
 

 

BAB III 

ANALISIS 

 

 

3.1 Analisis Masalah  

Screening test depresi merupakan salah satu cara tercepat untuk menentukan apakah 

seseorang mengalami gejala depresi. Saat ini screening test depresi dilakukan secara manual. 

Psikolog akan meminta klien atau pasien untuk mengisi kuisioner secara manual, dan 

pengolahan datanya menggunakan pendekatan statistika. Dalam proses analisis, psikolog akan 

memberikan preferensinya, sehingga dalam pengambilan keputusan menimbulkan 

subjektivitas yang cukup besar. Hal tersebut akan mempengaruhi validitas penilaian. Terutama 

ketika masalah yang ditangani melibatkan beberapa psikolog, maka diperlukan teknik yang 

dapat meminimalisir gap penilaian diantara tim psikolog. 

.  

3.2 Usulan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemecahan masalahnya yakni dengan 

membangun sistem pendukung keputusan untuk membantu psikolog dalam melakukan 

screening test depresi pada mahasiswa tingkat akhir.   

Terdapat beberapa tahapan dalam pemecahan masalah yang diusulkan. Tahapan tersebut 

yakni:  

 Psikolog memberikan nilai preferensi awal pada setiap kriteria yang diambil dari kuisioner 

CES-D. Nilai preferensi awal tersebut menggunakan skala penilaian perbandingan 

berpasangan atau disebut juga nilai tingkat kepentingan (interest rate). 

 Setelah nilai preferensi dari setiap kriteria sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan 

perhitungan menggunakan metode AHP. Pada tahap pertama AHP, dibuatlah matriks 

perbandingan berpasangan.  

 Selanjutnya, dilakukan normalisasi matriks pada matriks perbandingan berpasangan.  

 Tahap selanjutnya, setelah selesai dalam normalisasi matriks, maka dilakukan perhitungan 

vektor bobot. Perhitungan vektor bobot dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap 

baris pada matriks yang telah dinormalisasi.  

 Pada tahap ini dilakukan perhitungan uji konsistensi dengan melakukan perkalian pada 

setiap nilai kolom pertama dengan hasil rata-rata elemen pertama, nilai kolom kedua 

dengan hasil rata-rata elemen kedua, dan seterusnya hingga kolom dan elemen terakhir.   
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 Kemudian setelah dilakukan perhitungan uji konsistensi, maka dilakukan penghitungan λ 

(lambda) maks.  

 Pada tahap ini dilakukan penghitungan Consistency Index (CI)  

 Pada tahap ini, dilakukan langkah terakhir dalam metode AHP, yaitu menentukan 

konsistensi bobot menggunakan penghitungan Consistency Ratio (CR). Apabila hasil dari 

penghitungan CR dinyatakan tidak konsisten, maka akan dilakukan pemberian nilai bobot 

ulang.   

 Selanjutnya, klien akan mengisi kuisioner depresi berdasarkan intrumen CES-D. 

 Setelah kuisioner oleh klien, maka dilakukan penghitungan untuk mendapatkan status 

kondisi klien. 

 Hasil yang telah didapatkan, yang berupa status kondisi depresi klien, dapat digunakan 

oleh psikolog sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penanganan selanjutnya.    

 

Gambaran dari alur pemecahan masalah dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Alur pemecahan masalah 

 

  Namun, ketika terdapat lebih dari satu psikolog yang memberikan nilai preferensi, maka 

digunakan penghitungan Geometric Mean. Adapun gambaran tahapan penghitungan 

apabila menggunakan geometric mean adalah seperti pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Alur pemecahan masalah dengan lebih dari satu psikolog 

 

3.3 Model Keputusan 

Model keputusan bertujuan menggambarkan proses dari metode Analythical Hierarchy 

Process (AHP) dalam mencapai tujuan dari penelitian ini. AHP digunakan untuk menguji 

konsistensi bobot setiap kriteria dan subkriteria. Kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini 
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didapatkan dari instrumen screening test depresi Center for Epidemiologic Studies Depression 

(CES-D).  

Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu pengambil keputusan, oleh karenanya 

digunakan metode geometric mean untuk menghasilkan nilai tunggal pada bobot. Adapun 

pemodelan keputusan dapat dilihat pada Gambar 3.3 

 

 

Gambar 3.3 Pemodelan keputusan 

 

Gambar 3.3 menunjukan hierarki model keputusan dalam penelitian ini, yang memiliki 

tujuan untuk melakukan uji konsistensi bobot pada screening test depresi. Berikutnya, pada 

level 1 terdapat kriteria dan pada level 2 terdapat subkriteria dari masing-masing kriteria. 

Penjelasan kriteria-kriteria pada Gambar 3.3 dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Penjelasan Kriteria 

No Kriteria Deskripsi  

1 Somatic Symptom Kriteria pertama, yang memiliki sembilan subkriteria 

2 Possitive Affect Kriteria kedua, yang memiliki empat subkriteria  

3 Interpersonal Relation Kriteria ketiga, yang memiliki tujuh subkriteria 
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Penjelasan yang lebih rinci mengenai subkriteria dari kriteria somatic symptom dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Subkriteria Somatic Symptom 

Kode Kriteria Deskripsi 

K1.1 
Saya terganggu oleh hal-hal yang biasanya 

tidak menganggu saya 

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.2 
Saya tidak nafsu makan, selera makan saya 

menurun 

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.3 
Saya merasa bahwa saya tidak mampu 

menghilangkan kesedihan saya bahkan 

dengan bantuan dari keluarga saya 

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.4 Saya mengalami kesulitan berkonsentrasi 

ketika sedang melakukan suatu pekerjaan  

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.5 Saya merasa bahwa semua yang saya 

lakukan adalah usaha saya sendiri 

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.6 Saya merasa tertekan (depresi)  

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.7 Saya tidur dalam kegelisahan  

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.8 Saya sering menangis  

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

K1.9 Saya tidak bisa keluar dari kesedihan  

Skor alternatif jawaban yang terdiri dari: 

J(0), B(1), S(2), HS(3).  

 

 

Penjelasan yang lebih rinci mengenai subkriteria dari kriteria positive affect dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Subkriteria Positive Affect 

No Kriteria Deskripsi 

1 Saya merasa sama baiknya seperti orang lain  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(3), B(3), S(1), 

HS(4).  

 

2 Saya memiliki harapan untuk masa depan  
Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(3), B(3), S(1), 

HS(4).  
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3 Saya bahagia  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(3), B(3), S(1), 

HS(4).  

 

4 
Saya menikmati hidup  

 

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(3), B(3), S(1), 

HS(4).  

 

 

Penjelasan yang lebih rinci mengenai subkriteria dari kriteria Interpersonal Relation 

dapat dilihat pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Subkriteria Interpersonal Relation 

No Kriteria Deskripsi 

1 Saya merasa hidup saya telah gagal  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(0), B(1), S(2), 

HS(3).  

 

2 Saya merasa takut  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(0), B(1), S(2), 

HS(3).  

 

3 Saya berbicara lebih sedikit dari biasanya  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(0), B(1), S(2), 

HS(3).  

 

4 Saya merasa kesepian  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(0), B(1), S(2), 

HS(3).  

 

5 Orang-orang disekitar saya tidak ramah (tidak 

bersahabat)  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(0), B(1), S(2), 

HS(3).  

 

6 Saya merasa sedih  

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(0), B(1), S(2), 

HS(3).  

