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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. Bab 1 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dengan perkembangan yang cukup pesat di dunia informasi 

dan teknologi, menyebabkan banyak sekali ide untuk mengembangkan dan 

memikirkan kembali pengaruh kesehatan terhadap masyarakat dan instansi-

instansi, khususnya di lingkungan akademis. Kantuk atau drowsiness dapat 

mengurangi penyerapan materi pelajaran siswa-siswi saat belajar di kelas, yang 

berimbas pada terganggunya kegiatan akademis mahasiswa (AASM 2019). Ada 

beberapa penyebab drowsiness, diantaranya adalah pola tidur, kondisi ruangan, 

cara penyampaian materi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting sekali informasi 

mengenai drowsiness yang dialami oleh siswa-siswi agar supaya pengajar yang 

sedang mengajar di dalam kelas dapat mengetahui apakah siswa-siswi yang 

sedang berada di kelas memperhatikan materi yang diajarkan atau mengerjakan 

apa yang telah ditugaskan kepada mereka. Untuk mengetahui drowsiness yang 

dialami, diperlukan sistem yang dapat mendeteksi drowsiness secara berlanjut, 

dengan menggunakan sensor EEG (ElectroEncephaloGraphy) yang dapat 

mendeteksi sinyal otak secara berkala.  

Fokus awal penelitian ini adalah bagaimana caranya mendeteksi 

drowsiness menggunakan sinyal EEG. Akan tetapi, di Indonesia, alat sensor EEG 

cukup mahal dan sulit dijangkau oleh kalangan umum, dengan harga chip yang 



2 

 

berkisar di antara USD $200 hingga $950 (Products – EEG – OpenBCI Online 

Store s2018), belum termasuk dengan elektroda dan harus impor. Oleh karena 

itulah penulis ingin menganalisa sinyal EEG berdasarkan aktivitas otak 

mahasiswa, dengan menggunakan sensor ECG dan ECG module AD8232 yang 

lebih mudah didapatkan dengan harga yang lebih murah (Jual Ecg module 

AD8232 measurement pulse heart monitoring sensor kit KEYES - iSee | 

Tokopedia 2018). 

Drowsiness adalah perasaan kantuk yang terjadi di saat beraktivitas 

(Drowsiness: MedlinePlus Medical Encyclopedia 2018), sehingga orang yang 

merasakan drowsiness bisa tertidur saat situasi dan waktu yang tidak tepat, 

misalnya tertidur di kelas. Dengan menganalisa sinyal EEG, dapat diketahui 

aktivitas pada otak manusia, yang berbentuk grafik terdiri dari tegangan yang 

cukup rendah (hingga mikrovolt - μV) berbanding waktu (Gurudath & Bryan 

Riley 2014). Sinyal EEG bersifat non-stationary di alam bebas, yang berarti 

mereka memiliki frekuensi yang berbeda-beda dalam kurun waktu tertentu. Sinyal 

EEG terbagi menjadi 4 frekuensi utama (The McGill Physiology Virtual Lab 

2018), yaitu: Theta, Delta, Alpha, dan Beta. 

Sinyal adalah arus listrik yang digunakan untuk membawa data dari satu 

tempat ke tempat yang lain (What is signal? - Definition from WhatIs.com 2019). 

Bentuk paling sederhana dari sinyal adalah Direct Current (DC), lalu juga ada 

sinyal yang lebih kompleks dengan satu atau lebih aliran data, disebut Alternating 

Current (AC). Untuk mendapatkan informasi yang berguna dari sinyal, sinyal 

tersebut dapat diubah dari satu domain (misal waktu) ke domain yang lain (misal 
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frekuensi) (Gurudath & Bryan Riley 2014). Perubahan domain sinyal dapat 

dilakukan melalui transformasi. Ada beberapa cara transformasi sinyal yang dapat 

diaplikasikan, salah satunya adalah Fast Fourier Transform (FFT). Fast Fourier 

Transform adalah turunan dari algoritma Discrete Fourier Transform yang 

mengurangi jumlah komputasi yang dibutuhkan dari O(N2) menjadi O(NlogN), 

dengan data sebanyak N (Weisstein 2018-b) (Chen et al. 2016). FFT sangat 

berguna di dalam patologi sinyal EEG dikarenakan sinyal EEG menghasilkan pola 

spektral tertentu yang dapat dikenali, sehingga reformatting sinyal EEG menjadi 

pola spektral dengan frekuensi tertentu dapat memberikan visualisasi frekuensi 

data dan memberikan informasi berguna di dalam proses intepretasi sinyal EEG 

(Rampil 1984). 

Dari penelitian sebelumnya (d. S. Neves et al. 2018), telah dilakukan 

pengembangan sensor yang mendeteksi sinyal otak menggunakan sensor dan chip 

AD8232 yang biasanya digunakan untuk mendeteksi sinyal jantung atau ECG. 

