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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otak 

2.1.1 Definisi Otak 

Otak adalah organ vital yang terdiri dari 100-200 milyar sel aktif yang saling 

berhubungan dan bertanggung jjawab atas fungsi mental dan intelektual kita. Otak terdiri dari 

sel-sel otak yang disebut neuron. Otak merupakan organ yang sangat mudah beradaptasi 

meskipun neuron-neuron di otak mati tidakmengalami regenerasi, kemampuan adaptif atau 

plastisitas pada otak dalam situasi tertentu bagian-bagian otak dapat mengambil alih fungsi dari 

bagian-bagian yang rusak. Otak sepertinya belajar kemampuan baru. Ini merupakan 

mekanisme paling penting yang berperan dalam pemulihan stroke (Feigin, 2006). 

 

2.1.2 Gelombang Otak 

Setiap neuron pada otak kita saling berkomunikasi (menjalin hubungan) dengan 

memancarkan gelombang listrik. Gelombang listrik yang dikeluarkan oleh neuron dalam otak 

inilah yang disebut “arus listrik” yang dikeluarkan oleh otak. Apabila otak tidak lagi 

mengeluarkan gelombang otak, maka kita tahu bahwa otak tersebut sudah mati. 

Diketahui bahwa frekuensi gelombang otak yang dihasilkan oleh neuron bervariasi 

antara 0-30 Hz dan digolongkan menjadi gelombang delta, theta, alpha, beta, dan gamma. 

Setiap gelombang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda serta menandakan kondisi 

mental seseorang. 

1. Delta 

 

Gambar 2.1 Sinyal Gelombang Otak Delta 

 

Gelombang Delta merupakan gelombang terendah dan terjadi dalam kisaran 0,5 Hz – 

4 Hz. Keadaan ini terjadi ketika manusia mengalami tidur dalam yang sangat lelap dan 

memasuki fase tidur tanpa mimpi, serta ketika manusia berada dalam keadaan tidak sadar. 

Menurut penelitian, pada saat seseorang menderita gangguan otak yang terjadi baik 

berupa cidera fisik, benturan, maupun pendarahan, dan koma. Maka gelombang otak yang 
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dihasilkan akan didominasi oleh gelombang Delta karena dalam kondisi tersebut manusia 

berada dalam ketidaksadaran penuh. 

 

2. Theta 

 

Gambar 2.2 Sinyal Gelombang Otak Theta 

 

Gelombang Theta merupaka transformasi dari keadaan tidak sadar penuh menjadi lebih 

sadar. Ini terjadi ketika seseorang mengalami keadaan berfantasi, berimajinasi, atau berpikir 

tentang hal-hal yang kreatif. Gelombang ini juga muncul pada saat seseorang mengalami 

keadaan tidur ringan atau sangat mengantuk sehingga tidak merespon adanya stimul dari luar 

dirinya. Dalam kondisi sadar, gelombang Theta terjadi ketika seseorang menjalani meditasi 

dalam atau berada dalam hipnosis. Anak-anak banyak mengalami fase gelombang Theta ini 

dalam kondisi normal. Oleh karena itulah banyak cara berpikir anak-anak yang cenderung 

mengkhayal dan tidak logis. Namun seiring perkembangan, kondisi ini akan berangsur-angsur 

memudar sejalan dengan tumbuh kembang anak dan akan hilang saat dewasa. Beberapa 

pendapat menyebutkan bahwa gelombang Theta ini kerap dihasilkan ketika manusia sedang 

berkomunikasi dengan Tuhan, misalnya melalu doa dan ritual-ritual agama, sehingga kondisi 

ini melatarbelakangi argumen bahwa di setiap otak manusia terdapat titik ketuhanan.  

 

 

 

 

 

3. Alpha (8 Hz 0 12 Hz) 

 

Gambar 2.3 Sinyal Gelombang Otak Alpha 
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Otak manusia menghasilkan gelombang Alpha ketika kondisi mental manusia 

mengalami keadaan relaksasi atau mulai istirahat dan dalam keadaan mulai mengantuk. 

Gelombang ini juga dihasilkan ketika terjadi perubahan fase dari keadaan sadar menjadi tidak 

sadar, namuk belum mengalami ketidaksadaran yang terlalu dalam. Biasanya, kondisi ini tidak 

terjadi terlalu lama dan hanya merupakan kondisi peralihan. Selain itu, gelombang ini juga 

muncul pada tahap awal meditasi ringan. 

