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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan tahap yang bertujuan untuk memahami kebutuhan apa 

saja yang diperlukan dalam pembuatan sistem, menentukan kebutuhan hasil proses pada 

perangkat lunak yang digunakan. Dengan menganalisis prosedur sistem yang digunakan dan 

melakukan pengujian hasil, maka sistem dapat dievaluasi sehingga dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam proses pembentukan kesimpulan. Analisis perangkat keras dan analisis perangkat 

lunak  yang akan diguanakan dalam proses pengembangan adalah: 

3.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk aplikasi server meliputi 

spesifikasi Raspberry Pi3 yang digunakan sebagai berikut [6]: 

1. processor dengan kemampuan sebanding dengan 1 GHz Low Power ARM1176JZFS

Applications Processor

2. Provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-

profile decode

3. Capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with texture filtering and DMA

infrastructure

4. Random Access Memory (RAM) tersedia sebesar 1GB.

3.1.2. Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Raspbian versi Desember 2014

2. Python 2.3

3. MySQL

4. Apache PHP Server
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3.2  Perancangan Sistem  

Ada beberapa hal yang harus dianalisis sebelum membuat perancangan sistem, yaitu : 

(1) ruang lingkup atau batasan sistem, (2) apa yang ingin dihasilkan oleh sistem (tujuan sistem/ 

output), (3) siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan sebagainya. 

Ruang lingkup sistem yang akan kita bahas adalah tentang aplikasi pendeteksi kantuk 

menggunakan neurosky dan di prosen oleh metode Fuzzy Tsukamoto, metode Fuzzy Tsukamoto 

berjalan di Raspberry sebagai alat pengolah data. Tujuan pembuatan sistem ini adalah untuk 

memperingati pengemudi agar lebih hati-hati karena kondisi sedang mengantuk. 

Perancangan pada sistem  ini menggunakan perancangan sistem  DFD  (Data  Flow  

Diagram)  dan  ERD  (Entity  Relationship  Diagram).  Desain  perancangan  ini  merupakan  

alat  bantu  yang  bermanfaat  untuk  memahami  alur kerja sistem serta  membuat pemecahan 

masalah secara logika.  

3.3 Block Diagram 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram pengambilan data 

Pada gambar 3.1, terdapat blok diagram pengambilan data menggunakan neurosky yang 

dipasangkan ke subjek dan kemudian hasil dari gelombang otak yang berhasil didapat oleh 

Neurosky di baca oleh aplikasi Mynd Playerpro dari sini kita mendapatkan data kondisi subjek 

yang kemudian akan di hitung dengan metode tsuksmoto. 

 

 

 

 

 

 

NEUROSKY Mynd 
PlayerPro 

SUBJEK FUZZY 
TSUKAMOTO 
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Gambar 3.2 Blog Diagram Kontrol 

Pada gambar 3.2 terdapat blok diagram control, Raspberry sebagai pengontrol dari 

input dan output. Input berupa sensor sensor gelombang otak menggunakan neurosky yang di 

dapatkan oleh subjek, proses data yang akan dikirimkan ke sebuah PC/ laptop sehingga dapat 

membunyikan sebuah alaram/ sensor suara yang akan mengingatkan server kondisi subjek dan 

akan mengirimkan sebuah pesan kepada subjek yang mengingatkan bahwa subjek sedang 

mengantuk. 

  

3.4 Implemenetasi Algoritma Fuzzy Tsukamoto 

Sesuai dengan kebutuhan sistem yang diterapkan, akan digunakan 3 parameter input 

yaitu ATTENTION dan MEDITATION pada satu transaksi. neurosky akan memasukan dua data 

di atas kemudian akan mendapatkan hasil yaitu jumlah nilai kondisi tidak mengantuk, akan 

mengantuk dan mengantuk. 