 

7 Saya merasa orang-orang membenci saya 

Skor alternatif jawaban yang 

terdiri dari: J(0), B(1), S(2), 

HS(3).  
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3.4 Analisis Kasus 

Tahapan analisis kasus ini membahas mengenai sebuah studi kasus yang akan 

menggambarkan  tahapan yang sebelumnya sudah disebutkan pada subbab 3.2. Pada studi 

kasus ini, diasumsikan terdapat dua psikolog yang memberikan nilai preferensi dan seorang 

klien screening test depresi mahasiswa, maka tahapan penyelesainya adalah sebagai berikut:  

 Pemberian nilai preferensi awal 

Nilai preferensi awal diberikan pada kriteria dan subkriteria yang diambil dari kuisioner 

CES-D menggunakan skala penilaian perbandingan berpasangan atau nilai tingkat 

kepentingan (interest rate). Berikut nilai preferensi awal kriteria dan subkriteria pada 

psikolog A dan Psikolog B:  

1. Psikolog A 

Nilai preferensi awal yang diberikan oleh psikolog A dapat dilihat di Lampiran B 

 

Tabel 1 pada lampiran. Nilai preferensi awal subkriteria yang diberikan juga terdapat 

pada lampiran, dengan rincian: subkriteria somatic symptom terdapat pada Tabel 2, 

subkriteria positive affection terdapat pada Tabel 3, subkriteria interpersonal affection 

terdapat pada Tabel 4.       

 

2. Psikolog B 

Nilai preferensi awal yang diberikan oleh psikolog B dapat dilihat di Tabel 5 pada 

lampiran. Nilai preferensi awal subkriteria yang diberikan juga terdapat pada lampiran, 

dengan rincian: subkriteria somatic symptom terdapat pada Tabel 6, subkriteria 

positive affection terdapat pada Tabel 7, subkriteria interpersonal affection terdapat 

pada Tabel 8.       

 

 Matriks perbandingan berpasangan 

Pada tahapan ini dibuat matriks perbandingan berpasangan pada kriteria dan subkriteria 

yang telah memiliki nilai preferensi awal. Berikut matriks perbandingan berpasangan pada 

psikolog A dan psikolog B: 

 

1. Psikolog A 

Matriks perbandingan berpasangan dari kriteria yang sudah diberikan nilai bobot awal 

oleh psikolog A dapat dilihat di Tabel 9 pada lampiran. Untuk matriks perbandingan 
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berpasangan subkriteria juga dapat dilihat pada lampiran, dengan rincian: matriks 

perbandingan berpasangan subkriteria somatic symptom di Tabel 10, matriks 

perbandingan berpasangan subkriteria positive affection di Tabel 11, dan matriks 

perbandingan berpasangan subkriteria interpersonal relation di Tabel 12. 

 

2. Psikolog B 

Matriks perbandingan berpasangan dari kriteria yang sudah diberikan nilai bobot awal 

oleh psikolog B dapat dilihat di Tabel 13 pada lampiran. Untuk matriks perbandingan 

berpasangan subkriteria juga dapat dilihat pada lampiran, dengan rincian: matriks 

perbandingan berpasangan subkriteria somatic symptom di Tabel 14, matriks 

perbandingan berpasangan subkriteria positive affection di Tabel 15, dan matriks 

perbandingan berpasangan subkriteria interpersonal relation di Tabel 16. 

 

 

 Normalisasi matriks 

Normalisasi matriks dilakukan pada perbandingan berpasangan yang sebelumnya sudah 

dibuat. Berikut adalah normalisasi matriks pada psikolog:  

 

1. Psikolog A 

Untuk normalisasi matriks pada matriks perbandingan berpasangan kriteria dari 

psikolog A dapat dilihat di Tabel 17 pada lampiran. Sedangkan untuk normalisasi 

matriks pada subkriteria somatic symptom, positive affection, dan interpersonal 

relation, masing-masing dapat dilihat pada Tabel 18, Tabel 19, dan Tabell 20. 

 

2. Psikolog B 

Untuk normalisasi matriks pada matriks perbandingan berpasangan kriteria dari 

psikolog B dapat dilihat Tabel 21 pada lampiran. Sedangkan untuk normalisasi matriks 

pada subkriteria somatic symptom, positive affection, dan interpersonal relation, 

masing-masing dapat dilihat pada Tabel 22, Tabel 23, dan Tabell 24.  