Melalui pemindaian dengan peralatan Electroencephalogram, gelombang Alpha 

dihasilkan pada rentang frekuensi 8 Hz- 12 Hz. Frekuensi ini merupakan kondisi saat manusia 

mengalami perubahan fase antara sadar dan tidak sadar yang mengantarnya beralih dari 

frekuensi gelombang Theta ke gelombang Beta. 

 

4. Beta 

 

Gambar 2.4 Sinyal Gelombang Otak Beta 

 

Gelombang Beta secara umum, aktivitas mental pada saat menghasilkan gelombang 

Beta terjadi ketika manusia memiliki kesadaran dan konsentrasi penuh atau dalam kondisi 

normal. Beberapa peneliti membagi lagi kriteria konsentrasi ini ke gelombang-gelombang 

turunan dari Beta, yaitu gelombang Low Beta, gelombang Midrange Beta, serta High Beta. 

Gelombang Low Beta merupakan gelombang yang menarik perhatian para ahli. 

Dulunya gelombang ini dikenal dengan istilah Sensori Motor Rhtym (SMR). 

Gelombang Low Beta dihasilkan dalam rentang frekuensi 12 Hz - 15 Hz. Kondisi 

normal yang terjadi ketika gelombang SMR ini muncul adalah ketika subyek sedang fokus 

namun sekaligus tetap rileks. Penelitian berkembang untuk gelombang SMR karena pada 

beberapa orang, terutama bagi pada penderita epilepsi, ADHD, autisme, tidak daam melakukan 

konsentrasi penuh atau fokus terhadap suatu hal. Hal ini menyebabkan gelombang yang 

dihasilkan antara manusia dalam keadaan normal dan oleh penderita epilepsi atau autisme 

mengalami perbedaan frekuensi pada saat keudanya melakukan konsentrasi. 

Gelombang Midrange Beta terjadi pada rentang frekuensi 16 Hz – 20 Hz. Gelombang 

ini muncul ketika kondisi mental subyek sedang melakukan kegiatan berpikir, fokus, 

berkonsentrasi penuh, dan sadar secara penuh terhadap dirinya dan keadaan di sekitarnya.  
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Gelombang High Beta dihasilkan ketika manusia mengalami kondisi waspada terhadap 

sesuatu serta saat kondisi mental manusia mengalami pergolakan dalam batinnya. Melalui 

permandaian dengan perangkat Electroencephalogram, gelombang High Beta ini berada dalam 

rentang frekuensi 21 Hz – 30 Hz. 

 

5. Gamma 

 

Gambar 2.5 Sinyal Gelombang Otak Gamma 

 

Gelombang Gamma merupakan getaran otak yang terjadi pada saat seseorang 

mengalami aktivitas mental yang sangat tinggi. Gelombang ini terjadi dalam keadaan 

kesadaran penuh namuk dengan kondisi yang sangat tinggi, misalnya saat seseorang sedang 

panik, ketakutan, gugup, atau gelisah. 

 

2.2 Electroencephalography 

Istialah “Electroencephalography” berasal dari padanan kata elektro yang berarti 

listrik, ensefalo (encephalo) yang berarti kepala dan graf (graph) yang berarti gambaran, 

dengan demikian Electroencephalography dapat diartikan sebagai alat yang dapat merekam 

aktivitas listrik pada otak melalui elektroda yang diletakkan pada kulit kepala. Hasil rekaman 

dari Electroencephalography adalah berupa grafik gambaran aktivitas listrik otak. 

Electroencephalography (EEG) adalah sebuah alat perekam aktivitas listrik yang 

dihasilkan oleh otak. Pada umumnya, EEG dilengkapi dengan dengan elektroda-elektroda yang 

ditempatkan pada kulit kepala dan masing-masing elektroda diberi gel konduktif. Di dalam 

otak terdapat jutaan neuron, masing-masing neuron menghasilkan medan listrik bertegangan 

rendah. Kombinasi dari medan listrik tersebut akan dibaca dan diolah menjadi gelombang oleh 

elektroda-elektroda yang dapat mendeteksi dan merekam. Maka dari itu, EEG merupakan 

superposisi dari banyak sinyal sederhana. Amplitudo dari sinyal EEG biasanya berkisar antara 

1μV sampai 100 μV pada orang dewasa, dan akan menajdi kurang lebih 10 sampai 20 mV 

ketika diukur menggunakan elektroda subdural seperti elektroda jarum (dimasukkan ke dalam 

otak). Dengan demikian dapat dikatakan EEG bervariasi, tergantung pada lokasi rekeman 

elektroda tersebut diletakkan. 
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EEG umumnya digambarkan dalam pita frekuensi. Amplitudo EEG menunjukkan 

banyak variasi pada rangsangan eksternal dan juga kondisi mental internal. Delta Theta, Alpha, 

