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ABSTRACT 

The easy and fast method for requirement prioritization is Cumulative Voting (CV). Customers just simply distribute 100 
points to a number of selection requirements. This way is easier and faster, but the result is less reliable. The problems in 
this method is not looking at the background of customers who contribute to the system to be developed. The greater 
influence of customers in the system should also have a major influence on the rating done, and vice versa. This paper 
proposes an improvement on the CV method with respect to the weight that is owned by the customer in giving points. 
The weight is a multiplier for the points given by customer. Great weight to the group of users follows the scale used in 
Analitic Hierarchy Process (AHP). The weights given to each customer group are based on the results of a background-
based customer grouping that contribute distribution points. Customer clustering is performed using the K-means 
clustering method which is an unsupervised clustering method. Using this new method of ranking, the results of further 
requirements can be justified, because it was looking at the background where customers can give points in the rating 
process. 
Keywords: Method of Ranking, Cumulative Voting, K-means Clustering, Weights. 
 
1. Latar Belakang 
Sebelum perangkat lunak digunakan oleh customer, proses demi proses dalam pengembangan perangkat lunak telah 
dilalui. Fase spesifikasi requirement dalam pembuatan perangkat lunak merupakan fase yang sangat menentukan 
keberhasilan perangkat lunak. Isu mengenai pentingnya fase spesifikasi requirement disampaikan oleh Agusa[6], Davis[7], 
dan Yue[8] yang memberikan pernyataan yang sama bahwa fase requirement sangat dipengaruhi oleh biaya dan waktu, 
dan kualitas spesifikasi requirement itu sendiri. Ada beberapa metode untuk memperkirakan pemeringkatan spesifikasi 
requirement perangkat lunak yang ada. Interdependensi perlu didefinisikan, dan estimasi biaya harus digunakan dalam 
proses seleksi untuk mengambil spesifikasi requirement yang memenuhi syarat peringkat. Beberapa metode dapat 
digunakan dalam pemeringkatan seperti: Analitic Hierarchy Process (AHP)[4], Cumulative Voting (CV)[3],  Advanced 
Cost and Benefit Approach (ACBA)[9], dan sebagainya. Pemeringkatan dapat dilakukan oleh customer dan/atau 
perwakilan customer, seperti pakar internal dari pemasaran dan manajemen produk. Pemeringkatan requirement dapat 
digunakan sebagai input terhadap pemilihan requirement sebelum pilihan akhir untuk realisasi yang akan dibuat. 
 
Cumulative Voting (CV) adalah salah satu metode yang paling mudah untuk digunakan dalam pemeringkatan 
requirement software[1]. Hal ini telah diinvestigasi oleh Sahni[1] dalam hal konsumsi waktu, skalabilitas, akurasi, 
kemudahan penggunaan dan kemudahan dipelajari, dibandingkan dengan AHP[4]. Metode ini juga dikenal sebagai 100 
point[2]. Setiap customer diberikan 100 point kemudian harus mendistribusikannya ke sejumlah requirement. Selanjutnya 
setiap point yang diterima oleh requirement dilakukan penjumlahan (akumulasi) untuk mendapatkan total point yang 
diterima untuk setiap requirement. Metode ini juga menjadi bagian metode yang diusulkan oleh Prasetyo[9] yaitu metode 
ACBA, sehingga pengembangan metode ini menjadi masalah yang penting. 
 
Metode ini mudah dan cepat untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam pemeringkatan requirement software 
yang akan diimplementasikan[2]. Tetapi metode ini sangat peka terhadap masalah emosional dan rasa suka yang dimiliki 
oleh setiap customer[3]. Hal ini dikarenakan proses ini tidak memandang seberapa besar keterkaitan customer yang 
dimintai pendapat terhadap masalah yang diselesaikan yaitu software yang akan dibangun. Dalam sebuah sistem 
informasi akademik universitas, penentuan peringkat requirement yang akan diimplementasikan dapat melibatkan 
customer seperti: staf tata usaha, biro akademik, mahasiswa, dosen wali, dan sebagainya. Tetapi setiap customer tersebut 
biasanya hanya memandang tingkat kebutuhan dari sisi dirinya saja, tidak memandang sisi kebutuhan customer yang lain. 
Dengan menggabungkan point-point yang didapat, setiap requirement dari semua kelompok customer maka tingkat 
kepercayaan terhadap hasil pemeringkatan lebih dapat diterima. Hal ini karena proses pemeringkatan sudah 
menggabungkan pendapat yang diberikan semua kelompok customer yang terkait dengan sistem. 
 
