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ABSTRACT
w' mdfast methodfor requirement prioritization is Cumulatitte Voting (CIt). Cusbrners just simply ctistribute 100
w i: a number of selection requirements. This way is easier and faster, but the result is lessi reliabti. The problems in
)ret''lod is not looking at the background of customers who cintribute to the system to be developed. The greater
rcx"e of customers in the system should also hqve a major inJluence on the raling clone, and vice i,ersa. Thii paper
wwi an improvement on the CV method with respect to the weight that is ornri by the custorner in giving points.
ilrgii:4r is a multiplier for ]!1e 

points given by customer. Great *iQnt b rhe group if users fottows the scale used in
: iterarchy Process (AHP) The weights given lo each customir group are bised on the"results of a background-
ia*rt64s7" grouping that contribute dislribution points. Customer clustering i,r performed using the i-.ro6

melhod which is an unsupervised clustering method, Using this new metiod of rinking, the risults offurther
lts can be justified, because it was looking at the background where cu,ytomer,s con give poi,lts in tii rating

.\fethod of Ranking Cumulative lroting K-means Clu,stering, Wteights.

Belakang
perangkat_lunak digrrnakan oleh customer, proses demi proses dalam pengembangan perangkat lunak telahiase spesifikasi requirement dalam pembuaian perangkai lunak merupakin faselung ratgat menentukan

531/1 neranekat lunak. Isu mengenai pentingnyafase spesifikasi requiremeit disampaikan ierr fgusuGL ;avisn,*r" ]ang memberikan pemyataan yang sama bahwa fase requirement sangat dipengamhi oleh biaya dan waktu,
spesifikasi requirem.ent itu sendiri. Ada beberapa metode untuk memperktakin p"*".togkrLo spesifi,kasi
perangkat lunak yang ada, _Interdependensi perlu didefinisikarl dan eitimasi biaya harusiigunakan dalam

=eksi unhrk mengambil spesifikasi requirement yarg memenuhi syarat perinekat. Beberapa metode daoat* $ut pemenngkalan:pli; Analitic.Hierarchy Process (AHp;tr-r. Cuiutative voting tiiol, iiriiilinc BeneJit Approach (ACBA)['1 dan sebagainya.'Peneringkatan dapat dilakukan olei customer dan/ataum:i'*t gvslsv\sv' seperti gakar intgrnal dari pemasaran dan tnao[e*en proa*. pemeringkatan requirement dapat

t 'm mudah dan cepat unluk diterapk- qhn pengambilan keputusan dalam pemeringkatan requirement softwaremt dtimplementasikant'i. Tetapi metode ini sangat peka terharlap masalah emosional"rlan rasa suka yang dimilikim@ atstomey'tl. Har ini dikarenakan proses.iii riaur, *.*uoiao! seoerapa besar keterkaitan customer yangn ryndapat terhadap masalah yang diselesaikan yaihr sofiware iang atan dibangrul naUm sebuah sistemm akademik universitas,. penextuan peringkat riquiremint yang akan diimplementasikan dapat melibatkan

:ebagai input tethadap pemilihan requirement sebelum pilihin akhii untuk realisasi ling akan fibuat.

:.'-1::f \t!,,lj+rh yl-ah satu metode y-dnq -p4lp mudah untuk digrurakan dalam pemeringkatanai soJtware" '. Hal ini telah diinvestigasi oleh Sahnittj dalarn hal konsumii waktu, skalabilitas, aiurasi.uu rsr(ur ururvclngasr orell Darlnl" oalarn nal"I(onsumst wakfu, SkalabilitaS, akuraSi,

ffi,fT.ryT dantemudahan dipelajari, dibandingkan dengan 41ptal. Metode ini juga aikenal sebagai lOd- :flap customer diberikan l0o point kemudian hanrs mendistribusikannya ke seiumlah reluirement. Selanjutnyar0,", 
':ang 

diterima d"t:*;;:,";;'.Tilil;frT'ffjtrffi(tr,lx,ffi:i1i,ff*fffiXH#:;:rt;:##:;
r @uk setiap requirement. Metode ini juga meniioi 

-uagian 
metode yang diusulkan oleh nasetyott)1ffi;ffi;icrngga pengembangan metode ini menjadi *asatatr yang penting.