Beta, dan Gamma merupakan nama-nama dari brainwave atau pita frekuensi EEG yang 

berkaitan dengan variasi kondisi otak yang diklasifikasikan pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Kondisi Mental (Park,2009) 

Tipe 

Gelombang 

Otak 

 

Range Frekuensi 

 

Kondisi Mental 

Delta 0.5 Hz – 4 Hz Bawah sadar, tidur tanpa mimpi 

Theta 4 Hz -7 Hz Mimpi, berfantasi,mengingat-ingat 

Alpha 8 Hz – 12 Hz Sadar, rileks tapi tidak mengantuk, tenang 

Low Beta 12 Hz – 15 Hz Rileks tapi fokus, SMR (Sensory Motor 

Rhythm) 

High Beta 21 Hz – 30 Hz Waspada, gelisah 

Gamma 30 Hz – 100+ Hz Fungsi motorik, aktivitas mental yang lebih 

tinggi 

2.3 Neurosky Mindwave Mobile 

Neurosky merupakan perusahaan yang berdiri sejak 2004 di Silicon Valley, California, 

Amerika Serikat. Perusahaan ini berfokus pada tujuan utamanya yaitu memanfatkan teknologi 

Brain Computing interface (BCI) untuk dipasarkan pada konsumen secara luas. Neurosky 

mengadaptasi teknologi EEG dan mengembangkannya untuk dapat digunakan dalam beberapa 

bidang yang memenuhi permintaan komersial, seperti untuk entertainment, kesehatan, serta 

otomotif. 

Terobosan terbesar Neurosky adalah ketika mereka berhasil mengembangkan perangkat 

EEG dengan harga yang cukup murah. Perangkat tersebut meliputi : sensor kening yang 

berfungsi menangkap input sinyal dan gelombang yang dihasilkan oleh otak, perangkat lunak 

dan perangkat keras yang mampu mengurangi dan memfilter setiap elektrikal noise, serta think 

Gear Chip yang berfungsi sebagai sirkuit pemrosesan sinyal dan penghasil output. Seluruh 

perangkat tersebut dapat ditanamkan pada perngkat sederhana serupa headset (Karvinan, Tero 

dan Kimmo Karnivan, 2011). 

Mindwave mengukur tegangan antara sensor yang diletakkan di dahi dan sensor yang 

menjepit telinga kiri (ear clip) sebagai ground. Lebih tepatnya posisi pada dahi adalah Fp1, 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sistem Internasional 10-20 (Jasper, 1958). Selain itu 
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alat ini sudah memiliki Noise Cancellation Technologies yang dapat menghilangkan frekuensi 

noise dari sumber-sumber lain seperti gerakan otot dan perangkat listrik. Filter tersebut 

menghilangkan gangguan listrik yang bervariasi dari 50 Hz hingga 60 Hz tergantung pada 

lokasi geografis. Berikut adalah bagian-bagian dari alat Neurosky Mindwave seperti yang 

terlihat pada gambar di bawah.  

 

Gambar 2.6 Neurosky Mindwave Headset 

 

Neurosky Mindwave Headset ini terdiri beberapa bagian penting yang dapat 

mempengaruhi hasil pembacaan yaitu klip pada telinga (ear clip), sensor yang berada pada 

ujung lengan ( Sensor arm) dan tiga bagian yang berada di ujung (sensor arm), dan lengan 

sensor. Referensi dan ground elektroda headset berada pada klip telinga (ear clip) dan sensor 

elektroda yang digunakan untuk membaca gelombang otak berada pada pengait depan (sensor 

arm) yang bertumpu pada dahi di atas mata. 

Poor Signal Quality menjelaskan sinyal kurang baik yang diukur oleh Headset ( 

ThinkGear ) yang berkisar pada nilai 1-200. Pada saat nilai poor signal quality menunjukkan 

nilai bukan nol menandakan adanya noise yang terdeteksi, semakin tinggi nilai yang 

ditunjukkan maka semakin besar pula noise. Sementara, nilai 200 memiliki arti khusus, bahwa 

sensor tidak menyentuh kulit kepala. Nilai poor signal quality dapat digunakan untuk beberapa 

aplikasi yang sensitif seperti mengedipkan mata. Sinyal yang kurang baik dapat disebabkan 

oleh beberapa hal : 

 Sensor, Ground atau referensi tidak berada di kepala seseorang (misalnyanya ketika 

tidak ada yang memakai thinkgear). 

