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ABSTRAK 

 

Depresi merupakan salah satu penyakit mental yang sering dialami. Pada tingkat 

global, penderita depresi telah mencapai 4.4% dari populasi dunia atau sebanyak 322 

juta jiwa. Depresi tidak mengenal jenis kelamin, umur dan status sosial. Semua orang 

memiliki potensi untuk menderita depresi. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi 

dini depresi pada anak menggunakan supervised learning, yaitu algoritma AdaBoost 

untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dan decision tree sebagai algoritma klasifikasi. 

Atribut yang digunakan merupakan 27 pertanyaan yang terdapat pada instrumen CDI. 

Data yang digunakan sebanyak 157 dengan 80 data yang terindikasi depresi dan 77 

data yang tidak terindikasi depresi (normal). Sebelum menggunakan algoritma 

AdaBoost akurasi, sensitivitas dan spesifitas masing- masing adalah 94.2675%, 

96.1039%, dan 92.5%. Setelah menggunakan algoritma AdaBoost memiliki akurasi, 

sensitivitas dan spesivitas tertinggi didapatkan pada iterasi ke- 6 dengan masing- 

masing nilai adalah 100%, 100% dan 100%. Hasil pohon keputusan AdaBoost tersebut 

diimplementasikan pada aplikasi android. Hasil pengujian aplikasi berdasarkan uji 

usability dan user satisfaction pengguna merasa aplikasi sangat baik. 

Kata Kunci: AdaBoost, CDI, Decision Tree,  Depresi pada Anak, Identifikasi Dini. 
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ABSTRACT 

 

Depression is a mental illness that is often experienced. At the global level, people with 

depression have reached 4.4% of the world's population or as many as 322 million 

people. Depression does not recognize gender, age and social status. Everyone has the 

potential to suffer from depression. In this study, early identification of depression was 

carried out in children using supervised learning, the AdaBoost algorithm to improve 

classification accuracy and decision tree as a classification algorithm. The attributes 

used are 27 questions found on the CDI instrument. The data used were 157 with 80 

data that indicated depression and 77 data that did not indicate depression (normal). 

Before using the AdaBoost algorithm the accuracy, sensitivity and specificity were 

94.2675%, 96.1039%, and 92.5%. After using the AdaBoost algorithm, the highest 

accuracy, sensitivity and specificity were obtained at the 6th iteration with each value 

100%, 100% and 100%. The results of the AdaBoost - decision tree are implemented 

in an android application. The results of application testing based on usability tests and 

user satisfaction test, users feel that the application is excellent. 

Keywords: AdaBoost, CDI, Decision Tree, Depression in Children, Early 

identification.  
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