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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Electroncephalography (EEG) merupakan satu dari berbagai macam monitoring 

gelombang otak, kekuataun sinyal yang terdapat pada EEG menjadikan sebagai alat yang dinilai 

mampu diandalkan jika dibuat untuk mengukur gelombang otak. Sinyal EEG akan digunakan 

sebagai masukan kedalam mikrokontrol yang akan di olah didalam BCI ( Brain-Computer 

Interface). Brain-Computer Interface adalah sebuah teknologi yang menngunakan gelombang otak 

untuk membangun Interface, Teknologi yang memanfaatkan alat penerima gelombang otak 

dengan sifat khas yang dimiliki oleh pelaku, karena gelombang otak pada tingkat apapun tidak ada 

yang sama. Hal ini bisa kita ukur dengan akurat melalui EEG yang biasanya akan menampilkan 

sebuah gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang tidak teratur. 

Mengantuk merupakan sebuah proses mulai hilangnya daya kosentrasi manusia, kantuk 

bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Hampir tiap hari kecelakaan akibat ngantuk 

dialami kebanyakan masyarakat apalagi seorang pekerja yang pekerjaannya mengantar barang. 

Persoalan ini sangat menyita perhatian bagi penulis, bagi penulis perlu diciptatan sebuah system 

guna mengontrol melemanya daya kosentrasi seseorang sehingga kita bisa meminimalisir tingkat 

kecelakaan yang ada. 

Dari apa yang sudah di jelaskan di atas, penulis ingin membentuk sebuah konsep alat 

deteksi kantuk yang bisa kita monitoring dan sekalipun bisa langsung kita ingatkan. Dalam 

gagasannya penulis menginginkan sebuah system “PERANCANGAN SISTEM DETEKSI 

KANTUK MENGGUNAKAN METODE ARTIFICIAL INTELEGENT(AI) BERBASIS 

NEUROSKY MINDWAVE DAN SMS GATEWAY”. 
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Teknologi hadir untuk memberikan kemudahan terhadap suatu masalah yang di hadapi 

oleh masyarakat. Salah satu teknologi yang sangat populer oleh pengguna telepon seluler saat ini 

adalah android, android merupakan sebuah smartphone yang sangat disukai oleh banyak orang 

karena android bersifat open source, pengguna dapat mengembangkan aplikasi yang akan dibuat 

dan dapat mengunduh secara gratis dari google android app market. Android juga mampu 

mempermudah kita dalam menggunakan jaringan internet terutama dalam jejaring sosial, akan 

tetapi jika di Indonesia yang notabennya munculnya android bisa dikatakan baru terdapat suatu 

kelemahan. Dan yang paling menonjol adalah belum sepenuhnya perusahaan satelit 

telekomunikasi bisa memberikan pelayanan sinyal yang selalu bagus di seluru tempat Indonesia. 

Oleh karena itu penulis memilih SMS Gateway sebagai sarana untuk mengirimkan sebuah 

informasi kepada pekerja atau karyawan. 

Istilah gateway dapat diartikan sebagai pintu gerbang. Namun pada dunia komputer, 

gateway dapat diartikan sebagai jembatan penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lain, 

sehingga dapat terjadi pertukaran data antar sistem tersebut. Dengan demikian, SMS gateway 

dapat diartikan sebagai penghubung untuk lalu lintas data-data SMS. Pada awalnya, SMS gateway 

dibutuhkan untuk menjembatani antar SMSC. Hal ini dikarenakan SMSC yang dibangun oleh 

perusahaan yang berbeda memiliki protokol komunikasi sendiri, dan protokol tersebut bersifat 

pribadi. 

SMS gateway ini kemudian ditampatkan di antara kedua SMSC yang berbeda protokol 

tersebut, yang akan menerjemahkan data dari protokol SMSC satu ke protokol SMSC lainnya yang 

dituju. 

Namun seiring perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi 

komunikasi, SMS gateway tidak lagi dimaksudkan sebagaimana yang tampak pada gambar 2.1 

tersebut. Dewasa ini, masyarakat lebih mengartikan SMS gateway sebagai suatu jembatan 

komunikasi yang menghubungkan perangkat komunikasi (dalam hal ini ponsel.  
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Gambar 2.1 Ilustrasi SMS gateway 

SMS gateway kemudian lebih mengarah kepada sebuah program yang 

mengkomunikasikan sistem operasi komputer dengan perangkat komunikasi yang terpasang untuk 

mengirim atau menerima SMS. 

SMS gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan atau 

menerima SMS, dan biasanya digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast 

promosi, servis informasi terhadap pengguna, penyebaran content produk / jasa dan lain lain. 

Beberapa fitur yang umum dikembangkan dalam aplikasi SMS Gateway: - Auto Reply - 

Pengiriman massal / broadcast message - Pengiriman terjadwal. Saat membuat SMS Gateway, 

kita membutuhkan SMSC (Short Message Service Center). yang merupakan jaringan telepon 

selular yang menangani pengiriman SMS. Jadi SMSC-lah yang bertugas mengirimkan pesan 

tersebut ke nomer tujuan. Jika nomer tujuan tidak aktif, maka SMSC akan menyimpan pesan 

tersebut dalam jangka waktu tertentu, Jika SMS tetap tidak dapat terkirim sampai jangka waktu 

tersebut berakhir, maka SMS tersebut akan dihapus dari penyimpanan SMSC. SMS Gateway 

adalah suatu aplikasi SMS yang dapat disimulasikan sebagai sebuah gerbang yang 

menghubungkan antara komputer dengan client melalui pesan sms yang dikirim ataupun diterima 

menggunakan gateway device, terintegrasi dengan database server, yang secara otomatis dapat 

mendistribusikan pesan SMS. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis cantumkan, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aplikasi dapat memberikan informasi kepada setiap karyawan secara cepat 

sehingga karyawan dapat terhindar dari kecelakaan kerja ? 
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2. Bagaimana aplikasi dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi kepada karyawan ? 

3. Bagaimana proses hasil data bisa terkirim melalui SMS gateway ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Menghasilkan sebuah informasi dari hasil kerja neurosky sehingga menghasilkan sistem 

monitoring dan evaluasi kondisi karyawan yang sedang mengantuk. 

2. Memberikan  informasi kepada perusahaan dan karyawan ketika mengantuk. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Rancangan alat ini menggunakan bahasa pemograman PHP. 

2. Rancangan ini juga menggunakan PHP dan MySQL pada sisi web servernya. 

3. Rancangan alat ini akan mengirim data ke dalam web server melalui SMS gateway. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi pembuatan tugas akhir. Termasuk 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metodologi-metodologi yang digunakan serta 

sistematika penulisan pembuatan laporan tugas akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin 

utama secara garis besar dari keseluruhan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang mendasari tugas akhir ini. Isi pada bagian ini 

didapat melalui studi pustaka dari berbagai sumber dan referensi. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijabarkan analisa, dan perancangan sistem yang akan dibangun, 

diagram-diagram, serta user interface dari aplikasi. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi pembangunan aplikasi, 

pembahasan menyeluruh mengenai sistem, dan tahap-tahap pengujian yang dilakukan untuk 

menguji kelayakan sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab. Penulis 

juga memberikan saran-saran untuk pengembangan sistem kemudian, agar sistem menjadi lebih 

baik dan sempurna. 

 


