (Z) 

Langkah selanjutnya pembentukan rule base system. Rule base system 

didapatkan dari ke-dua parameter yang masing – masing memiliki dua variabel 

parameter. Sedangkan untuk fungsi implikasi, fungsi yang digunakan adalah 

fungsi AND (fungsi MIN). Sehingga didapatkan rule base system kombinasi 
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sebanyak 4 rule tersaji lengkap dalam Tabel 3.1, setelah itu dilakukan 

defuzzifikasi dengan proses weighted average.  

 

Tabel 3.1 Rule Base System 

 

IF 

ATTENTION 

(J) 

MEDITATION 

(J) 

 

Fuzzy output (F) 

 

R1 SEDIKIT SEDIKIT TIDAK ADA INDIKASI 

R2 SEDIKIT SEDANG TIDAK ADA INDIKASI 

R3 SEDIKIT BANYAK INDIKASI  

R4 SEDANG SEDIKIT INDIKASI  

R5 SEDANG SEDANG INDIKASI 

R6 SEDANG BANYAK STRES 

R7 BANYAK SEDIKIT STRES 

R8 BANYAK SEDANG STRES 

R9 BANYAK BANYAK STRES 

 

3.2.4 Perhitungan Fuzzy 

   Contoh : Seorang wanita umur 41 tahun setelah diukur menggunakan EEG 

terdapat 2 sinyal yaitu attention sebesar 72 dan meditation 59. Sebelum dilakukan 

inferensi perlu dicari terlebih dahulu derajat keanggotaan nilai tiap variabel dalam 

setiap himpunan  

 Attention (72)  

Attention 72 berada pada area rendah dan tinggi, maka dapat dihitung 

menggunakan Persamaan 3.1 dan Persamaan 3.2 

Sedang  : 100 – 72 / 33,3 = 0,84       (3.2) 

Banyak  : 72 – 66,6 / 33,3 = 0,16    (3.3) 

    Meditation (59)  

Meditation 59 berada pada area rendah dan tinggi, maka dapat dihitung        

menggunakan Persamaan 3.3 dan Persamaan 3.4 

Sedikit  : 66,6 – 59 / 33,3 = 0,22    (3.4) 

         Sedang     : 59 – 33,3 / 33,3 = 0,77    (3.5) 
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         Setelah derajat keanggotaan diketahui, masuk kedalam tahapan rule base             

         system. Rule base system diproses dan dicari yang cocok sesuai dengan 

derajat         keanggotaan. Rule base system secara lengkap disajikan dalam 

Tabel 3.1. Hasil rule base yang cocok adalah rule 4 dan rule 8. Selanjutnya, 

nilai tiap variabel diambil minimumnya dari setiap rule base 

R4. IF Attention SEDANG AND meditation SEDIKIT  THEN INDIKASI 

Αpredikat1 = MIN (0,84; 0,22) 

   = 0,22 

Z1  = INDIKASI = 60 

R8. IF Attention BANYAK AND meditation SEDANG THEN STRES 

Αpredikat1 = MIN (0,16; 0,77) 

   = 0,16 

Z2  = STRES = 100 

 

Proses pengambilan keputusan fuzzy sugeno menggunakan perhitungan 

weight average :  

F =     (αpredikat1 x Z1) + (αpredikat2 x Z2)  

         αpredikat1 + αpredikat2 

 

=     (0,22 x 60) + (0,16 x 100)             = 76,84 

         0,22 + 0,16 

 

= 76,84 (STRES) 
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3.3 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian yang akan diteliti disajikan dalam Gambar 3.6 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Gambar 3.6 Kerangka Konsep Penelitian 

 

Keterangan gambar : 

2    Diteliti 
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3.4 Layout Aplikasi 

Berikut desain aplikasi sistem pendeteksi stres menggunakan logika fuzzy 

pada studi kasus sistem pendeteksi stres untuk mahasiswa tingkat akhir di 

Universitas Muhammadiyah Malang 

      

 Sistem pendeteksi stres menggunakan fuzzy sugeno pada studi kasus 

mahasiswa tingkat akhir 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Layout Aplikasi 

  

 

Nilai EEG Attention : 
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Nilai EEG Meditation :  
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