Berdasarkan penelitian tersebut (d. S. Neves et al. 2018), pada penelitian ini 

penulis akan membuat sistem yang dapat mengambil data dari banyak sumber 

dalam waktu yang bersamaan secara real time dengan menggunakan sensor ECG 

yang terdiri dari tiga buah elektroda (R, L, dan COM), Node MCU lolin V3 12-e 

CH340 sebagai microcontroller dengan ESP-8266 sebagai wi-fi shield, ECG 

module AD8232 dan AD620 Instrumentation App Module sebagai amplifier 

module, Blynk app yang berbasis cloud sebagai aplikasinya dan MATLAB sebagai 

aplikasi pengolahan sinyal. Hasil akhir yang diharapkan adalah didapatkannya 
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sinyal EEG dengan menggunakan sensor ECG sehingga dapat digunakan untuk 

studi kasus mengenai drowsiness yang dialami mahasiswa. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara mendapatkan seluruh komponen sinyal EEG 

menggunakan sensor ECG. 

2) Bagaimana cara mendapatkan informasi komponen sinyal EEG dengan 

mengolahnya menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). 

3) Bagaimana menggunakan applikasi IoT framework untuk mendapatkan 

data sinyal EEG dari sensor ECG secara real time. 

4) Berdasarkan data sinyal EEG yang didapatkan menggunakan sensor ECG, 

Apakah bisa digunakan sebagai basis untuk studi kasus mengenai 

drowsiness yang dialami mahasiswa. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas dalam 

pengembangannya. Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  
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1) Sensor yang digunakan untuk mendapatkan sinyal adalah sensor ECG (d. 

S. Neves et al. 2018; Seitsonen et al. 2000). 

2) Metode pengolahan sinyal yang digunakan adalah FFT. 

3) Filter yang digunakan adalah 3rd Order Butterworth Bandpass Filter. 

4) Jumlah elektroda yang digunakan adalah sebanyak 3 (tiga buah) 

ditempatkan di kulit kepala. Tidak semua posisi penempatan 

elektroda pada kulit kepala akan dipasangkan elektroda, hanya posisi 

yang signifikan dan biasanya menjadi indikator drowsiness, yaitu 

bagian Central atau Cz (d. S. Neves et al. 2018), dikarenakan 

keterbatasan jumlah elektroda. 

5) Simulasi dan pengujian alat dilakukan dengan menggunakan sinyal 

input yang berasal dari Signal Generator, dengan sinyal input yang 

dimasukkan adalah sinyal sinusoid dengan frekuensi dan tegangan 

sinyal menyerupai setiap komponen frekuensi sinyal EEG. Namun, 

tegangan minimum yang dapat dilihat dan dibuat hanya sampai 

millivolt (mV). Skala tegangan maksimum yang dapat dilihat oleh 

Osilloscope juga hanya sampai mV.  

6) Pengambilan data dilakukan secara real time dan simultan (dengan 

subjek responden sebanyak tiga orang).  

  

1.4 Tujuan 

Tujuan utama penelitian ini adalah membuat sistem untuk mendapatkan 

sinyal EEG yang berasal dari aktivitas otak beberapa subjek, menggunakan sensor 
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ECG. Hasil akhir yang diharapkan adalah didapatkannya sinyal-sinyal EEG 

menggunakan sensor ECG, sehingga dapat digunakan untuk kasus-kasus yang 

memerlukan data sinyal EEG seperti informasi mengenai drowsiness yang dialami 

mahasiswa. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap metode 

penelitian yang harus dilalui, yaitu: 

1) Melakukan studi pustaka dari: 

- Metode perancangan sistem dan sensor. 

- Teori sinyal EEG. 

- Teori Fast Fourier Transform. 

- Teori piranti lunak dan piranti keras yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini. 

2) Merancang sistem dan alat yang akan digunakan untuk mengambil data 

3) Melakukan simulasi dan pengujian alat dan sistem yang telah dirancang 

4) Melakukan proses pengambilan data dengan menggunakan sistem dan 

sensor yang telah dikembangkan. 

5) Melakukan analisa atas hasil yang diperoleh untuk menarik kesimpulan 

akhir. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 
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Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “penggunaan ECG module AD8232 untuk 

deteksi dan analisa sinyal EEG”. Kemudian dalam bab ini juga 

dibahas penentuan rumusan dan batasan masalah serta penjelasan 

tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan pada penelitian 

ini. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan 

yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi sinyal 

EEG (ElectroEncephaloGraphy), penempatan elektroda, 

pengolahan sinyal, piranti keras dan piranti lunak.  

 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai gambaran perancangan dan 

cara kerja dari sistem. Perancangan pembuatan sistem akan 

membahas proses dan tahapan pembuatan sistem. Cara kerja sistem 

akan menjelaskan bagaimana sistem mendapatkan data dari sensor 
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dan bagaimana proses penyimpanan dan pengolahan data di dalam 

sistem. Lalu juga terdapat rancangan simulasi alat yang akan 

digunakan untuk mengambil data. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi sistem sensor 

yang dirancang, serta penjelasan singkat mengenai cara 

penggunaan sensor. Hasil dari pengujian sistem dan simulasi alat 

juga dijelaskan pada bab ini. Dalam pengujian sistem akan 

dipaparkan hasil  pengambilan sinyal yang dilakukan. Dalam hasil 

simulasi alat akan dipaparkan hasil simulasi yang telah dilakukan. 

Hasil pengujian dan simulasi akan dibahas, sebelum menarik 

kesimpulan dan saran. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran 

untuk pengembangan lebih lanjut.  