!.yr.! rrrvuvsq\ur:qrrti: $af tata usaha biro akademik, mahasiswa, dosen waii, din sebagainy". t.trpi *t 
"p 

cust,tnrcr tersebut

3:1fflf$9j.1ry l"gfyq$.sisi dirinya saja, tidal *r**orog risi kebutuhan customeryangtain.wtggabungkan point'point yang didapat, setiap 
-requirement 

dari semua kelompok customer maka tingkat*rn- terhadap hasil pemeringkatan lebih dapat diterima. Hal ini karena pror., p.-rringkatan sudahmgkan pendapat yang diberikan semua ketompok customery*g t".t"it dengan sist *.
AIn ]'ang juga mempengg*t 

3dalah bahwa point yang diberikan setiap kelornp ok customer berdasarkan rasa
'l"e''entingan menurut dLovu, Ini sangat aipengarutri or"n .uny"rriuitas custamer. Sebenarnya ada faktor Lainpengaruhi yaitu bobot (derajat) kepentingan iustomer terhadap sistem. Bobot ini ditent'kan dengan melihat

H,X""5:.*rl:y:"::!?*::^flt'"qp.sistem. sgr atu gra, mempunyai kepentingan yang lebih besarrc mahasiswa karena lebih banyak pekerjaan yang harus ditakukan ilift-ililiiiiilu'*urrusiswa. Biro
:TT*,"-"ltlt:393^t119 lfilr oes1.r elniou. dosen wali. Nilai bobot/deraiat Lep-enu"ean di sini dapatkan skala rasio I sampai 9, seperti vang digunakan datamAnaliti" tt,rr"i"i, ii";':;;?iffi'11

t97
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Yutg juga menjadi mamlah adalah bagaimana menentukan besarnya bobot untuk setiap kelompok eustomer be
sejumlah kriteria. Jika rnenggunakan 2 parameter kriteria unhrk menentukzur besarnya bobot misalnya men

penggunaan skala I. I. l.2 hingga L9 dapat digunakan.

Tabel I Skala Dasar

adalah I sampai 9, artinya ada 9 kelompok yang harus dihasilkan oleh K-means. Meskipun masalatrjumtan Ul
adalah relatif terhadap sebaran data maka jumlah kelompok di sini dapat disesuaikan dengan kondisi sibaran dm,
harus dinormalisasikan agar bobot yang nanti didapatkan masih dalam jangkauan antara Oiampai 10.

Dalam makalah ini, diusulkan metode Enhanced Curnulative Voting (ECVI untuk memperbaiki metode Cu
memberikan hasil peringkat yang lebih dapat dipercaya dengan memperhatikan seberapa besar kontribusi irsr
customer (boboO dan kriteria yang menentukan besarnya bobot. Kriteria yang digunakan untuk menenflrkeu
kelompok customer ada 2, agu memudahkan dalam visualisasi pengelompokan bobot customer. Semua nilar -
pada setiap kelompok customer akan menentukan bobol point yang diberikan customer. Bobot dan point dan
akan bergabrmg untnk menentukan besar persentasi perm$kat requirem.ent.

Sistematika dalam paper ini terbagi menjadi 5, bagian I membahas laar belakang, bagian 2 membahas ringkasiu
terkait, bagian 3 membahas desain metode ECV, bagian 4 membahas kesimpulan.

2. Metode Terkait
2.1 Cumulative Voting (CV)
Cumulative l/oting (C\lt adalah salah satu metode tertua dan paling mudah digunakan untuk
requirement. Para customer alau kelotnp.o\_cuslomer disediakan 100 unit (poin, uang atau unit imajiner larn::,a
mendistribusikan di antara requirementL'''t. Sernakin banyak poin yang diberikan pada suatu requirenre-'0,
semakin tinggi priorita s requiremenl tersebut.

Sangat mudah untuk mendistribusikan 100 poin ketika memiliki beberapa requirement. Tapi, ketika semai;.:r
requirement, CV mulai kehilangan keasliannya. Misalnya memiliki 50 requirement, dan kemudian custoner ap
memberikan lebih dari 2 poin untuk setiap requirement (iika dia ingin memberikan poin yang eksplisir umr
requirement). Dalam hal ini, sulit untuk memperkirakan kepentingan relatif antara requirernent.

Untuk mengatasi rnasalah ini, adalah dengan meningkatkan jumlah poin untuk didistribusikan dari 100 pt-,:
1000 poin (atau bahkan lebih tergantung pada jumlah requirement). Masalah lain pada CV adalah bahwa 1ii;
lebih dari satu kelompok requirement, mmg]<rn ada kemungkinan bahwa para pemangku kepentingan ie
menaruh lebih banyak poin requirement yang diinginkan untuk diimplementasikan. Untuk mengatasf siru:s.
dengan meletakkan batas dalam distribusi poin untuk setiap recluiremenf3\ misalnya customer zw
mendistribusikan lebih dari 25Vo poin dengan stJatu requirement terlentu LangkahJzurgkah pemeringi;;i;a I
metode cvtl:
l. Memasukkan semua spesifikasi kebutuhan dalam setiap baris.
2. Membagi semua point di antara spesifikasi kebutuhan, menurut yang manakah spesifikasi kebutuhan '.ru4

penting kepada sistem.
3. Menguru&an requirernent berdasarkan total distribusi.