Masalah lain yang juga mempengaruhi adalah bahwa point yang diberikan setiap kelompok customer berdasarkan rasa 
kesukaan/kepentingan menurut dirinya. Ini sangat dipengaruhi oleh subyektivitas customer. Sebenarnya ada faktor lain 
yang mempengaruhi yaitu bobot (derajat) kepentingan customer terhadap sistem. Bobot ini ditentukan dengan melihat 
seberapa besar kepentingan customer terhadap sistem. Staf tata usaha mempunyai kepentingan yang lebih besar 
dibanding mahasiswa karena lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan staf tata usaha daripada mahasiswa. Biro 
akademik mempunyai kepentingan yang lebih besar daripada dosen wali. Nilai bobot/derajat kepentingan di sini dapat 
menggunakan skala rasio 1 sampai 9, seperti yang digunakan dalam Analitic Hierarchy Process (AHP)[4]. 
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Yang juga menjadi masalah adalah bagaimana menentukan besarnya bobot untuk setiap kelompok customer berdasarkan 
sejumlah kriteria. Jika menggunakan 2 parameter kriteria untuk menentukan besarnya bobot misalnya menggunakan 
parameter: jumlah fungsional yang dibutuhkan dan jumlah user yang menggunakan, maka peta penentuan bobot dari 2 
kriteria dapat digambarkan dengan diagram kartesius. Di sini pengelompokan dapat menggunakan teknik K-means 
clustering[5]. Karena skala yang disediakan AHP adalah dari 1 sampai 9[4], maka besar bobot yang dapat digunakan 
adalah 1 sampai 9, artinya ada 9 kelompok yang harus dihasilkan oleh K-means. Meskipun masalah jumlah kelompok 
adalah relatif terhadap sebaran data maka jumlah kelompok di sini dapat disesuaikan dengan kondisi sebaran data, tetapi 
harus dinormalisasikan agar bobot yang nanti didapatkan masih dalam jangkauan antara 0 sampai 10. 
 
Dalam makalah ini, diusulkan metode Enhanced Cumulative Voting (ECV) untuk memperbaiki metode CV agar 
memberikan hasil peringkat yang lebih dapat dipercaya dengan memperhatikan seberapa besar kontribusi kelompok 
customer (bobot) dan kriteria yang menentukan besarnya bobot. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bobot 
kelompok customer ada 2, agar memudahkan dalam visualisasi pengelompokan bobot customer. Semua nilai 2 kriteria 
pada setiap kelompok customer akan menentukan bobot point yang diberikan customer. Bobot dan point dari customer 
akan bergabung untuk menentukan besar persentasi peringkat requirement. 
 
Sistematika dalam paper ini terbagi menjadi 5, bagian 1 membahas latar  belakang, bagian 2 membahas ringkasan metode 
terkait, bagian 3 membahas desain metode ECV, bagian 4 membahas kesimpulan. 

 
2. Metode Terkait 
2.1 Cumulative Voting (CV) 
Cumulative Voting (CV) adalah salah satu metode tertua dan paling mudah digunakan untuk memprioritaskan 
requirement. Para customer atau kelompok customer disediakan 100 unit (poin, uang atau unit imajiner lainnya) untuk 
mendistribusikan di antara requirement[1,3]. Semakin banyak poin yang diberikan pada suatu requirement tertentu, 
semakin tinggi prioritas requirement tersebut. 
 
Sangat mudah untuk mendistribusikan 100 poin ketika memiliki beberapa requirement. Tapi, ketika semakin banyak 
requirement, CV mulai kehilangan keasliannya. Misalnya memiliki 50 requirement, dan kemudian customer tidak dapat 
memberikan lebih dari 2 poin untuk setiap requirement (jika dia ingin memberikan poin yang eksplisit untuk semua 
requirement). Dalam hal ini, sulit untuk memperkirakan kepentingan relatif antara requirement.  
 
Untuk mengatasi masalah ini, adalah dengan meningkatkan jumlah poin untuk didistribusikan dari 100 poin menjadi 
1000 poin (atau bahkan lebih tergantung pada jumlah requirement). Masalah lain pada CV adalah bahwa jika memiliki 
lebih dari satu kelompok requirement, mungkin ada kemungkinan bahwa para pemangku kepentingan berfikir dan 
menaruh lebih banyak poin requirement yang diinginkan untuk diimplementasikan. Untuk mengatasi situasi ini, bisa 
dengan meletakkan batas dalam distribusi poin untuk setiap requirement[3] misalnya customer tidak bisa 
mendistribusikan lebih dari 25% poin dengan suatu requirement tertentu. Langkah-langkah pemeringkatan dengan 
metode CV[1]: 
1. Memasukkan semua spesifikasi kebutuhan dalam setiap baris. 
2. Membagi semua point di antara spesifikasi kebutuhan, menurut yang manakah spesifikasi kebutuhan yang paling 

penting kepada sistem. 
3. Mengurutkan requirement berdasarkan total distribusi. 

