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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 aktifitas dalam tubuh 

manusia. Tentunya banyak sekali penyakit manusia yang berkaitan dengan organ otak, salah 

satunya adalah pola emosi yang dialami ibu hamil. 

Manusia memiliki kemampuan alami untuk menggunakan semua pancaindra mereka 

dalam menerima pesan dalam keadaan sadar. Melalui pancaindra tersebut, manusia dapat 

merasakan keadaan emosional saat mendapatkan sebuah stimulus. Mengenali emosi manusia 

secara langsung dapat dinilai dari beberapa kriteria seperti ekspresi wajah, suara, atau berupa 

gerakan tubuh. kriteria lain dalam mengenali emosi manusia juga dapat didasari oleh data 

rekaman aktivitas otak manusia atau yang lebih dikenal dengan Electroencephalography. 

Berdasarkan penelitian (Koelstra 2012), bahwa pengertian emosi manusia adalah persepsi 

sadar atau tidak sadar dari suatu objek yang merupakan pemicu proses psikologi berdasarkan 

kondisi, yang juga sering dikaitkan dengan suasana hati, amarah, kepribadian dan motivasi. 

Emosional manusia juga dapat didasari oleh berbagai aspek seperti budaya, lingkungan, jenis 

kelamin dan umur.  

Aktivitas sinyal EEG dianggap mencerminkan pendapat dan tuntutan emosional 

tertentu dipadukan dengan kemampuan untuk mengatur emosi berdasarkan seberapa besar efek 

aktivitas sinyal otak terhadap otak kiri atau kanan (Dennis & Solomon 2010). Pengenalan 

emosi sinyal EEG berdasarkan stimulus musik mendapatkan rekaman sinyal pada area dahi 

dan area telinga dapat memberikan informasi penting dalam mengidentifikasi emosi manusia, 

sehingga dapat membangun sebuah sistematis pencarian fitur spesifik emosi dari sinyal EEG 

dalam hubungan dinamika antara sinyal EEG dan emosi manusia, di mana penelitian ini 

diujikan pada klasifikasi yang berbeda. 

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

conscius mind (alam sadar) seseorang 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). 
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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 ditelinga 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 tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya 

rangsangan internal seperti adanya aktivitas mental (emosi, sakit kepala, lelah dan lesu) dan 

rangsangan eksternal (stimulus yang diberikan peneliti). 

Dalam tugas akhir ini, penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh 

Agus Siswoyo, Zainal Arief dan Indra Adji Sulistijono dalam tugas akhirnya yang berjudul 

“Klasifikasi Sinyal Otak Menggunakan Metode Logika Fuzzy Dengan Neurosky Mindset” 

namun dengan metode yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode analisis spektrum 

Fast Fourier Transformdalam mengkarakterisasi gelombang otak hasil keluaran EEG untuk 

menganalisis adanya perbedaan gelombang otak antara emosi dan normal pada ibu hamil. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana mengumpulkan data menggunakan EEG Neurosky Mindwave untuk 

melakukan ekstraksi ciri pada sinyal EEG untuk mengetahui spesifik dari sinyal 

yang berasal dari tiap individu ibu hamil? 

2. Bagaimana mengolah data hasil ekstraksi ciri  pada sinyal EEG agar dapat 

menentukan karakteristik sinyal pola emosi pada ibu hamil berdasarkan analisis Fast 

Fourier Transform? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu: 

1. Mengumpulkan data menggunakan EEG Neurosky Mindwave untuk melakukan 

ekstraksi ciri pada sinyal EEG untuk mengetahui spesifik dari sinyal yang berasal dari 

tiap individu ibu hamil. 
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2. Mengolah data hasil ekstraksi ciri  pada sinyal EEG agar dapat menentukan 

karakteristik sinyal pola emosi pada ibu hamil berdasarkan analisis Fast Fourier 

Transform. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini perlu diberikan beberapa batasan permasalahan dengan tujuan 

agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan. Adapun batasan permasalahan 

dari alat yang dirancang pada tugas akhir ini adalah: 

1. Menggunakan Electroencephalography (EEG) produksi Neurosky bertipe 

Mindwave. 

2. Menggunakan Software MyndPlayPro 2.3 untuk pengamatan dan perekaman 

gelombang otak. 

3. Sistem ini dirancang hanya untuk menentukan karakteristik keluaran sinyal EEG 

pada ibu hamil. 

4. Dalam implementasi sistem ini menggunakan software dengan bahasa 

pemrograman Matlab R2014b dan Python 2.7.13. 

5. Sampel data yang digunakan sebanyak 10 orang. 

6. Metode yang digunakan adalah Fast Fourier Transform. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi pembahasan, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan dan rujukan 

perhitungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 

BAB III : PERANCANGAN IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas dan menjelaskan tahap perancangan sistem klasifikasi gelombang otak 

menggunakan Neurosky untuk menganalisis pola emosi ibu hamil berbasis Fast Fourier 

Transform. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini membahas hasil pengujian sistem pada software yang telah dibuat dan yang sudan 

terintegrasi dengan menggunakan Fast Fourier Transform yang telah dirancang sesuai dengan 

Bab III. Pengujian sistem ini berupa pemasukan data dari EEG yang kemudian berdasarkan 

data hasil pengujian dilakukan analisa terhadap keseluruhan sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penyusunan Tugas Akhir dan saran untuk pengembangan 

selanjutnya. 