 

 Perhitungan  vektor bobot 

Bobot vektor merupakan hasil rata-rata dari setiap baris pada matriks yang sudah 

dinormalisasi. Berikut adalah bobot vektor pada matriks:  
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1. Psikolog A 

Untuk vektor bobot pada matriks kriteria dari psikolog A dapat dilihat Tabel 25 pada 

lampiran. Sedangkan untuk vektor bobot matriks pada subkriteria somatic symptom, 

positive affection, dan interpersonal relation, masing-masing dapat dilihat pada Tabel 

26, Tabel 27, dan Tabel 28. 

 

2. Psiokolog B 

Untuk vektor bobot pada matriks kriteria dari psikolog B dapat dilihat Tabel 29 pada 

lampiran. Sedangkan untuk vektor bobot matriks pada subkriteria somatic symptom, 

positive affection, dan interpersonal relation, masing-masing dapat dilihat pada Tabel 

30, Tabel 31, dan Tabel 32.  

 

 Penghitungan uji konsistensi 

Pada tahap ini, matriks perbandingan dikalikan dengan vektor. Berikut adalah 

penghitungan uji konsistensi pada psikolog: 

 

1. Psikolog A 

Penghitungan uji konsistensi kriteria dari psikolog A dapat dilihat di lampiran pada 

bagian uji konsistensi kriteria dari psikolog A. Untuk penghitungan uji konsistensi  

subkriteria dari psikolog A dapat dilihat di lampiran pada bagian uji konsistensi  

subkriteria somatic symptom dari psikolog A, uji konsistensi  subkriteria positive 

affection dari psikolog A, dan uji konsistensi  subkriteria interpersonal relation dari 

psikolog A.  

 

2. Psikolog B  

Penghitungan uji konsistensi kriteria dari psikolog B dapat dilihat di lampiran pada 

bagian uji konsistensi kriteria dari psikolog B. Untuk penghitungan uji konsistensi  

subkriteria dari psikolog B dapat dilihat di lampiran pada bagian uji konsistensi  

subkriteria somatic symptom dari psikolog B, uji konsistensi  subkriteria positive 

affection dari psikolog B, dan uji konsistensi  subkriteria interpersonal relation dari 

psikolog B.  
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 Pengitungan λ (lambda) maks 

Penghitungan λ (lambda) maks menggunakan nilai hasil penghitungan uji konsistensi dan 

vektor bobot. Berikut adalah penghitungan λ (lambda) maks pada psikolog: 

 

1. Psikolog A 

Penghitungan λ (lambda) maks kriteria dari psikolog A dapat dilihat di lampiran pada 

bagian Lambda maks kriteria dari psikolog A. Untuk penghitungan λ (lambda) maks 

subkriteria dari psikolog A dapat dilihat di lampiran pada bagian Lambda maks 

subkriteria somatic symptom dari psikolog A, Lambda maks subkriteria positive 

affection dari psikolog A, dan Lambda maks  subkriteria interpersonal relation dari 

psikolog A.  

 

2. Psikolog B  

Penghitungan λ (lambda) maks kriteria dari psikolog B dapat dilihat di lampiran pada 

bagian Lambda maks kriteria dari psikolog B. Untuk penghitungan λ (lambda) maks 

subkriteria dari psikolog B dapat dilihat di lampiran pada bagian Lambda maks 

subkriteria somatic symptom dari psikolog B, Lambda maks subkriteria positive 

affection dari psikolog B, dan Lambda maks  subkriteria interpersonal relation dari 

psikolog B.  

 

 Penghitungan Consistency Index (CI) 

Penghitungan Consistency Index (CI) dilakukan dengan menggunakan nilai hasil 

penghitungan λ (lambda) maks. Persamaan yang digunakan adalah seperti yang tertera 

pada persamaan (2.1).  Berikut adalah penghitungan λ (lambda) maks pada psikolog: 

 

1. Psikolog A 

Penghitungan Consistency Index (CI) kriteria dari psikolog A dapat dilihat di lampiran 

pada bagian Consistency Index (CI) kriteria dari psikolog A. Untuk penghitungan 

Consistency Index (CI) subkriteria dari psikolog A dapat dilihat di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria somatic symptom dari psikolog A, 

