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BAB Ii 

PENDAHULUANi 

 

1.1 LatarlBelakang 

Dalamlhidup, setiap manusia memiliki resiko terkena gangguan mental berupa 

depresi pada saat menghadapi tantangan, tekanan dan konflik yang terjadi. Menurut 

Amir (2016) dalam bukunya yang berjudul depresi menyatakan, depresi adalah salah 

satu bentuk gangguan suasanalperasaan (mood) yang sangatlumum terjadi. Ada yang 

memiliki penyebab yang jelastdan dapatlteratasi sendiri. Adapula yang memliki 

penyebab yang jelas, tetapi gejala depresinyalberkepanjangan. Hal ini tentu sangat 

dekat dengan kehidupanlsehari-hari, sehingga depresi sering dianggap sebagaiisuatu 

penyakit. 

Depresi dapat terjadi karena tingkat stres yangltinggi hal ini seringkali dialami 

pada remaja khususnya mahasiswa semester akhir. Berbagai faktor yang dapat 

menyebabkan tingkat stres tinggi seperti masalahxkeluarga, masalahtbelajar dan 

masalah lingkungantsosial. Seorang mahasiswa dapatlmengalami depresi bahkan 

sampailpada tingkat depresi yang akut dikarenakan dari stres yang tidak diatasi 

(Nurabsharina & Kosasih, 2020). Banyak kasus depresi terabaikan atauxtidak 

terdiagnosis, karena gejalalatau keluhan yangimuncul adalah keluhan tanpalpenyebab 

yang jelas (Amir, 2016). 

Dampak terburuk dari depresi dapat mengakibatkan kematian, untuk itu perlu 

penanganan yang cepat, penangan yang lambatlpada penderita depresi dapat 

berakibatlterganggunya kondisiltubuh baik fisik maupunlmental. Penanganan sedini 

mungkin pada penderita depresi dapat melalui deteksilawal dan gradingiakurat yang 

dilakukan denganlkonsultasi kepada seorang ahlilpsikologi guna mengetahui seberapa 

beratldepresi yang dialami, karena setiap tingkat depresi memiliki penanganan yang 
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berbeda maka kasus depresi harus mendapatkan penanganan yang tepatluntuk tingkat 

depresiiyang dialami (Nurabsharina & Kosasih, 2020). 

Namunimasih belum banyakiahli psikologi dibeberapa wilayah, selain itujbiaya 

yangjdikeluarkan untuk sekalijkonsultasi relatif mahal. Pada praktik diagnosa depresi 

saat ini, ahli psikologi masih menggunakanlcara-cara manual dalam proses diagnosa 

depresi. Salah satu cara yangndigunakan adalah denganlmembuat serangkaian 

pertanyaan yang ditujukan kepada seorang penderita depresi (Widodo & Jaya, 2018).  

Untuk membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan maka dibutuhkan 

suatu sistem yang dapat mendiagnosa depresi menggunakan komputer. Saat ini tugas 

komputer bukan hanya sebagai alat komputasi, tetapi juga sebagai alatnbantu 

penyelesaianlmasalah. Salahlsatu sistem yangldapat membantu seorang mahasiswa 

dalam menentukan keputusan adalah sistemlpakar. 

Sistemtpakar merupakan suatu programlkomputer yang dapat meniru proses 

pemikiranndan pengetahuan pakar dalamlmenyelesaikan suatu masalahltertentu. 

Beberapalmetode dapat diimplementasikan pada sistemlpakar, seperti Implementasi 

CertaintylFactor untuk melakukan diagnosa tingkat depresi seorang mahasiwa 

dengan grading. 

Sistemlpakar diagnosa gejala depresi ini merupakan sebuah pengembangan dari 

sistem pakar sebelumnya yang memiliki keterbatasan fitur didalam sistem yang 

dibangun. Pada pembangunan sistem sebelumnya yanggtelah dilakukan terkait 

denganojudul sistem pakar depresi antara laingpenelitian yang dilakukan oleh 

Supiandi dan Chandradimuka yang telah dipublish di Jurnal Informatika pada April 

2018 dengan judul “sistemppakar diagnosaddepresi mahasiswa akhir dengan metode 

Certainty Factor berbasisumobile”, pada sistem ini terdapat tiga fitur utama yaitu 

fitur diagnosa, informasi dan tentang yang dirasa membutuhkan pengembangan. 
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Pada sistem pakar diagnosa depresi yang akan dikembangkan ini tentunya akan 

dibangun dengan beberapa fitur dan desain baru dari sistem pakar yang telah ada 

sebelumnya antara lain adalah fitur diagnosa (untuk mendiagnosa tingkat depresi), 

fitur histori (melihat riwayat hasil diagnosa), fitur penyakit depresi (untuk 

memberikan penjelasan tentang depresi), fitur terapi (untuk melakukan relaksasi otak 

sederhana), dan fitur pakar (untuk memperoleh informasi pakar). 

 

1.2 Rumusan Masalahi 

Berdasarkanmlatar belakangryang telah diuraikanmdiatas, makaxdapat 

disimpulkan perumusan masalahnya  yaituxbagaimana cara membangun aplikasi 

sistem pakarddiagnosa gejala depresi menggunakan metode RapidyApplication 

Development (RAD) dan CertaintybFactor (CF). 

 

1.3    Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian inihyaitu metode yangldigunakan dalam mendiagnosa 

gejala depresi adalah CertaintylFactor (CF) dan menerapkan konsep RAD (Rapid 

ApplicationdDevelopment) dalam pengembangan sistemnya, sistem  akan dibangun 

denganbbahasa pemograman PHP yang menggunakan databaseuMySQL dan sistem 

hanya mendiagnosa 3 penyakit, yaitu  depresiuringan, depresipsedang danudepresi 

berat. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yangyingin dihasilkanpadalah : 

1) Membangundsistem pakar diagnosa gejala depresi berbasis websiteudengan 

menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dan 

menerapakan konsep Certainty Factor (CF). 

2) Melakukan pengembangan beberapa fitur baru dalam sistem pakar diagnosa 

tingkat depresi sebelumnya, yang meliputi : fitur diagnosa, fitur histori, fitur 

penyakit depresi, fitur terapi dan fitur pakar. 
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1.5 Manfaaty 

Adapun manfaatsyang diharapkan dari pengembangan sistemopakar diagnosa 

gejala depresi ini adalahh: 

1) Mempermudah diagnosa depresi secara dini dan dapatlmencegah sebuah hal 

yang tidaktseharusnya dilakukanlseperti bunuh diri. 

2) Memberikan penjelasan terhadap langkah-langkah yang harus diambil ketika 

seseorang terdiagnosa depresi. 

3) Memberikan penjelasan tentang jenis depresi. 

4) Memberikan kemudahan dalam mencari informasi pakar (untuk konseling 

lebihtlanjut). 
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