Pada Fuzzy Inference System (FIS) metode Tsukamoto langkah pertama yang dilakukan 

adalah membuat himpunan Fuzzy dan input.Ada 2 variabel Fuzzy input, yaitu: 

1. ATTENTION; terdiri-atas 2 himpunan  Fuzzy, yaitu: KECIL,dan BESAR. 

2. MEDITATION;  terdiri-atas  2  himpunan  Fuzzy,  yaitu:  KECIL, dan BESAR. 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Penentuan Himpunan 

Vaiabel Nama Himpunan Besar Nilai (%) 

ATTENTION 

KECIL 20 – 50 

  

BESAR 80 – 100 

NEUROSKY 

SUBJEK 

RESPBERRY 
PI 3 

PC / LAPTOP 

SMSGATEWAY HANDPHONE 
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MEDITATION 

KECIL 20 – 40 

  

BESAR 80 – 100 

 

Sesuai dengan kebutuhan sistem yang diterapkan, akan digunakan 2 parameter input 

yaitu ATTENTION dan MEDITATION. User akan memasukan dua data di atas kemudian akan 

mendapatkan 2 variabel output, yaitu: 

1. Status kantuk dimana hasil dari perhitungan fuzzy menyatakan <50 

2. Status tidak kantuk dimana hasil perhitungan fuzzy menyatakan >50 

Pada tahap awal perhitungan, mencari nilai keanggotaan himpunan ATTENTION dan 

MEDITATION menggunakan fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy dengan memperhatikan 

nilai maksimum dan nilai minimum data. 

3.4.1. Fuzzifikasi (Fungsi Keanggotaan) 

1.  Fungsi keanggotaan Nilai ATTENTION 

Variabel ATTENTION terdiri atas 2 himpunan Fuzzy, yaitu: KECIL 

dan BESAR. 

a. Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy KECIL dari variabel ATTENTION 

Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy KECIL dari himpunan Fuzzy ATTENTION adalah: 

𝜇[𝛼]𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙 {
1

0

𝛼𝑀𝑎𝑥 − 𝛼

𝛼𝑀𝑎𝑥 − 𝛼𝑀𝑖𝑛

, 𝛼 ≤ 𝛼𝑀𝑖𝑛
, 𝛼𝑀𝑖𝑛 <  𝛼 < 𝛼𝑀𝑎𝑥

, 𝛼 ≥ 𝛼𝑀𝑎𝑥
 

 

b. Fungsi Keanggotaan Himpunan Fuzzy Besar Dari Variabel Attention 

 

𝜇[𝛼]𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 {
1

0

𝛼 −  𝛼𝑀𝑖𝑛

𝛼𝑀𝑎𝑥 − 𝛼𝑀𝑖𝑛

, 𝛼 ≤ 𝛼𝑀𝑖𝑛
, 𝛼𝑀𝑖𝑛 <  𝛼 < 𝛼𝑀𝑎𝑥

, 𝛼 ≥ 𝛼𝑀𝑎𝑥
 

 

2. Fungsi Keanggotaan Nilai Meditation 

Variabel MEDITATION terdiri atas 2 himpunan Fuzzy, yaitu: KECIL dan BESAR. 

a. Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy KECIL dari variabel MEDITATION 

Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy KECIL dari himpunan Fuzzy MEDITATION 

adalah: 
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𝜇[𝛼]𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙 {
1

0

𝛼𝑀𝑎𝑥 − 𝛼

𝛼𝑀𝑎𝑥 − 𝛼𝑀𝑖𝑛

, 𝛼 ≤ 𝛼𝑀𝑖𝑛
, 𝛼𝑀𝑖𝑛 <  𝛼 < 𝛼𝑀𝑎𝑥

, 𝛼 ≥ 𝛼𝑀𝑎𝑥
 

 

b. Fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy BESAR dari variabel MEDITATION 

fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy BESAR dari himpunan Fuzzy MEDITATION adalah: 

 

𝜇[𝛼]𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 {
1

0

𝛼 −  𝛼𝑀𝑖𝑛

𝛼𝑀𝑎𝑥 − 𝛼𝑀𝑖𝑛

, 𝛼 ≤ 𝛼𝑀𝑖𝑛
, 𝛼𝑀𝑖𝑛 <  𝛼 < 𝛼𝑀𝑎𝑥

, 𝛼 ≥ 𝛼𝑀𝑎𝑥
 

 

3.4.2. Inferensi Fuzzy 

Dalam infrensi fuzzy, akan ditentukan nilai α dan z untuk masing-masing aturan. α 

adalah nilai keanggotaan anteseden dari setiap aturan, sedangkan z adalah nilai perkiraan status 

kantuk dari setiap aturan. Berikut ini adalah aturan fuzzy dari empat aturan Fuzzy tersebut. 