2.2 Skala kepentingan dalam AHP
Metode Analytic l{ierarchy Process (AHP) merupakan teori umum mengenai pengukuranlal. ,tlp diguru
menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontrnu. ps
berpasangan tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relative dari derajat kesu
kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metoda ini samgat berguna untuk membantu mendapatkan ske;
factor-faktor yang semula sulit diukur seperti pendapat, perasaan, prilaku, dan kepercayaan.

parameter: jurnlah fungsional yang dibutuhkan dan junrlah user yang menggunakan, maka peta penentun bobcr
klteria dapt digambarkan dengan diagram kartesius. Di sini pengelompokan dapat menggunakan teknik -i-.
clustering!"t. Karena skala yang disediakan AHP adalah dari I sampai 9taj, maka besar bobot yang dapat dry

Faktor-faktor tersebut diukur secara relatif antara.satu dengan yang lairq skala pengukuran relatif I hingga 9 r

tertera dalam Tabel l, diusulkan untuk dipakaitoi. Jika nilai elemen yang dibandingkan sangat dekii sar
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menunjukkan pemberian skala nilai perbandingan berpasangan pada seiumlah kepentingan yang harus

9 yang bernilai mulai dari tingkat kepentingan yang salnln htngga tfugkatSkala dimulai dari I hingga
gan )"ng sangat ekstrim.

wts Clustering
rari$ik dan mesin pembelajararq K-means clustering adalah metode analisis kelompok yang mengarah pada

iln obyek pengarnatan ke dalam kelompok dimana setiap obyek pengamatan dimiliki oleh sebuah kelompok
gn terdekattsl. Mirip dengan algoritma expectation-maxinization untuk campuran Gaussian dimana keduanya

I unhrk menemukan pusat dari kelompok alami dalam data sebanyak pendekatan iterasi perbaikan yang

oleh kedua algoritma.

data merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan (tutsupenisefi. Ada dua jenis

data yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data yaitu pengelompokan data hirarki
dan pengelompokan data non hirarki (non-hierarchical). K-means rnerupakan salah satu metode

data non hixarki yang berusaha mempartisi datayang ada ke dalam bentuk satu atau lebih kelompok.

rnr mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sarnr'a dikelompokkan ke
.*ru kelompok yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam

u& 1'ang lain. Adapun tujuan dari pengelompokan data ini adalah untuk meminimalisasikan fungsi obyektif yang
F;rm proses pengelompokan, yang pada umumnya berusaha memirrimalisasikan variasi di dalam suatu kelompok

ksimalkan variasi antar kelompok. Pengelompokan data menggunakan metode K-means ini secara umum
deng;an algoritma dasar sebagai berikut:

-:xmkan jumlah kelompok.
{"riasikan data ke dalam kelompok secata random.

r"ra?srkan masing-masing data ke centfoi dhaa-rata terdekat.
krbali ke step 3, apabila masih ada data yang berpindah kelompok atau apabila perubahan nilai centroid, ada yang
tr rr rq nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada fungsi obyektif yang digunakan di atas nilai
tr"r"- : n o I d y ang diterfukan.

ivektif K-means dihitung dengan rumus:
kF=IIll'' -*,ll' (r)

j=l l€S j

F adalah frrngsi obyektif, x adalah data, F adalah centroid, k adalah jumlah c/ars/er&elornpok, S adalah
data. Distance space adalahjarak antara dua titik yang dihitung menggunakan jarak euclidean sebagai berikut:

Dr,(xr,x,) = Ilt, - t,ll, =

p adalah dimensi data

Desain Metode Enhanced Cumulative Voting
prosedur metode ECV dimulai dengan langkah awal yang sama dengan CV, yaitu memastikan spesifikasi
zenf. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar L Sedangkan prosedur berikutnya adalah sebagai berikut:

t,[enentukan kriteria dan nilai kriteria untuk setiap customer.
hgujian dalam penelittan iu menggunalcan 2kiteria untuk memudahkan visualisasi pengelompokan pada diagant
rstesius. Jumlah kriteria yan digunakan bisa satu, dua atau tig4 dan seterusnya sesuai keinginan. Penentuan kriteria

(2)

Pentraman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktifitas lebih dari yang

@ memurjukkan kesukaan yang kuat alas satu aktifitas lebih

Bukti menyukai satu aktifitas atas yang lain sangat kuat

Nilai tengah
diantara dua nilai
keputusan yang
berdekatan

g teUitr tinggi dari aktifitas j maka j mempunyai nilai berbatkan ketika

dibandinekan dengan i
Rasio dad

r lebih dari lry
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bisa diterfilkan berdasarkan falctor-fal<tor yang mempenganrhi kontribusi custom.er terhadap sistern-
jumlah kebutuhan fungsional sistenq jumlah pengguna untuk kategoi customer, kontribusi keuntungaq
biaya, dan sebagainya. Pengukuran nilai falctor bisa diambil dari data lapangan yang memenuhi s-ar:r
digunakan sebagai kriteria dalam pengelompokan.