Consistency Index (CI) subkriteria positive affection dari psikolog A, dan Consistency 

Index (CI) subkriteria interpersonal relation dari psikolog A.  
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2. Psikolog B  

Penghitungan Consistency Index (CI) kriteria dari psikolog B dapat dilihat di lampiran 

pada bagian Consistency Index (CI) kriteria dari psikolog B. Untuk penghitungan 

Consistency Index (CI) subkriteria dari psikolog B dapat dilihat di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria somatic symptom dari psikolog B, 

Consistency Index (CI) subkriteria positive affection dari psikolog B, dan Consistency 

Index (CI) subkriteria interpersonal relation dari psikolog B.  

 

 Penghitungan Consistency Ratio (CR) 

1. Psikolog A 

Untuk penghitungan CR pada kriteria dari psikolog A adalah sebagai berikut: 

Kriteria memiliki n yang berjumlah 3 (n=3), maka nilai RI=0.5245. Selanjutnya, untuk 

penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada bagian Consistency Index (CI) 

kriteria dari psikolog A. Penghitungan CR pada kriteria menunjukkan hasil kurang 

dari 0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten.   

 

 

Untuk penghitungan CR pada subkriteria somatic sysmptom dari psikolog A adalah 

sebagai berikut: 

Subkriteria somatic symptom memiliki n yang berjumlah 9 (n=9), maka nilai 

RI=1.4499. Selanjutnya, untuk penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria somatic symptom dari psikolog A. 

Penghitungan CR pada subkriteria somatic symptom menunjukkan hasil kurang dari 

0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten 

 

Untuk penghitungan CR pada subkriteria positive affection dari psikolog A adalah 

sebagai berikut: 

Subkriteria positive affection memiliki n yang berjumlah 4 (n=4), maka nilai 

RI=0.8815. Selanjutnya, untuk penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria positive affection dari psikolog A. 

Penghitungan CR pada subkriteria positive affection menunjukkan hasil kurang dari 

0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten 
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Untuk penghitungan CR pada subkriteria interpersonal relation dari psikolog A adalah 

sebagai berikut: 

Subkriteria interpersonal relation memiliki n yang berjumlah 7 (n=7), maka nilai 

RI=1.3417. Selanjutnya, untuk penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria interpersonal relation dari psikolog A. 

Penghitungan CR pada subkriteria interpersonal relation menunjukkan hasil kurang 

dari 0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten 

 

2. Psikolog B  

Untuk penghitungan CR pada kriteria dari psikolog B adalah sebagai berikut: 

Kriteria memiliki n yang berjumlah 3 (n=3), maka nilai RI=0.5245. Selanjutnya, untuk 

penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada bagian Consistency Index (CI) 

kriteria dari psikolog B. Penghitungan CR pada kriteria menunjukkan hasil kurang 

dari 0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten.   

 

Untuk penghitungan CR pada subkriteria somatic sysmptom dari psikolog B adalah 

sebagai berikut: 

Subkriteria somatic symptom memiliki n yang berjumlah 9 (n=9), maka nilai 

RI=1.4499. Selanjutnya, untuk penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria somatic symptom dari psikolog B. 

Penghitungan CR pada subkriteria somatic symptom menunjukkan hasil kurang dari 

0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten. 

 

Untuk penghitungan CR pada subkriteria positive affection dari psikolog B adalah 

sebagai berikut: 

Subkriteria positive affection memiliki n yang berjumlah 4 (n=4), maka nilai 

RI=0.8815. Selanjutnya, untuk penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria positive affection dari psikolog B. 

Penghitungan CR pada subkriteria positive affection menunjukkan hasil kurang dari 

0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten. 

 

Untuk penghitungan CR pada subkriteria interpersonal relation dari psikolog B adalah 

sebagai berikut: 
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Subkriteria interpersonal relation memiliki n yang berjumlah 7 (n=7), maka nilai 

RI=1.3417. Selanjutnya, untuk penghitungannya dapat dilihat pada di lampiran pada 

bagian Consistency Index (CI) subkriteria interpersonal relation dari psikolog B. 