 
2.2 Skala kepentingan dalam AHP 
Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan teori umum mengenai pengukuran[4]. AHP digunakan untuk 
menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan 
berpasangan tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relative dari derajat kesukaan, atau 
kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metoda ini sangat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio dari 
factor-faktor yang semula sulit diukur seperti pendapat, perasaan, prilaku, dan kepercayaan. 
 
Faktor-faktor tersebut diukur secara relatif antara satu dengan yang lain, skala pengukuran relatif 1 hingga 9, seperti yang 
tertera dalam Tabel 1, diusulkan untuk dipakai[4]. Jika nilai elemen yang dibandingkan sangat dekat satu sama lain, 
penggunaan skala 1.1, 1.2 hingga 1.9 dapat digunakan. 
 

Tabel 1 Skala Dasar Perbandingan Berpasangan AHP 
Intensitas Definisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya Kedua aktifitas menyumbangkan porsi yang sama pada tujuan 

3 
Agak lebih 
penting yang satu 
atas lainnya 

Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktifitas lebih dari yang 
lain 
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Intensitas Definisi Penjelasan 

5 Cukup penting Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktifitas lebih dari yang 
lain 

7 Sangat penting Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktifitas lebih 
dari yang lain 

9 Kepentingan yang 
ekstrim Bukti menyukai satu aktifitas atas yang lain sangat kuat 

2,4,6,8 

Nilai tengah 
diantara dua nilai 
keputusan yang 
berdekatan 

Bila kompromi dibutuhkan 

Berbalikan Jika aktifitas i mempunyai nilai yang lebih tinggi dari aktifitas j maka j mempunyai nilai berbalikan ketika 
dibandingkan dengan i 

Rasio Rasio yang didapat langsung dari pengukuran 
 
Tabel 1 menunjukkan pemberian skala nilai perbandingan berpasangan pada sejumlah kepentingan yang harus 
dievaluasi. Skala dimulai dari 1 hingga 9 yang bernilai mulai dari tingkat kepentingan yang sama hingga tingkat 
kepentingan yang sangat ekstrim. 
 
2.3 K-means Clustering 
Dalam statistik dan mesin pembelajaran, K-means clustering adalah metode analisis kelompok yang mengarah pada 
pemartisian obyek pengamatan ke dalam kelompok dimana setiap obyek pengamatan dimiliki oleh sebuah kelompok 
dengan mean terdekat[5]. Mirip dengan algoritma expectation-maximization untuk campuran Gaussian dimana keduanya 
mencoba untuk menemukan pusat dari kelompok alami dalam data sebanyak pendekatan iterasi perbaikan yang 
dilakukan oleh kedua algoritma. 
 
Pengelompokan data merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan (unsupervised). Ada dua jenis 
pengelompokan data yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data yaitu pengelompokan data hirarki 
(hierarchical) dan pengelompokan data non hirarki (non-hierarchical). K-means merupakan salah satu metode 
pengelompokan data non hirarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih kelompok. 
Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke 
dalam satu kelompok yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam 
kelompok yang lain. Adapun tujuan dari pengelompokan data ini adalah untuk meminimalisasikan fungsi obyektif yang 
diset dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya berusaha meminimalisasikan variasi di dalam suatu kelompok 
dan memaksimalkan variasi antar kelompok. Pengelompokan data menggunakan metode K-means ini secara umum 
dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut: 
1. Tentukan jumlah kelompok. 
2. Alokasikan data ke dalam kelompok secara random. 
3. Hitung centroid/rata-rata dari data yang ada di masing-masing kelompok. 
4. Alokasikan masing-masing data ke centroid/rata-rata terdekat. 
5. Kembali ke step 3, apabila masih ada data yang berpindah kelompok atau apabila perubahan nilai centroid, ada yang 

di atas nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada fungsi obyektif yang digunakan di atas nilai 
threshold yang ditentukan. 

Fungsi obyektif  K-means dihitung dengan rumus: 
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Dimana F adalah fungsi obyektif, x adalah data,  adalah centroid, k adalah jumlah cluster/kelompok, S adalah 
himpunan data. Distance space adalah jarak antara dua titik yang dihitung menggunakan jarak euclidean sebagai berikut: 
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Dimana p adalah dimensi data. 
3. Desain Metode Enhanced Cumulative Voting 
Desain prosedur metode ECV dimulai dengan langkah awal yang sama dengan CV, yaitu memastikan spesifikasi 
requirement. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan prosedur berikutnya adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan kriteria dan nilai kriteria untuk setiap customer. 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 2 kriteria untuk memudahkan visualisasi pengelompokan pada diagram 
kartesius. Jumlah kriteria yan digunakan bisa satu, dua atau tiga, dan seterusnya sesuai keinginan. Penentuan kriteria 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                               KNS&I11-031 

200 

bisa ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi customer terhadap sistem, misalnya: 
jumlah kebutuhan fungsional sistem, jumlah pengguna untuk kategori customer, kontribusi keuntungan, kontribusi 
biaya, dan sebagainya. Pengukuran nilai faktor bisa diambil dari data lapangan yang memenuhi syarat untuk 
digunakan sebagai kriteria dalam pengelompokan. 