 Kontak yang buruk ke sensor atau referensi untuk kulit seseorang (terkena rambut, 

atau headset yang tidak benar di kepala seseorang, atau headset tidak benar 

ditempatkan di kepala). 
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 Gerak berlebihan pemakai (yaitu bergerak kepala atau badan berlebihan). 

 Berlebihan lingkungan elektrostatik (beberapa lingkungan memiliki sinyal listrik 

yang kuat atau penumpukan listrik statis di orang yang memakai sensor). 

Esense merupakan suatu algoritma yang dikeluarkan perusahaan Neurosky untuk 

mencirikan keadaan mental seseorang. Untuk menghitung Esense, teknologi dari Neurosky 

mengolah sinyal gelombang otak dan menghilangkan noise dan gerakan otot. Hal ini dapat 

menunjukkan seberapa efektif pengguna terlihat dalam keadaan perhatian (mirip dengan 

konsentrasi) atau meditasi (mirip dengan relaksasi). Namun pada dasarnya, kemampuan 

manusia untuk fokus dan relaksasi berbeda antara satu dengan yang lain. 

Untuk setiap jenis yang berbeda dari Esense (Attention dan Meditation), nilai meter 

dilaporkan pada skala Esense relatif 1 sampai 100. Pada skala ini, nilai antara 40 sampai 60 

pada saat tertentu dalam waktu dianggap “netral”. Nilai 60 sampai 80 dianggap “sedikit lebih 

tinggi”, dan dapat ditafsirkan sebagai tingkat cenderung lebih tinggi dari normal. Nilai 80 

sampai 100 dianggap “ditinggikan”, yang berarti terindikasi tingkat tinggi dari Esense itu. 

Demikian pula, di ujung lain dari skala, nilai antara 20 sampai 40 mengindikasikan “ 

mengurangi” tingkat dari Esense, sementara nilai antara 1 sampai 20 menunjukkan “sangat 

menurunkan” tingkat dari Esense. 

Nilai meteran Esense 0 adalah nilai khusus yang menunjukkan ThinkGear tidak dapat 

menghitung tingkat Esense dengan jumlah yang wajar dari kehandalan. Hal ini karena 

kebisingan yang berlebihan seperti yang dijelaskan di bagian poor signal quality diatas (San 

Jose.2010). 

 

2.3.1 Esense Attantion (Perhatian) 

Esense perhatian menunjukkan intensitas tingkat mental pengguna “fokus” atau 

“perhatian”, seperti yang terhadi selama konsentrasi dan diarahkan (tapi stabil) aktivitas 

mental. Nilainya berkisar dari 0 sampai 100. Gangguan biasanya terjadi karena kurangya fokus, 

atau kecemasan dapat menurunkan nilai pembacaan. 

Data Esense Attention menyatakan mental states pengguna headset yang berhubungan 

dengan konsentrasi pikiran. Pada pengujian yang dilakukan sebelumnya sejumlah cara 

digunakan untuk meningkatkan nilai data ini yaitu dengan memfokuskan pikiran pada suatu 

hal, fokus pada hal yang disukai, melakukan perhitungan matematis, dan mendengarkan 

seseorang bicara dengan peneuh perhatian (San Jose. 2009). Tingkat konsentrasi pikiran 
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pengguna headset dikatakan mulai meningkat apabila mencapai nilai Esense meter 60 sampai 

80 dari jangkauan nilai pengukuran 0 sampai 100 (San Jose, 2010). 

 

2.3.2 Esense Meditation (Meditasi) 

Esense Meditation menunjukkan tingkat mental “ketenangan” pengguna atau 

“relaksasi”. Nilainya berkisar dari 0 sampai 100. Perhatikan bahwa meditasi adalah ukuran dari 

kondisi mental seseorang, bukan tingkat fisik, sehinnga saat merelaksasikan semua oto tubuh 

mungkin tidak sefera menghasilkan tingkat meditasi tinggi. Namun, nagi kebanyakan orang 

dalam keadaan yang paling normal, santai tubuh sering membantu pikiran untuk bersantai juga. 

Meditasi berhubungan dengan penurunan aktivitas dengan proses mental yang aktif di otak. 

Gangguan, mengembara pikiran, kecemasan, agitasi, dan rangsangan sensorik dapat 

menurunkan hasil dari pembacaan (Neurosky. Inc, 2009). 

Data Esense Meditation menyatakan mental states pengguna headset yang 

berhubungan dengan relaksasi pikiran. Tingkat relaksasi pikiran pengguna headset dapat 

ditingkatkan melalui beberapa cara, diantaranya adalah mengambil nafas dalam-dalam dan 

perlahan-lahan menghembuskannya, merelaksasikan semua otot pada tubuh, mengosongkan 

pikiran, dan menutup mata (San Jose. 2009). Sama halnya dengan Esense Attention, tingkat 

Esense Meditation pengguna headset dianggap mulai meningkat apabila mencapai nilai Esense 

meter 60 sampai 80 dari jangkauan nilai pengukuran 0 sampai 100 (San Jose, 2010). 

