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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jatuh merupakan suatu hal yang sering terjadi pada setiap orang, jatuh bisa 

terjadi ketika seseorang sedang kehilangan keseimbangan. Jatuh dapat dialami 

oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jatuh juga disebabkan oleh banyak 

faktor, salah satunya karena kondisi tubuh yang kurang sehat akan mengakibatkan 

penurunan konsentrasi dan keseimbangan tubuh. Jika kondisi fisik seseorang 

mengalami penurunan, maka potensi untuk terjatuh akan meningkat. Secara 

umum hal ini akan berpengaruh pada seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-

hari. 

Jatuh menjadi penyebab kecacatan yang paling banyak terjadi. Jatuh 

adalah kejadian secara tiba-tiba dan tidak disengaja yang mengakibatkan 

seseorang mendadak terbaring atau terduduk di lantai. Penyebab jatuh pada 

kebanyakan orang adalah karena adanya penyakit yang sedang diderita, seperti 

hipertensi, stroke, sakit kepala/pusing, nyeri sendi, rematik, epilepsi, dan vertigo. 

Bagi sebagian orang perubahan-perubahan akibat proses penuaan seperti 

penurunan pendengaran, penglihatan, melemahnya otot kaki bawah, gangguan 

keseimbangan dan gaya berjalan merupakan sebagian masalah yang sering terjadi. 

Namun ketika seseorang terjatuh pada saat kondisi fisik yang tidak baik 

akan menjadi sebuah ancaman kesehatan yang serius. Ketika terjatuh, seseorang 

dapat mengalami berbagai macam cedera, mulai dari cedera ringan hingga cedera 
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serius yang dapat mengakibatkan kematian. Cedera serius yang dapat 

menyebabkan kematian dipicu karena terlambat mendapatkan pertolongan atau 

cenderung mengabaikan sakit yang diakibatkan dari jatuh (Oktaviano, 2016). 

Perubahan yang paling terlihat adalah kemunduran dan penurunan fisik, 

misalnya penurunan massa dan kekuatan otot, melemahnya koordinasi motorik, 

dan hilangnya kemampuan bergerak dan mempertahankan keseimbangan. 

penuaan dan penurunan fungsi fisiologis, menyebabkan kelainan cara berjalan dan 

instabilitas postural. Selain itu terjadi penurunan kemampuan fungsional, yaitu 

kemampuan dalam melakukan gerak untuk beraktivitas termasuk kemampuan 

mobilitas dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan termasuk aktivitas perawatan 

diri. Ketidakmampuan menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari 

mengakibatkan sangat ketergantungan dengan anggota keluarganya (Shumway, 

2009).  

Sudah terdapat penelitian yang menggunkan Sensor Akselerometer untuk 

mendeteksi Gerakan Jatuh. Pada penelitian tersebut untuk membandingkan antara 

Gerakan Normal dengan Gerakan jatuh menggunakan selisih nilai hasil 

pembacaan sumbu X, Y, dan Z. Nilai selisih diperoleh dari pembacaan nilai 

sumbu sekarang dengan nilai sumbu sebelumnya. Untuk membedakan gerakan 

Jatuh maka nilai yang dicari yaitu nilai perubahan yang besar. Namun sistem 

tersebut masih memiliki kekurangan yaitu rentang terhadap gerakan cepat misal 

loncat atau orang lari dengan cepat dianggap sebagai Gerakan Jatuh. Selain itu 

jarak komunikasi antar Bluetooth juga relatif rendah dengan jarak maksimal 10 

meter (Oktaviano, 2016). 
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   Untuk mendeteksi jatuh, algoritma deteksi jatuh yang menggabungkan 

metode ambang sederhana dan Hidden Markov Model (HMM) menggunakan 3-

Akselerasi sumbu yang digunakan. Untuk menerapkan algoritma deteksi jatuh 

yang diusulkan membuat perangkat deteksi jatuh yang dapat dipakai. Telah 

dirancang dan diproduksi. Beberapa parameter fall-feature dari akselerasi 3 

sumbu diperkenalkan dan diterapkan pada metode ambang sederhana. 

Kemungkinan jatuh dipilih melalui ambang sederhana dan diterapkan pada dua 

jenis HMM untuk membedakan antara jatuhnya, dan aktivitas kehidupan sehari-

hari (ADL). Hasilnya menggunakan ambang sederhana, HMM, dan kombinasi 

dari metode sederhana dan HMM dibandingkan dan dianalisis. Kombinasi metode 

ambang sederhana dan HMM untuk mengurangi kompleksitas. Perangkat keras 

dan algoritma yang digunakan menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dari pada 

metode simple threshold (Lim, 2014). 

 Sebuah pengembangan teknologi dari segi metode yang dibuat 

menggunakan metode Hidden Markov akan dilakukan analisisis pada threshold 

sebagai acuan nilai tengah dari kondisi jatuh, adanya analisis ini dihasilkan nilai 

pasti untuk threshold yang bisa digunakan segala macam usia, sehingga hasil 

threshold yang lebih akurat dan dapat segera menyempurnakan penelitian 

sebelumnya sehingga jika terjadi jatuh segera terdeteksi gerakan dan mendapatkan 

pertolongan dini.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana menganalisis Threshold Menggunakan Metode Hidden Markov Model. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan 

masalah, antara lain : 

1. Posisi penempatan alat di samping ikat pinggang. 

2. Modul accelererometer yang di gunakan gy 521. 

3. Sensor accelerometer yang digunakan memiliki 3 derajat kebebasan (x,y,z). 

4. Mikrokontroler yang digunakan adalah At-mega. 

5. Prototype yang dibuat satu transmitter. 

 

1.4 Tujuan 

Menganalisis Thershold Mengunakan Metode Hidden Markov. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan Tugas Akhir ini secara Garis besar tersusun dari 5 (lima) bab, 

yaitu diuraikan sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II membahas teori penunjang dari permasalahan yaitu mengenai 

Metode Hidden Markov, Sensor Accelerometer, AT-Mega, AVR, dan LCD 

(Liquid Crystal Display). 

3. BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab ini dibahas tentang blok diagram rancangan penelitian, proses 

penelitian yang akan dilakukan, analisis dengan metode Hidden Markov 

Model, cara mengolah data untuk mendapatkan nilai Threshold meliputi 

flowchart algoritma program untuk mengolah agar didapatkan nilai 

Threshold. 

4. BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini dibahas mengenai pengujian program untuk mencari nilai 

Threshold dengan metode Hidden Markov Model. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian berdasarkan rumusan 

masalah serta saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya. 