2. Pengelompokan customer dengan K-means. 
Kriteria yang sudah ditentukan dan nilai yang sudah dimasukkan harus dilakukan pengelompokan dengan K-means 
atau varian-variannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan K-means murni. Pengelompokan dalam K-means 
ini tidak dapat diperkirakan hasilnya karena karakteristik dari K-means itu sendiri yang bersifat unsupervised. 
Jumlah kelompok yang digunakan dalam K-means bisa diperkirakan sesuai kondisi sebaran data kriteria. 

3. Pembobotan kelompok customer. 
Kelompok (cluster) yang sudah didapat dari K-means harus diberikan bobot. Pemberian bobot untuk setiap 
kelompok di sini bisa dilakukan dengan bebas tetapi dalam metode ECV ini mengadopsi metode AHP yang 
menggunakan skala 1 sampai 9 (antara 0 dan 10), sehingga aturan skala yang digunakan juga sama. Penjelasan skala 
bobot dalam ECV dijelaskan dalam Tabel 2. Nilai bobot dalam sebuah kelompok menunjukkan besarnya kontribusi 
(pengali) terhadap poin yang diberikan customer yang masuk dalam kelompok tersebut. Nilai bobot yang bisa 
diberikan dalam jangkauan 1 sampai 9. 
 

Tabel 2. Skala Dasar Bobot Kelompok Dalam ECV 
Bobot  Definisi 

1 Kontribusi sangat ekstrim kecil 
3 Kontribusi agak kecil 
5 Kontribusi sedang-sedang saja 
7 Kontribusi agak besar 
9 Kontribusi sangat ekstrim besar 

2,4,6,8 Nilai tengah di antara dua nilai kontribusi yang berdekatan 
 
Selanjutnya bobot yang sudah diberikan pada setiap kelompok customer harus dinormalisasi dengan prosedur sebagai 
berikut: 

1. Menjumlahkan semua bobot kelompok. 
2. Membagi setiap bobot kelompok dengan jumlah tersebut. 

4. Mendistribusikan poin pada semua requirement. 
Langkah ini dilakukan oleh semua customer dalam setiap kelompok. Setiap customer diberikan 100 poin, poin-poin 
harus didistribusikan ke semua requirement. Besar poin menunjukkan tingkat prioritas kepentingan menurut 
customer tersebut. 

5. Mengakumulasi semua poin pada setiap customer. 
Langkah ini dilakukan dengan menjumlah semua poin yang didapat setiap requirement dari semua customer yang 
tergabung dalam kelompok masing-masing. 

6. Merangking requirement berdasarkan total poin. 
Peringkat yang didapat oleh setiap requirement ditentukan oleh besar total akumulasi poin dari setiap customer 
dalam kelompok yang sudah dikalikan dengan bobotnya. Total poin terbesar akan menjadi peringkat pertama dan 
total poin terkecil akan menjadi peringkat terakhir. 

 

 
Gambar 1. Perbandingan Desain Sistem EV dan ECV 
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Dengan menerapkan prosedur dalam metode ECV, diharapkan ada perbaikan pada hasil ranking yang diberikan dimana 
hasil ranking sudah melibatkan pengaruh latar belakang customer yang berkontribusi sehingga hasil ranking lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan: 
1. Ada pengelompokan customer berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi masalah yang sedang diselesaikan. 

Pengelompokan dilakukan dengan teknik unsupervised clustering yaitu K-means. 
2. Setiap customer yang sudah dikelompokkan mempunyai bobot tertentu dimana besar bobot dapat ditetapkan 

berdasarkan hasil pengelompokan. Bobot inilah yang akan mempengaruhi besar pengaruh poin yang dialokasikan 
customer pada setiap requirement. 

 
4. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari metode ECV yang diusulkan: 
1. Ada perbaikan yang signifikan dari metode CV konvensional 
2. Penggunaan pengelompokan unsupervised yang menyebabkan kelompok yang didapatkan tidak perlu diarahkan. 
3. Hasil rangking requirement lebih dapat dipertanggungjawabkan karena selain memandang besar poin yang didapat, 

juga memandang besar kontribusi customer yang memberikan poin. 
Saran untuk penelitian berikutnya: 
1. Perlu pengujian untuk membuktikan usulan metode ini. 
2. Jika ada perbandingan nyata dengan metode CV sebelumnya, maka dapat dipastikan apakah metode ECV benar-

benar lebih baik dari CV. 
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