 

2.4 Data Raw 

Data mentah (atau disebut juga raw data atau data primer) adalam sebuah kondisi untuk 

sebuah data di dalam sebuah sistem komputer yang dikoleksi langsung dari sebuah sumber 

langsung tanpa perubahan apapun. Data mentah dapat berdiri sendiri dan tidak menjadi subjek 

untuk diproses atau dimanipulasi inilah mengapa Data mentah juga disebut sebagai data primer. 

Data mentah dapat dimasukan kedalam sebuah perangkat lunak komputer tertentu untuk 

dianalisa lebih lanjut. Bentuk Data mentah sendiri bisa berupa sebuah kumpulan data biner 

ataupun kumpulan data-data dalam bentuk lain yang digabungkan menjadi satu. 

Salah satu bentuk Raw data adalah data json, data json sering digunakan oleh 

pengembang perangkat lunak sebagai data mentah yang dapat diolah dan dimanipulasi kembali 

dalam berbagai macam bentuk dan kondisi . 

 

2.5 Emosi Ibu Hamil 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Json
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Selama kehamilan ibu hamil mengalami perubahan secara psikologi yang dipengaruhi 

oleh hormon kehamilan. Kondisi seperti ini yang membuat ibu hamil lepas kontrol emosi. 

Emosi yang tidak terkendali ini yang menyebabkan ibu hamil sering gelisah, mudah marah, 

lebih sering menangis atau merasa tidak siap dengan keadaan. 

Perubahan emosi yang semakin buruk akan mempengaruhi kondisi kesehatan ibu hamil 

bahkan apabila dibiarkan akan mengganggu kesehatan janin. Dengan demikian bagi ibu hamil 

salah satu cara yang dapat dilakukan unutk menjaga kesehatan psikologi yaitu melakukan 

terapi emosi. Banyak cara yang dilakukan oleh ibu hamil untuk melakukan terapi emosi, salah 

satu terapi emosi yang sangat bermanfaat adalah terapi musik. 

Ibu hamil mengalami perubahan psikis secara berbeda, sulit ditebak dan tidak sama 

terjadi pada setiap kehamilan. Ibu hamil seringkali mengalami depresi selama kehamilan yang 

ditandai dengan meningkatnya hormon pemicu stres dan detak jantung yang meningkat. 

Perubahan detak jantung yang dialami oleh ibu hamil berpengaruh pada janin. 

Sehingga penting untuk ibu hamil menjaga kesehatan secara fisik dan psikis. Salah satu 

cara untuk menjaga kesehatan psikis selama kehamilan adalah terapi musik. Penelitian yang 

berhubungan dengan musik sering kali didengar karena dengan menggunakan musik maka 

dapat membuat tenang dan tentram. Selain itu terapi musik dapat membantu dalam kesehatan 

fisik dan psikis ibu hamil. 

Terapi musik merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan 

kenyamanan pada bayi di dalam kandungan. Dengan terapi musik ibu dapat rileks, ibu hamil 

yang rileks dapat mengurangi emosi seperti marah-marah atau pengaturan nafsu makan. 

Manfaat yang di dapat dengan terapi musik selama kehamilan yaitu dapat mengubah pola pikir 

ibu hamil sehingga lebih positif. Ibu hamil yang menggunakan terapi musik hormonnya 

menjadi seimbang dan membuat ibu hamil nyaman untuk memberikan stimulasi pada bayi. 

Selain itu kesehatan fisik dan psikis yang optimal akan berpengaruh penting dalam tumbuh 

kembang janin. 

Terapi musik dapat dilakukan sepanjang kehamilan, hal ini dikarenakan setiap usia 

kehamilan memiliki keluhan yang berbeda. Pada trimester pertama sering kali ibu hamil 

mengalami perubahan hormon yang dapat mempengaruhi psikis ibu hamil sehingga ibu hamil 

mengalami rasa sedih yang berlebihan. Sedangkan pada trimester kedua seringkali tidak 

merasa nyaman dengan keadaan fisik, misalnya yang berhubungan dengan posisi tidur. 

Terakhir yaitu trimester ketiga, ibu hamil seringkali mengalami stress yang disebabkan karena 

ke khawatiran menjelang persalinan. 

