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Cumulative Voting 

Cumulative Voting (CV) adalah salah satu metode yang paling mudah untuk 

digunakan dalam pemeringkatan requirement software, hal ini telah diinvestigasi oleh Sahni 

(2007) dalam hal konsumsi waktu, skalabilitas, akurasi, kemudahan penggunaan dan 

kemudahan dipelajari, dibandingkan dengan AHP. Metode ini juga dikenal sebagai 100 point 

menurut Ahl (2005). 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 (2011) yaitu metode ACBA, sehingga pengembangan metode ini menjadi 

masalah yang penting. 

Selain bernama 100 poin, metode ini juga ada yang menamakan metode 100 dolar dan 

cumulative voting (Leffingwell, D. dan Widrig, D., 2003). Tidak ada informasi yang pasti 

kapan metode 100P ditemukan dan berapa lama sudah digunakan. Pertama kali metode 100P 

digunakan, mungkin ketika orang mulai mempertukarkan benda satu dengan yang sama lain. 

Misalnya, jika mendapat dua buah sarung untuk kampak, atau menukar kampak dengan tiga 

keranjang ?. Bagaimanapun, jika ini adalah pertama kalinya atau tidak, hal tersebut murni 

spekulasi, sedangkan tidak ada referensi kapan orang pertama kali menggunakan metode ini. 

Ada beberpa pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh metode ini, kebanyakan jurnal 

didapatkan di bidang ekonomi, misalnya Bowler, S., et. al. (1999), Danielson M.G. dan 

Karpoff, J.M.  (1998), Still, E. dan Karlan, P. (1995), Brischetto, R. (1995). Dalam ilmu 

rekayasa perangkat lunak, tidak ada publikasi yang banyak, sedikit buku dan artikel yang 

membahasnya, yaitu Leffingwell, D. dan Widrig, D. (2003) dan Regnell, B. et al (2001). 

Leffingwell, D. dan Widrig, D. (2003) megatakan bahwa ”This simple test is fun, fair 

and easy to do”. Sebagaimana indikasi namanya, setiap orang yang bersangkutan harus 

mendapatkan seratus point dari beberapa nilai. Dengan point ini harus melakukan ”purchase 

ideas”. Setiap orang menuliskan pada selembar kertas point-point mereka, satu orang 

menghitung, dengan mengambil jawaban dan menjumlahkan point yang didapatkan setiap 

spesifikasi kebutuhan dan memberikan hasil cumulative voting. Kebutuhan yang 

mendapatkan skor tertinggi adalah kebutuhan yang paling penting. 

Leffingwell, D. dan Widrig, D. (2003) mengklaim bahwa permasalahan pada metode 

ini hanya melakukan satu kali dalam setiap proyek. Tidak ada alasannya mengapa. Salah 

satunya adalah ketika hasil telah diberikan, setiap orang harus melihat bagaimana yang lain 

telah divoting. Jika kebutuhan favorit seorang partisipan ditempatkan diurutan pertama dan 

kebutuhan favorit berikutnya diurutan terakhir, maka orang ini bisa saja pada putaran kedua 

memasukkan semua pointnya pada kebutuhan favorit keduanya dan bisa mendapatkan dua 

kebutuhannya berada di posisi teratas. Peringatan lain yang diberikan Leffingwell, D. dan 

Widrig, D. (2003) adalah bahwa bisa saja diperlukan batasan berapa banyak satu orang dapat 
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memberikan point untuk satu kebutuhan. Jika tidak ada batasan, seorang partisipan yang lebih 

pandai dapat memperkirakan bahwa spesifikasi kebutuhan seperti ”user friendly”, ”nice GUI’ 

atau yang lain akan mendapatkan nilai tinggi, tapi dia juga menginginkan perangkat lunak 

dapat berjalan di banyak sistem operasi. Maka dia akan meletakkan semua poinnya pada 

”platform independent” dan dengan pilihan itu berharap kedua kebutuhannya berada dalam 

daftar. 

Secara teori 100P sama fleksibelnya seperti Planning Game (PG) dalam jumlah 

perbandingan, misalnya n spesifikasi kebutuhan membutuhkan n perbandingan. Sehingga, 

metode ini sungguh cepat dan scalable jika dibandingkan dengan AHP. Walaupun 

mempunyai jumlah perbandingan yang sama dengan PG, misalnya n, metode ini mungkin 

memerlukan waktu yang lebih lama dalam pembandingannya. Alasan ini adalah bahwa dalam 

PG keputusan ada didalam dimana pile ditempati kebutuhan. 

Untuk 100P, skalanya adalah rasio, dimana skala yang sama dengan AHP. Sehingga 

seseorang yang melakukan pemeringkatan memperhatikan yang manakah spesifikasi 

kebutuhan yang lebih atau kurang penting daripada yang lain. Pada saat yang sama, hanya 

mempunyai sedikit point yang harus didistribusikan, dimana mungkin juga memerlukan 

waktu untuk perhitungan distribusi point terhadap spesifikasi kebutuhan yang berbeda. 

Langkah-langkah pemeringkatan dengan metode CV : 

1. Memasukkan semua spesifikasi kebutuhan dalam baris. 

2. Membagi semua point diantara spesifikasi kebutuhan, menurut yang manakah 

spesifikasi kebutuhan yang paling penting kepada sistem oleh setiap orang yang 

berkontribusi 

3. Mengakumulasi poin yang didapat setiap spesifikasi kebutuhan dari setiap pemberi 

suara/poin 

4. Merangking spesifikasi kebutuhan berdasarkan total poin yang didapat dengan urutan 

menurun. 

Contoh berikut ini adalah melakukan pemeringkatan 9 spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 

pada contoh AHP, yang dilakukan oleh 3 orang yang berkontribusi memberikan suara 

pemilihan. 

Langkah-langkahnya : 

1. Menyusun spesifikasi kebutuhan dalam baris tabel distribusi secara acak, kemudian 

mendistribusikan 100 point pada semua baris kebutuhan. 

Tabel Distribusi Poin ke Masing-masing Spesifikasi Kebutuhan 

Req 
Points Total poin 

a b c (a+b+c)/3 

R1 3 6 14 7.666667 

R2 11 8 3 7.333333 

R3 19 30 25 24.66667 
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R4 18 14 23 18.33333 

R5 8 2 0 3.333333 

R6 20 0 5 8.333333 

R7 10 5 12 9 

R8 6 12 8 8.666667 

R9 5 23 10 12.66667 

Jumlah 100 100 100 100 

 

Tabel diatas menampilkan hasil distribusi poin setelah melalui pertimbangan dan 

perbandingan, total semua poin adalah 100. 

 

2. Mengurutkan tabel distribusi berdasarkan kolom total poin secara menurun. 

Tabel Pengurutan Poin Secara Menurun 

Req 
Points Total poin 

a b c (a+b+c)/3 

R3 19 30 25 24.66667 

R4 18 14 23 18.33333 

R9 5 23 10 12.66667 

R7 10 5 12 9 

R8 6 12 8 8.666667 

R6 20 0 5 8.333333 

R1 3 6 14 7.666667 

R2 11 8 3 7.333333 

R5 8 2 0 3.333333 

Jumlah 100 100 100 100 

 

Tabel diatas menampilkan hasil pemeringkatan dengan metode 100 poin. 
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