Penghitungan CR pada subkriteria interpersonal relation menunjukkan hasil kurang 

dari 0.1 (<0.1), maka bobot pada kriteria adalah konsisten 

 

 Pengitungan Geometric Mean 

Geometric mean digunakan untuk menggabungkan nilai bobot hasil penghitungan 

menggunkan metode AHP dari psikolog A dan Psikolog B. Penghitungan Geometric Mean 

pada kriteria dapat dilihat pada Tabel 33 yang terdapat di lampiran. Kemudian, untuk 

penghitungan subkriteria somatic symptom, positive affection, dan interpersonal relation, 

dapat dilihat di Tabel 34, Tabel 35, dan Tabel 36.   

 

 Pengisian kuisioner oleh klien 

Setelah selesai dalam penghitungan nilai bobot, selanjutnya kuisioner siap untuk diisi oleh 

klien. Contoh kuisioner yang telah diisi oleh klien dapat dilihat pada Tabel 37. 

  

 Penghitungan hasil kuisoner klien 

Setelah kuisioner selesai diisi oleh klien, maka dilakukan penghitungan untuk menentukan 

level depresi klien. Terdapat 20 pertanyaan yang terbagi menjadi tiga kelompok, yakni 

somatic symptom, positive affection, dan interpersonal relation. Klien memiliki empat 

pilihan dalam menjawab pertanyaan. Untuk keterangan skor penilaian jawaban pada 

kelompok pertanyaan somatic symptom dan interpersonal relation, dapat dilihat pada 

Tabel 38 di lampiran. Sedangkan keterangan penilain untuk kelompok pertanyaan positive 

affection dapat dilihat pada Tabel 39 di lampiran.  

 

Untuk penghitungan kelompok somatic symptom, skor hasil jawaban klien akan dikalikan 

dengan bobot subkriteria somatic symptom yang sebelumnya telah dihitung menggunakan 

AHP dan geometric mean. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut akan dijumlahkan, seperti 

yang tertera pada lampiran  Tabel 40.   

 

Untuk penghitungan kelompok positive affection, skor hasil jawaban klien akan dikalikan 

dengan bobot subkriteria positive affection yang sebelumnya telah dihitung menggunakan 
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AHP dan geometric mean. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut akan dijumlahkan, seperti 

yang tertera pada lampiran Tabel 41.   

 

Untuk penghitungan kelompok interpersonal relation, skor hasil jawaban klien akan 

dikalikan dengan bobot subkriteria interpersonal relation yang sebelumnya telah dihitung 

menggunakan AHP dan geometric mean. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut akan 

dijumlahkan, seperti yang tertera pada lampiran Tabel 42.   

 

Setelah selesai dalam penghitungan pada tiga kelompok pertanyaan, selanjutnya dilakukan 

penghitungan total keseluruhan dengan cara melakukan perkalian antara bobot kriteria 

yang telah dihitung menggunakan AHP dan geometric mean dengan hasil pernghitungan 

pada setiap kelompok pertanyaan. Penghitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 43 

lampiran.  

 

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.5.1 Analisis Kebutuhan Masukan 

Analisis kebutuhan masukan dilakukan untuk mengetahui masukan yang diperlukan oleh 

sistem. Analisis kebutuhan masukan pada “Sistem Pendukung Keputusan Kelompok untuk 

Screening Test  Potensi Depresi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir” adalah sebagai berikut:   

 Data Login 

 Data pengguna 

 Data kriteria  

 Data subkriteria 

 Data penghitungan  

 Data nilai interest rate 

 Data alternatif jawaban kuisioner 

 Data nilai indeks random 

 Data nilai bobot preferensi kriteria 

 Data nilai bobot preferensi subkriteria 

 Data profil mahasiswa (member) 

 Data kuisioner hasil isian mahasiswa 
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3.5.2 Analisis Kebutuhan Proses 