Inilah tahapan yang dapat dilakukan untuk terapi emosi dengan menggunakan musik : 
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1. Ibu hamil dapat langsung mendengarkan musik klasik seperti ibu mendengarkan 

musik pada umumnya. Anda dapat menggunakan headset sehingga lebih rileks. 

Luangkan waktu anda 30 menit setiap hari untuk mendengar musik klasik. 

2. Ibu hamil dapat menempelkan headphone ke bagian perut , sehingga musik klasik 

dapat dengan mudah di dengar bayi. Anda harus mengatur volume yang sedang 

ketika mendengarkannya pada bayi. 

Perlu di ketahui bahwa ketika mendengar musik klasik ini upayakan untuk tidak tertidur 

karena apabila tertidur maka koneksi emosi anda dan janin akan terganggu. Selain dapat 

membuat ibu rilek ketika mendengarkan musik, janin dapat terstimulasi dengan musik. 

Sehingga membantu tumbuh kembang janin dengan optimal. 

 

2.5.1 Tahapan Usia Kehamilan 

Masing-masing pembagian trimester merupakan saat-saat yang sangat menentukan 

pertumbuhan janin, sehingga setiap calon orang tua, harus memperhatikan berbagai hal mulai 

dari asupan makanan dan nutrisi serta vitamin untuk kehamilan yang akan berperan penting 

dalam pembentukan si janin, menjaga kondisi tubuh dan kesehatan dan lain sebagainya. 

Setiap tahapan merupakan masa yang istimewa, oleh karena itu setiap ibu harus 

menjaga agar kondisi emosinya stabil walaupun terjadi perubahan hormon dan perubahan lain 

pada tubuhnya. Masa kehamilan dibagi ke dalam 3 trimester. Tiga fase pembagian trimester 

ini memiliki perkembangan emosi dan fisik yang unik dan berbeda. 

Kehamilah Trimester Pertama ( 1-3 Bulan ). Awal kehamilan atau masa trimester 

pertama merupakan saat yang rawan bagi perkembangan janin, karena biasanya banyak wanita 

tidak menduga kalau dirinya sedang hamil. Kehamilan baru diketahui ketika usia janin sudah 

menginjak waktu lebih dari satu bulan. Pada tahap awal ini, kondisi tubuh Anda mengalami 

banyak perubahan, ini terutama terjadi perubahan hormonal. Perubahan hormonal 

mempengaruhi pada semua sistem organ di dalam tubuh. Pedoman utamanya yaitu saat Anda 

berhenti haid, serta memastikan bahwa Anda memang benar-benar hamil.  

Kehamilan Trimester Kedua ( 4 sampai 6 Bulan )Memasuki bulan keempat, 

perkembangan janin akan memasuki trimester kedua. Janin akan mulai bergerak yaitu pada 

bulan keempat, tepatnya sekitar minggu ketiga belas. Pada umumnya, wanita yang hamil 

mengakui bahwa trimester keduanya lebih mudah dijalani daripada trimester pertama mereka. 

Mual dan muntah mulai menghilang. Bayi berkembang pesat pada masa ini dan mulai bergerak. 

Olah raga ringan, menjaga kebersihan dan diet ibu hamil diperlukan di masa ini. Sebelum tahap 

kedua berakhir, Anda akan bisa merasakan janin Anda bergerak – gerak. Pada trimester kedua 

http://www.hamilmaksimal.com/kehamilan-trimester-pertama/
http://www.hamilmaksimal.com/jenis-vitamin-penting-untuk-mendukung-program-hamil/


15 
 

ini Anda akan merasa sakit di badan, pegal – pegal kemudian muncul tanda strech mark pada 

paha, perut, dada dan pantat. Kemudian muncul warna yang lebih gelap pada daerah putting 

dan ketiak Anda, munculnya garis samar dari pusar ke arah kemaluan dalam bentuk bulu halus. 

Anda juga akan sering mengalami kesemutan, kulit wajah tampak lebih gelap.Kehamilan  

Trimester Ketiga ( 7-9 Bulan )Pada tahap terakhir ini bisa jadi akan merupakan tahap 

yang paling menentukan proses persalinan Anda. Sebaiknya, pada tahap ini Anda berada di 

rumah. Ini dikarenakan perubahan dalam diri Anda saat hamil semakin besar. 

2.6 Software 

 Python 2.7.13  

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa 

yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan 

dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python juga 

didukung oleh komunitas yang besar. 

Python mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya; namun tidak dibatasi; 

pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. 

Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang 

dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman 

dinamis lainnya, python umumnya digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya 

penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak 

dilakukan dengan menggunakan bahasa skrip. Python dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem 

operasi. 

