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2.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu 

Salah satu acuan yang digunakan dalam melakukan penelitian Sistem Pendukung 

Keputusan Kelompok Untuk Screening Test Potensi Depresi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir 

Studi Kasus Universitas Islam Indonesia adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan dibandingkan dengan penelitian ini. Pada 

penelitian ini, topik yang diangkat adalah Sistem Pendukung Keputusan Kelompok (SPKK) 

dalam bidang psikologi mengenai screening test potensi depresi. Sehingga acuan yang 

digunakan adalah penelitian yang masih berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian mengenai 

depresi menggunakan SPKK memang bukanlah hal yang baru, namun belum ada yang benar-

benar serupa dengan penelitian ini. 

Adapun penelitian yang masih terkait dengan topik screening test potensi depresi, salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan Al-Khowarizmi (2014). Penelitian tersebut 

memaparkan mengenai sistem pendukung keputusan untuk menetukan gangguan psikologis 

dengan metode AHP. Dalam penelitian tersebut akan dianalisis suatu kasus, yakni menentukan 

gangguan psikologis melalui beberapa pertanyaan. Hasil dari sistem ini adalah sebuah 

kesimpulan tentang gangguan psikologi.  

Kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Gemilang, Kusumadewi, & 

Wahyuningsih (2019) mengenai model pendukung keputusan kelompok untuk menentukan 

level depresi pada pasangan rumah tangga. Pada penelitian tersebut digunakan alat ukur Beck 

Depression Inventory (BDI) dan metode AHP & Geometric Mean.  Hasil dari penelitian 

tersebut mampu menentukan level depresi pada pasangan rumah tangga. Penggunaan 

kombinasi metode AHP dan Geometric Mean pada penelitian itu mampu meminimalisasi unsur 

subjektivitas tim psikolog. Namun, penelitian masih perlu dilakukan field test sebelum 

diaplikasikan ke dalam  sistem pendukung keputusan kelompok. 

Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim & Winiarti (2014). 

Penelitian tersebut memaparkan mengenai sistem pendukung keputusan klinis untuk 

mengefisiensikan diagnosa penyakit kejiwaan menggunakan Case Base Reasoning. Penelitian 

itu mampu memberikan dukungan bagi keputusan yang akan dibuat oleh tim psikolog. Sistem 

tersebut mampu mengefisiensikan proses diagnosa dengan memperhitungkan kedekatan antara 
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kasus lama dan kasus baru berdasarkan gejala pasien menggunkan metode Nearest Neighbor. 

Selanjutnya, sistem tersebut dapat digunakan untuk melakukan diagnosa awal terhadap 

penyakit kejiwaan skizofrenia. Penelitian tersebut masih memiliki kekurangan, salah satunya 

mengenai jenis penyakit yang diteliti. Penelitian dapat dikembangkan dengan menambah 

kriteria untuk diagnosa dan jenis penyakit kejiwaan sehingga kemampuan sistem dapat 

ditingkatkan.  

Dari hasil penelitian terdahulu, terdapat kemiripan seperti tema yang diangkat dan 

metode yang digunakan, namun memiliki perbedaan tujuan penggunaan dengan penelitian ini. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membantu psikolog melakukan deteksi dini depresi 

mahasiswa tingkat akhir melalui screening test  menggunakan alat ukur CES-D. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Khowarizmi (2014) bertujuan untuk membantu psikolog 

dalam menentukan gangguan psikologis yang dialami seseorang, khususnya seorang psikopat. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim & Winiarti (2014) bertujuan untuk 

mengefisienkan diagnosa pada penyakit kejiwaan. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Arifin, 

dkk (2019) betujuan untuk menentukan level depresi pada pasangan rumah tangga. 

Perbandingan yang akan dibuat oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya akan 

disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian 

Pengarang Tahun Bahasan Objek 

Al-khowarizmi 2014 

 

Sistem Pendukung 

Keputusan untuk 

Menentukan Gangguan 

Psikologis dengan 

Metode AHP 

 

 

Data yang 

diambil dari 

jawaban 

pertanyaan pada 

pasien 

Nur Kahfi Ibrahim dan 

Sri Winarti 
2014 

 

Sistem Pendukung 

Keputusan Klinis Untuk 

Mengefisienkan Diagnosa 

Penyakit Kejiwaan 

Menggunakan Case 

Based Reasoning 

 

 

 

Data rekam 

medis di Klinik 

Praktek Dokter 

Mitra Keluarga. 

Aridhanyati Arifin, Yogi 

Cahya Gemilang, Sri 

Kusumadewi, dan Hepi 

Wahyuningsih 

2019 

 

Model Pendukung 

Keputusan Kelompok 

untuk Menentukan Level 

Depresi Pada Pasangan 

Rumah Tangga. 

 

 

Data yang 

diambil dari 

Pusat Kajian 

Anak dan 

Rumah Tangga 

(PUSKAGA) 

UII 

Warih Arbi Hernowo 2019 

 

Sistem Pendukung 

Keputusan Kelompok 

Untuk Screening Test 

Potensi Depresi Pada 

Mahasiswa Tingkat Akhir 

Studi Kasus Universitas  

Islam Indonesia 

 

 

Data bobot dari 

psikolog dan 

hasil kuisioner  

 

2.2 Sistem Pendukung Keputusan 

2.2.1 Definisi Sistem Pendukung Keputusan  

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dirumuskan oleh Scott-Morton pada awal tahun 

1970an. Ia mendefinisikan SPK sebagai sistem interaktif berbasis komputer yang membantu 

pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk memcahkan masalah 

yang tidak terstruktur (Turban, E. Aronson, & Liang, 2007). Tujuan SPK dalam pengambilan 

keputusan bukan sebagai pengganti tugas pengambil keputusan, namun sebagai alat yang 

mendukung pakar dalam mengambil keputusan.  