Analisis kebutuhan proses dilakukan untuk mengetahui proses-proses yang diperlukan 

oleh sistem. Analisis kebutuhan proses pada “Sistem Pendukung Keputusan Kelompok untuk 

Screening Test Potensi Depresi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir” adalah sebagai berikut:   

 Proses login 

 Proses mengelola data pengguna 

 Proses mengelola data kriteria  

 Proses mengelola data subkriteria  

 Proses mengelola data penghitungan  

 Proses mengelola nilai interest rate yang digunakan 

 Proses mengelola alternatif jawaban 

 Proses mengelola nilai indeks random 

 Proses pemberian nilai preferensi kriteria 

 Proses pemberian nilai preferensi subkriteria  

 Proses menampilkan data mahasiswa (member) 

 Proses menampilkan data kuisioner dan kesimpulan hasil kuisioner 

 Proses pemberian saran oleh psikolog kepada mahasiswa yang telah mengisi kuisioner 

 Proses mengelola data pengguna (psikolog) oleh koordinator psikolog 

 Proses pembaruan data bobot kriteria menggunakan perhitungan Geometric Mean 

 Proses pembaruan data bobot pernyataan subkriteria menggunakan perhitungan Geometric 

Mean 

 Proses pendaftaran akun oleh sistem 

 Proses penyimpanan data profil mahasiswa  

 Proses pemyimpanan data kuisioner  

 Proses penghitungan kuisioner yang telah diisi oleh mahasiswa (member)  

 Proses menampilkan hasil kuisioner dan saran dari psikolog pada mahasiswa 

 

3.5.3 Analisis Kebutuhan Keluaran  

Analisis kebutuhan keluaran dilakukan untuk mengetahui keluaran-keluaran yang 

diperlukan oleh sistem. Analisis kebutuhan keluaran pada “Sistem Pendukung Keputusan 

Kelompok untuk Screening Test Potensi Depresi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir” adalah 

sebagai berikut:   

 Informasi data pengguna sistem 
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 Informasi data kriteria  

 Informasi data subkriteria 

 Informasi data nilai interest rate 

 Informasi nilai indeks random consistency 

 Informasi hasil evaluasi nilai preferensi kriteria 

 Informasi hasil evaluasi preferensi nilai preferensi subkriteria 

 Informasi profil mahasiswa 

 Informasi data isian kuisioner mahasiswa 

 Informasi data kesimpulan hasil kuisioner mahasiswa 

 Informasi informasi data saran yang diberikan oleh psikolog kepada psikolog 

 Informasi data psikolog 

 Informasi nilai bobot akhir kriteria hasil penghitungan geometric mean 

 Informasi nilai bobot akhir kriteria hasil penghitungan geometric mean 

 

3.5.4 Analisis Kebutuhan Antarmuka 

Analisis kebutuhan antarmuka dilakukan untuk mengetahui antarmuka yang diperlukan 

oleh sistem. Analisis kebutuhan antarmuka pada “Sistem Pendukung Keputusan Kelompok 

Screening Test Depresi Mahasiswa Tingkat Akhir” adalah sebagai berikut:   

 Antarmuka halaman login untuk autentikasi pengguna sistem 

 Antarmuka halaman kelola pengguna  

 Antarmuka halaman kelola data kriteria 

 Antarmuka halaman kelola data subkriteria 

 Antarmuka halaman kelola alternatif jawaban 

 Antarmuka halaman kelola nilai interest rate 

 Antarmuka halaman kelola nilai indeks random 

 Antarmuka halaman kelola data psikolog 

 Antarmuka halaman kelola bobot kriteria dan bobot subkriteria  

 Antarmuka halaman kelola nilai preferensi kriteria dan subkriteria untuk kuisioner 

 Antarmuka halaman untuk menampilkan hasil kuisioner yang telah diisi oleh mahasiswa 

 Antarmuka halaman pengisian profil mahasiswa 

 Antarmuka halaman pengisian kuisioner oleh mahasiswa 


