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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian pustaka dan dasar teori yang akan 

digunakan dalam penulisan tugas akhir tentang penerapan jaringan saraf tiruan 

yaitu jaringan saraf kohonen pada smart system untuk klasifikasi tingkat stres 

seseorang dengan menggunakan alat kendali Neurosky Mindwave. 

Penelitian ini terkait dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Kusumohadi (2017) dengan judul Pembuatan Sistem Pendeteksi Stres untuk 

Mahasiswa Tingkat Akhir di Universitas Muhammadiyah Malang dengan Neurosky 

Mindwave. Penelitian tersebut menghasilkan sistem pendeteksi stres berdasar pada 

data frekuensi EEG user yang didapat menggunakan alat kendali Neurosky 

Mindwave. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah logika fuzzy 

sugeno yang mampu memberikan diagnosa resiko stres dengan input dua parameter 

yaitu attention dan meditation. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa 

semakin kecil nilai attention maka sesorang semakin tidak terindikasi stres.  

 Berdasarkan judul pada penelitian ini maka diperlukan penjelasan tersendiri 

tentang jenis frekuensi EEG, alat kendali Neurosky Mindwave, dan Jaringan Saraf 

Kohonen. 

 

2.1 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 elektroda ke kulit kepala. 
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EEG biasanya diilustrasikan sebagai pita frekuensi. Pita frekuensi pada 

EEG terbagi menjadi beberapa frekuensi, yaitu alpha, beta, gamma, delta, dan theta 

(NeuroSky, 2009).  

 

 

Gambar 2.1 Jenis-jenis frekuensi EEG 

Tabel 2.1 Frekuensi EEG dan kondisi mental yang terjadi  

Brainwave Type Frequency range Mental states and conditions 

Delta 0.1Hz to 3Hz Deep, dreamless sleep, non-REM sleep, unconscious 

Theta 4Hz to 7Hz Intuitive, creative, recall, fantasy, imaginary, dream 

Alpha 8Hz to 12Hz Relaxed (but not drowsy) tranquil, conscious) 

Low Beta 12Hz to 15Hz Formerly SMR, relaxed yet focused, integrated 

Midrange Beta 16Hz to 20Hz Thinking, aware of self & surroundings 

High Beta 21Hz to 30Hz Alertness, agitation 
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2.2 Neurosky Mindwave 

Neurosky Mindwave merupakan sebuah alat pendeteksi sensor gelombang 

otak dengan menggunakan elektroda yang ditempelkan didepan dahi pemakai yang 

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

Neurosky Mindwave seperti gambar berikut ini : 

 

 

Gambar 2.2 Bagian-bagian dalam Neurosky Mindwave 

           

Pada Gambar 2.2 di atas, terlihat bahwa bentuk dari Neurosky Mindwave 

mirip seperti headset musik dipasaran. Hanya terdapat pengait di depan 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. 
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2.3 Jaringan Saraf Tiruan 

 Jaringan saraf tiruan (JST) atau Artificial Neural Network adalah suatu 

metode komputasi yang meniru sistem jaringan saraf biologis. Metode ini 

menggunakan elemen perhitungan non-linier dasar yang disebut neuron yang 

diorganisasikan sebagai jaringan yang saling berhubungan, sehingga mirip dengan 

jaringan saraf manusia. Jaringan saraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu 

masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses 

pembelajaran (Yani, 2005).  

Layaknya neuron biologi, JST juga merupakan sistem yang bersifat “fault 

tolerant” dalam 2 hal. Pertama, dapat mengenali sinyal input yang agak berbeda 

dari yang pernah diterima sebelumnya. Contohnya, manusia sering dapat mengenali 

seseorang yang wajahnya pernah dilihat dari foto atau dapat mengenali sesorang 

yang wajahnya agak berbeda karena sudah lama tidak menjumpainya. 

Kedua, tetap mampu bekerja meskipun beberapa neuronnya tidak mampu 

bekerja dengan baik. Jika sebuah neuron rusak, neuron lain dapat dilatih untuk 

menggantikan fungsi neuron yang rusak tersebut. Jaringan saraf tiruan seperti 

manusia, belajar dari suatu contoh karena mempunyai karakteristik yang adaptif, 

yaitu dapat belajar dari data-data sebelumnya dan mengenal pola data yang selalu 

berubah. Selain itu JST merupakan sistem yang tak terprogram, artinya semua 

keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada 

pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. 

Hal yang ingin dicapai dengan melatih JST adalah untuk mencapai 

keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Kemampuan 

memorisasi adalah kemampuan JST untuk mengambil kembali secara sempurna 

sebuah pola yang telah dipelajari. Sedangkan kemampuan generalisasi merupakan 

kemampuan JST untuk menghasilkan respons yang bisa diterima terhadap pola-

pola input yang serupa (namun tidak identik) dengan pola-pola yang sebelumnya 

telah dipelajari. 

Hal ini sangat bermanfaat bila pada suatu saat ke dalam JST itu diinputkan 

informasi baru yang belum pernah dipelajari, maka JST itu masih akan tetap dapat 

memberikan tanggapan yang baik, memberikan keluaran yang paling mendekati 

(Puspitaningrum, 2006). 
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Jaringan saraf tiruan berkembang secara pesat pada beberapa tahun terakhir. 

Jaringan saraf tiruan telah dikembangkan sebelum adanya suatu komputer 

konvensional yang canggih dan terus berkembang walaupun pernah mengalami 

masa vakum selama beberapa tahun. 

JST menyerupai otak manusia dalam dua hal, yaitu: 

1. Pengetahuan yang diperoleh jaringan melalui proses belajar. 

2. Kekuatan hubungan antar sel saraf (neuron) yang dikenal sebagai bobot-

bobot sinaptik dan digunakan untuk menyimpan pengetahuan. 

JST ditentukan oleh 3 hal (Siang, 2004) : 

1. Pola hubungan antar neuron (arsitektur jaringan).  

2. Metode untuk menentukan bobot penghubung (disebut metode training/ 

learning).  

3. Fungsi aktivasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan keluaran 

suatu neuron.  

2.4 Jaringan Saraf Kohonen (Kohonen Neurol Network) 

 Jaringan yang ditemukan oleh Kohonen merupakan salah satu jaringan yang 

banyak dipakai untuk membagi pola masukkan ke dalam beberapa kelompok 

(cluster) (Siang, 2004). Kelebihan jaringan ini adalah hasil klasifikasi berdasarkan 

pembelajaran dari data training. 

 

Gambar 2.3 Arsitektur jaringan saraf Kohonen 
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Algoritma: 

1. Inisialisasi

a. Bobot wji secara acak

b. Laju pemahaman awal dan faktor penurunannya

c. Bentuk dan jari-jari topologi sekitarnya

2. Selama kondisi berhenti bernilai salah, lakukan langkah 2-7

3. Untuk setiap vektor masukan x, lakukan langkah 3-5

4. Hitung D(j)= ∑(𝒘𝒋𝒊−𝒙𝒊)𝟐 untuk semua j

5. Tentukan indeks J sedemikian hingga D(J) minimum

6. Untuk setiap unit j disekitar J modifikasi bobot:

Wji
(baru) = Wji

(lama) + α(xi-wji
(lama)) 

7. Modifikasi laju pemahaman

8. Uji kondisi berhenti. Kondisi penghentian iterasi adalah selisih antara wji saat itu

dengan wji pada iterasi sebelumnya, jika semua wji hanya berubah sedikit saja, 

berarti iterasi sudah mencapai konvergen sehingga dapat dihentikan.  