2. Pengelompokan customer dengan K-means.
Kriteria yang sudah ditentukan dan nilai yang sudah dimasukkan harus dilal$kan pengelompokan dengan -;-

atau varian-variannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan K-means murni. Pengelompokan dalam ;"

ini tidak dapat diperkirakan hasilnya karena karaktedstik dari K-means itu sendiri yang bersifat un-.":
Jumlah kelompok yang digunakmdalanK-meansbisa diperkirakan sesuai kondisi sebaran data kriteria.

3. Pembobotan kelompok customer.
Kelornpok (cluster) yang sudah didapat dari K-meanr harus diberikan bobot. Pemberian bobot unn:r
kelompok di sini bisa dilakukan dengan bebas tetapi dalam metode ECV ini mengadopsi metode .{.F
menggunakan skala I sampai 9 (antan 0 dan 10), sehingga aturan skala yang digunakan juga sama. Penj
bobot dalam ECV dijelaskan dalam Tabe|2. Nilai bobot dalam sebuah kelompok menunjukkan besarnl.a k
(pangalD terha&p poin yang diberikan customer yang rnasuk dalam kelompok tersebut. Nilai bobot 'q
diberikan dalam jangkauan I sampai 9.

abel 2. Skala Dasar Bobot KelomDok Dalirm
Bobot Definisi

I Kontribusi saneat ekstrim kecil
3 Kontribusi aeak kecil
5 Kontribusi sedans-sedane saia
7 Kontribusi asak besar

9 Kontribusi sangat ekslrim besar
2.4.6.8 Nilai teneah di antara dua nilai kontribusi vane berdekatan

Selanjutnya bobot yang sudah diberikan pada setiap kelompok customer hams dinormalisasi dengan prosecr
berikut:

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

4. Mendistribusikan poin pada semua requirement.
Langkah ini dilak.:/r.an oleh semua customer dalam setiap kelompok. Setiap custorner dibenkan 100 potn
harus didistribusikan ke semua requirement. Besar poin menunjukkan tingkat prioritas kepentinga;
customer tersebfi.

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

6. Merangking requirementberdasarkan total poin.
Perngkat yang didapat oleh setiap requirement ditentukan oleh besar total akumulasi poin dari setr4
dalam kelompok yang sudah dikalikan deng;an bobotnya. Total poin terbesar alcan menjadi peringkat
total poin terkecil akan menjadi peringkat terakhir.

Otomatis Manual
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-nenerapkan prosedw dalarn metode ECV, diharapkan ada perbaikan pada hasil ranking yang diberikan dimana

img sudalr -eUUa*ao pengaruh laar belakang castomer yang berkontribusi sehingga hasil ranking lebih dapat

wabkan. Hal ini disebabkan:
U-i:nrttompokan castomer berdasarkan falctor-faktor yang melatar belakangi masalah yang sedang diselesaikan.

ffihgcompokan dilakukan dengan teknik unsuperuised clustering yaJitn K-means.

W caitorner ya11g zudah 
-dikelompkkan 

mempunyai bobot tertentu dimana besar bobot dapat ditetapkan

fir5asa*an hasil pengelompokan. Bobot inilah yang a&an mempenganrhi besar pengaruh poin yang dialokasikan

rulolrl.rn€,' pada setiap re quirement.

ulan
lang dapat diambil dari metode ECVyang diusilkan:

tlr Ferbaikan y*ng signifikan dari metode CV korwen-siornl
frtry,r"- p"ng.io*pok* unsvpervised yang menycbabkan kelompok yang didapatkan tidak perlu diamhql:
qu*-nngti"g requiremenr lebibdapat dipertangepngiawabkan karenia selain memandang besar poin yang didapat,

lrc mnandang besar kontribusi customer yxrgmr:mberikan poin.

tr rnnr'ii penelitian berikutnya:
A:ru peneujian untuk membuktrkan usulan metode ini.

maka dapat dipastikan apakah metode ECV benar-lha lda perbandingan nyata dengan meto<lc CV sebelumrrya,

uar lebih baik dari CV.
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