 

 Matlab 2014b 

MATLAB (Matrix Laboratory) adalah sebuah lingkungan komputasi 

numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Dikembangkan oleh The 

MathWorks, MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, pem-plot-an fungsi dan data, 

implementasi algoritme, pembuatan antarmuka pengguna, dan peng-antarmuka-an dengan 

program dalam bahasa lainnya. Meskipun hanya bernuansa numerik, sebuah kotak kakas 

(toolbox) yang menggunakan mesin simbolik MuPAD, memungkinkan akses terhadap 

kemampuan aljabar komputer. Sebuah paket tambahan, Simulink, menambahkan simulasi 

grafis multiranah dan Desain Berdasar-Model untuk sistem terlekat dan dinamik. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Interpreter
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_berorientasi_objek
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman_dinamis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_skrip
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_numerik
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_numerik
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_MathWorks&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_MathWorks&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Matriks_(matematika)
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MuPAD&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Simulink
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2.7 Fast Fourier Transform 

Menurut J.W. Cooley dan J.W. Tukey (1965 p297), Fast Fourier Transform merupakan 

sebuah algoritma yang digunakan untuk mesin perhitungan yang melakukan perhitungan 

Fourier yang kompleks. Transformasi Linear, terutama Fourier dan Laplace, digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan dalam system linear. Walaupun tidak terlalu sering dipakai ataupun 

digunakan dalam pembelajaran Transformasi Linear, Fourier banyak dipakai dalam aplikasi-

aplikasi dan terbukti memiliki hasil yang akurat. 

Fast Fourier Transform dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang berupa 

wave for optical, electrical, ataupun acoustical, dan spektrum yang ditampilkan dapat 

digambarkan sebagai sesuatu yang dapat digambarkan dan dapat diukur. Fast Fourier 

Transform tidak selalu berupa rumus matematika yang harus menghitung. Tetapi bisa juga 

berupa pengartian terhadap arti dari fungsi-fungsi kearah mana suatu fungsi tersebut 

berkelanjutan. 

a. Penemu fast fourier transform  

Fast Fourier Transform ditemukan oleh Baron Jean-Baptiste-Joseph Fourier (21 maret 

1768 sampai dengan 16 mei 1830), Joseph Fourier lahir di Auxerre, France. Memperkenalkan 

mengenai arbitrary function, seperti  staircase waveform. Ide mengenai arbitary function pada 

awalnya ditentang banyak pihak, tetapi  arbitary function ini menjadi inti utama dari 

perkembangan untuk matematik, ilmu pengetahuan, dan ilmu mesin. Penemuan ini sekarang 

menjadi kunci utama dari mesin elektronik sekarang ini. Fourier mendapatkan ide ini melalui 

pembelajaran mengenai permasalahan dari aliran panas dalam  solid bodies, termasuk Bumi. 

Arbitary function adalah sebuah simbol yang dapat dianggap sebagai simbol yang 

mewakilkan sebuah fungsi dari set fungsi yang ada. Staircase Waveform dalam sebuah 

waveform yang biasanya berada di antara nilai maksimum dan minimum dari voltase listrik. 

Diantara nilai tersebut waveform ini hanya dapat menyimpan diskrit dan nilai konstan voltase 

dalam waktu tertentu saja. Waveform ini memiliki beberapa langkah pergantian dalam level 

voltage, langkah-langkah tersebut lah yang berbentuk seperti tangga (staircase). Jarak diantara 

tangga tersebut biasanya memiliki nilai yang konstan tetapi dapat berbeda-beda, dan waktu 

yang dibutuhkan tiap tangga dalam waveform juga dapat berbeda-beda atau bervariasi. 
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Gambar 2.7 Proses Fast Fourier Transform. 

Fast Fourier Fransform (FFT) diterapkan dalam beragam bidang dari pengolahan 

sinyal digital dan memecahkan persamaan diferensial parsial menjadi algoritma-algoritma 

untuk penggandaan bilangan integer dalam jumlah banyak. Ada pun kelas dasar dari 

algoritma Fast Fourier Transform yaitu Decimation in time (DIT) dan Decimation in 

frequency (DIF). Garis besar dari kata Fast diartikan karena formulasi FFT jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan metode perhitungan algoritma Fourier Transform sebelumnya. 