 

2.2.2 Komponen Sistem Pendukung Keputusan  

Sistem Pendukung Keputusan dibangun oleh tiga komponen besar (Turban, 2005), yakni: 
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 Database Management 

Merupakan subsistem data yang terorganisir dalam suatu basis data. Data dapat berasal 

dari dalam maupun luar lingkungan. Diperlukan data yang relevan dengan permasalahan 

yang akan dipecahkan.  

 Model Base 

Merupakan suatu model yang merepresantasikan permasalahan ke dalam format 

kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk tujuan permasalahan, 

komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal lain yang masih berkaitan. 

Model Base memungkinkan pengambilan keputusan menganalisa secara utuh dengan 

mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif.  

 User Interface  

User interface merupakan penggabungan antara dua komponen yakni Database 

Management dan Model Base, setelah sebelumnya direpresantikan dalam bentuk model 

yang dimengerti komputer. User interface menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan 

penerima masukan.  

 

2.2.3 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan  

Sprague dan Watson mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai sistem 

yang mempunyai lima karakteristik utama (Sprague et al., 1993), yakni: 

 Sistem yang berbasis komputer 

 Digunakan untuk membantu para pengambil keputusan 

 Digunakan untuk memcahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan 

menggunkan kalkulasi manual 

 Melalui cara simulasi yang interaktif 

 Data dan model analisis sebagai komponen utama  

 

2.3 Sistem Pendukung Keputusan Kelompok 

Sistem Pendukung Keputusan Kelompok (SPKK) merupakan sistem yang digunakan 

oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi 

komunikasi, komputasi dan dukungan keputusan. Pada awalnya, sistem ini dirancang untuk 

mendukung sejumlah orang yang berada pada lokasi yang berbeda yang akan melakukan 

sumbang-saran, pemberian komentar, pemungutan suara, dan evaluasi terhadap alternatif-

alternatif melalui sarana komunikasi. Tujuan dari Sistem Pendukung Keputusan Kelompok ini 
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adalah menyediakan dukungan untuk pertemuan, meningkatkan efektivitas dan produktivitas 

pertemuan yang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan atau dengan meningkatkan 

kualitas hasil atau keduanya (Turban, 2005)  

Penggunaan SPKK sendiri dapat meningkatkan perencanaan awal seperti membuat 

diskusi menjadi lebih efektif dan efisien. SPKK dapat menciptakan iklim yang lebih terbuka 

dan kolaboratif sehingga, patisipasi setiap anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang 

bisa ditingkatkan. Melalui SPKK, ide organisasi dapat dihasilkan, yakni bagaimana untuk tetap 

fokus pada tujuan  rapat, dan mencari cara yang paling efisien dalam mengorganisir ide. Selain 

itu, dokumentasi hasil rapat sehingga peserta dapat memperoleh dokumen yang lengkap dan 

terorganisir. 

 

2.4 Metode Analythical Hierarchy Process 

Ketika mengambil suatu keputusan yang bersifat kompleks dengan resiko yang besar 

seperti perumusan kebijakan, pengambil keputusan sering membutuhkan alat bantu dalam 

bentuk analisis yang bersifat ilmiah, logis, dan terstruktur (Magdalena, 2012). Salah satu alat 

analisis yang digunakan yaitu decision making model (model pembuatan keputusan) yang 

memungkinkan untuk membuat keputusan dengan masalah yang bersifat kompleks 

(Magdalena, 2012). Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu model 

pendukung keputusan di dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK).  

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dirancang untuk mencerminkan cara 

berpikir orang sebenarnya. Metode ini memungkinkan aspek kuantitatif dan kualiatif 

keputusan yang akan dipertimbangkan. Metode AHP juga menggunakan skala rasio untuk 

bobot kriteria dan penilaian alternatif yang menambahkan untuk pengukuran yang semakin 

presisi (Magdalena, 2012). 

 

2.4.1 Prinsip Dasar Metode Analytical Hierarchy Process 

Dalam penyelesaian permasalahan menggunakan metode AHP, terdapat beberapa prinsip 

yang digunakan (Manurung, 2010), diantaranya sebagai berikut:  

 Decomposition 

Sistem yang memiliki permasalahan yang kompleks dapat dipecah menjadi elemen-

elemen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. 
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Gambar 2.1 Hierarki AHP 

 

 Comparative judgement 

Pada tahun 1990, Saaty mengemukakan pendapat bahwa untuk berbagai persoalan, skala 

1 sampai 9 skala yang terbaik untuk mengekspresikan pendapat (Saaty, 1990). Nilai dan 

definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan menurut Saaty dapat diukur 

menggunkan tabel analisis. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Skala penilaian perbandingan pasangan 

Intensitas Kepentingan Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingya 

3 

Elemen yang satu sedikit lebih 

penting daripada elemen yang 

lainnya. 

5 
Elemen yang lebih penting 

daripada yang lainya 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak 

penting daripada elemen lainya 

9 
Satu elemen mutlak penting 

daripada elemen lainya 

2,4,6,8 
Nilai-nilai antara dua nilai 

pertimbangan yang berdekatan 

Kebalikan (1/(2-9)) 

jika aktifitas i mempunyai nilai 

yang lebih tinggi dari aktifitas j 

maka j mempunyai nilai 

berbalikan ketika dibandingkan 

dengan i 

 

 Synthesis of priority 

Menentukan prioritas dari elemen-elemen kriteria terhadap tujuan pengambilan 

keputusan. Metode AHP melakukan analisis proritas elemen menggunakan metode 

perbandingan berpasangan antar dua elemen mencakup semua elemen yang ada. Prioritas 