 

Tabel 3.2 Aturan Fuzzy Status Kantuk 

  ATTENTION  

  Besar Kecil 

MEDITATION Besar TIDAK KANTUK KANTUK 

 Kecil TIDAK KANTUK KANTUK 

 

Berdasarkan tabel 3.2 aturan fuzzy status kantuk di dapatkan output, yaitu: 

1. Jika Attention besar dan Meditation besar maka status tidak mengantuk 

2. Jika Attention kecil dan Meditation besar maka status kantuk 

3. Jika Attention besar dan Meditation kecil maka status tidak mengantuk 

4. Jika Attention kecil dan Meditation kecil maka status mengantuk 

3.4.3. Defuzzifikasi Tsukamoto 

Pada metode Tsukamoto, untuk menentukan output crisp, digunakan defuzifikasi rata-

rata terpusat, yaitu: 



 

19 
 

𝑍 =
𝛼1 ∗ 𝑧1 + 𝛼2 ∗ 𝑧2 + 𝛼3 ∗ 𝑧3 + 𝛼4 ∗ 𝑧4

𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝛼4
 

3.5 Pengumpulan Data 

Subjek di ambil dari 20 orang secara acak dan dalam waktu yang acak pula. Data di ambil 

menggunakan Neourosky Mindwave selama satu jam dan akan di ambil data setiap 5 menit 

sekali sehingga mendapatkan data sebanyak 12 data perorang dan data akan di catat pada saat 

subjek merasa mengantuk, yang merupakan jenis EEG 3 chenel. Pada percobaan ini subjek 

dalam keadaan normal (tidak merasa lelah) dan dalam keadaan lelah (setelah melakukan 

aktifitas berat). Semua subjek di test menggunakan neurosky yang kemudian data akan di lihat 

menggunakan aplikasi MyndPlayerPro 2.3 untuk mendapatkan parameter yang akan di peroses 

oleh system nantinya. 

Table 3.3 Hasil Data Kantuk Berbasis Neurosky Mindwave 

No Nama Data ATTENTION Mediation Waktu 

1 Kartika 8 20 88 09.20 pm 

2 Supri 12 77 50 10.00 pm 

3 Ruli 9 10 70 08.12 pm 

4 Roby 4 30 35 04.13 am 

5 Ramli 5 25 46 12.30 pm 

6 Wulandari 9 28 74 02.34 am 

7 Kurniawan 11 8 93 03.32 am 

8 Adi 11 15 88 07.56 pm 

9 Rahma 7 46 67 06.09 pm 

10 Jhoni 12 30 86 08.57 am 

11 Indra 8 45 33 08.27 am 

12 Sigit 10 15 79 08.55 am 

13 Mila 3 20 66 10.12 pm 

14 Fauzan 6 25 90 10.30 pm 

15 Rudi 12 40 87 10.00 pm 

16 Robi 8 30 67 02.00 pm 

17 Nurul 8 95 34 02.34 pm 

18 Tito 12 81 29 05.05 pm 
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19 Zinda 5 78 37 06.12 pm 

20 Yusuf 6 9 80 07.33 m 

 

3.6 Perancangan Software  

3.6.1 Menginstal OS Raspberry 

           Untuk melakukan pengujian dan mengaktifkan sistem kendali, pertama-tama Raspberry 

Pi tersebut harus sudah terinstal sistem operasinya. Sistem operasi yang kompatibel dengan 

Raspberry pi3 model B ini, berdasar pada sistem operasi Linux seperti Raspbian (berbasis 

Debian). 

           Sistem operasi yang akan di install diunduh dari website resmi nya atau di URL 

http://www.Raspberrypi.org/downloads dengan memilih Raspbian Wheezy, lalu mengklik 

download zip, kemudian akan otomatis mengunduh file zip. 

 

 

Gambar 3.3 Website Download Sistem Operasi Raspberry 

 

Mengunduh Win32DiskImager dari website resmi nya atau di URL 

http://www.sourceforge.net/projects/win32diskimager/  lalu klik download. 

 

 

Gambar 3.4 Website Win32DiskImager 

 

http://www.raspberrypi.org/downloads
http://www.sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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File aplikasi win32diskimager yang telah di unduh di ekstrak ke komputer. Kartu sd 

card untuk digunakan sebagai memori penyimpanan dan sistem operasi pada Raspberry pi. 