Metode Fast Fourier Transform memerlukan sekitar 10000 operasi algoritma 

matematika untuk data dengan 1000 observasi, 100 kali lebih cepat dibandingan dengan 

metode sebelumnya. Penemuan Fast Fourier Transform  dan perkembangan personal 

komputer, teknik Fast Fourier Transform dalam proses analisa data menjadi populer, dan 

http://www.vibrasindo.com/blogvibrasi/detail/127/mengenal-fast-fourier-transform-fft#Fast Fourier Transform
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merupakan salah satu metode baku dalam analisa data. Satu bentuk transformasi yang umum 

digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi adalah Transformasi 

Fourier. 

Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya 

hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana memang seperti itulah pengertian 

korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan maka perubahan-perubahan yang 

terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel 

lainnya (Y). Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas 

dari analisis korelasi. Persamaan algoritma Fast Fourier Transform sebagai berikut : 

 

Misalkan bahwa N dapat dibagi menjadi 2 sehingga pada persamaan dibawah ini dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu untuk k genap dan k ganjil. Selanjutnya diberikan variabel baru 

dengan  

 

Sehingga diperoleh  

 

Dimana N adalah banyak nya data, maka persamaan inilah yang dikenal dengan FFT. 

 

 

 

Persamaan diatas digunakan untuk mencari korelasi cos dan sin sinyal pada Fast 

Fourier Transform. Suatu korelasi yang terjadi antara 2 variabel tidak selamanya berupa 

adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah, korelasi seperti ini yang 

disebut sebagai korelasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Korelasi
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satu nilai variabel bertambah variabel lainnya justru berkurang, hubungan seperti ini disebut 

sebagai korelasi negatif. Tidak hanya korelasi positif dan negatif, namun juga terkadang 

ditemukan kasus dimana hubungan antar variabel sangat lemah bahkan tidak ditemukan 

korelasi. 

2.7.1 Sinyal Domain Waktu dan Sinyal Domain Frekuensi 

Kebanyakan dari sinyal dalam prakteknya adalah sinyal domain waktu. Oleh karena 

itu, apapun sinyal yang diukur adalah fungsi waktu, dimana ketika diplot salah satu sumbu 

dengan variabel waktu maka variabel lainnya adalah amplitudo. Ketika diplot, sinyal domain 

waktu berupa gelombang berjalan yang direpresentasikan pada waktu terhadap amplitudo dari 

sinyal. Amplitudo pada sinyal domain waktu menunjukan keras lemahnya sinyal yang 

diterima. Sehingga, sinyal yang diterima tidak memiliki karakteristik yang berbeda tiap 

waktunya. 

Pada sinyal domain frekuensi, ketika diplot berupa spektrum dengan penyajian frekuensi 

terhadap magnitudo. Informasi yang penting tersembunyi di dalam frekuensi sinyal. Spektrum 

frekuensi sinyal pada dasarnya adalah komponen frekuensi (spektral frekuensi) sinyal yang 

menunjukkan frekuensi apa yang muncul. Frekuensi menunjukkan tingkat perubahan. Jika 

suatu variabel sering berubah, maka disebut berfrekuensi tinggi. Namun, jika tidak sering 

berubah, maka disebut berfrekuensi rendah. Jika variabel tersebut tidak berubah sama sekali, 

maka disebut tidak mempunyai frekuensi (nol frekuensi). Magnitudo pada sinyal domain 

frekuensi menunjukkan tinggi rendahnya sinyal yang diterima. Dengan kata lain, keras 

lemahnya sinyal tidak mempengaruhi frekuensi yang didalamnya. Sinyal domain frekuensi 

dapat dikembalikan ke sinyal domain waktu. 

 

 

Gambar 2.8 Decimation In Time 
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1. Periode

Secara umum periode didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk sebuah

isyarat atau gelombang mencapai suatu gelombang penuh.dan dapat menentukan nilai 

periodesitasnya. Perlu dicermati bahwa pengertian ini berlaku untuk isyarat monokromatis, 

isyarat yang dimaksud adalah gelombangnya bersifat tunggal, pasti memiliki sebuah priode. 

Dengan demikian isyarat itu dikenal dengan istilah priodis, pengamatan dapat dilakukan 

dengan memantau gelombang  kita dapat mengetahui nilai nilai yang terkandung dalam isyarat 

serta periodenya. 

Gambar 2.9 Decimation In Frekuensi 

2. Frekuensi

Ada periode, maka ada frekuensi diartikan sebagai jumlah gelombang yang terjadi

dalam 1 detik. Frekuensi didefinisikan secara sederhana sebagai kebalikan dari waktu. 

Sehingga waktu yang satuannya adalah detik (second) akan menjadi Hertz (1-per second) 

hanya akan memiliki tepat satu nilai spektrum. Yang dikenal dengan spektrum frekuensi. 

Pengertian frekuensi ini juga berlaku untuk gelombang monokromatis. 