Masukan sd card ke card reader laptop sampai sd card terdeteksi. 

 

 

Gambar 3.5 SD Card Terdeteksi 

 

Menjalankan win32diskimager dengan cara klik kanan dan memilih “run as 

administrator” untuk menjalankanya.  

 

 

Gambar 3.6 Win32 Disk Imager 

 

Memilih sd card yang akan di install, dengan cara memilihnya di device box, lalu buka 

file raspbian wheezy yang telah di ekstrak pada image file, lalu pilih write dan tunggu hingga 

proses selesai. 

 

 

Gambar 3.7 Memilih Sistem Operasi 
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 Setelah proses selesai, sd card sudah terinstal dengan sistem operasi raspbian wheezy. 

Keluarkan aplikasi win32diskimager dan eject sd card, sd card siap digunakan di Raspberry 

pi. 

 

 

. 

Gambar 3.8 Pemasangan  sd card ke slot Raspberry 

 

Pasang sd card yang telah di install OS raspian ke dalam slot Raspberry , kemudian 

sambungkan Raspberry ke powes supply untuk menghidupkan Raspberry dan melihat hasil 

instalasi apak OS sudah berjalan dengan baik atau tidak. 

 

3.6.2 Instalasi Web Server Pada Raspbery 

Menginstall paket untuk lingkungan pengenbangan web di Linux sangatlah mudah, kita 

bisa menggunakan paketan yang telah ada seperti LAMP atau dapat pula menginstall one-by-

one paket-paket server dan modul untuk pengembangan web agar lebih efisien. Jika di 

Windows kita memakai XAMPP yang berisikan web server Apache, kemudian database server 

MySQL, modul bahasa scripting PHP5, FTP Server dan kawan-kawannya, maka di Linux juga 

ada versinya yang bernama LAMP. 

Lamp berisikan paket-paket software seperti yang saya sebutkan diatas, namun jika 

langsung menggunakan LAMP (sudo apt-get install LAMP) biasanya paket-paket yang 

dibundle agak kurang up to date, jadi saya lebih menyarankan untuk menginstal satu persatu 

paket-paket yang akan kita gunakan untuk membangun web dinamis: 

Pertama sebelum menginstall, pastikan daftar software kita uptodate, update dengan cara 

: 

$sudo apt-get update 
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$sudo apt-get upgrade –y 

 

1) Menginstall web server Apache 2 

Apache2 dapat diinstall dengan menjalankan perintah: 

$ sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 

Untuk konfigurasi seperti virtualhost, terletak pada direktori /etc/apache2/site-

available, jika kalian ingin membuat virtualhost, tinggal di copy saja file konfigurasi default 

pada direktori tersebut kemudian beri nama sesuai situs, lakukan penyetingan server name dan 

directory root (sama seperti di Windows) kemudian enable site tersebut dan reload atau restart 

service apache2 dengan perintah 

$ sudo a2ensite namasitus 

$ sudo service apache2 restart 

Untuk direktori webroot terletak di /var/www sama seperti Linux pada umumnya, jika 

di Windows biasanya di C:\XAMPP\htdoc 

2) Menginstall modul PHP5 

Modul PHP5 dapat diinstall dengan perintah: 

$ sudo apt-get install php5 php5-mysql php-imagick 

Untuk melihat daftar paket lengkap, gunakan perintah: 

$ sudo apt-cache search php 

maka akan muncul semua paket PHP yang mungkin kalian butuhkan. 

3) Menginstall MySQL Server 

Cara menginstall MySQL di Raspberry juga sangat mudah, versi server dan client dapat 

diinstall dengan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install mysql-server mysql-client 

4) Menginstall PHPMyAdmin 

Seperti XAMPP, kita biasanya bisa dengan mudah memanipulasi database melalui antarmuka 

web menggunakan PHPMyAdmin, begitupula di Linux dan Raspberry Pi PHPMyAdmin sudah 

pasti tersedia, caranya install: 

$ sudo apt-get install phpmyadmin 

Lakukan KECIL konfigurasi khususnya akun database ketika installasi, setelah selesai dapat 

diakses melalui http://127.0.0.1/phpmyadmin atau ganti IP lokalhost dengan IP Raspberry Pi 

di jaringan. 

http://127.0.0.1/phpmyadmin

