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ABSTRACT
A lot of software tools that can be used for objects such as photo editing, photo editing software should have
features that allow to improve or increase the photo such as lighting, effects, and text. So many features that
are inherent in photo editing software, it shows the level of more user-friendly products, including products
from Xara, Adobe, Corel, and Serif are taken into consideration for analysis. While the tool of this research
using Analiytic Hierarchical Process (AHP) and Expert Choice Application.
How is the decision-making is done by using a method, AHP is one method that can be used for decisionmaking, especially in the selection of photo editing software to analyze the value of Consistency, such as
Consistency Vector (CV), Consistency Index (CI), and Consistency Ratio (CR). The final process of decision
can be made with the aid of Expert Choice Application of phase Synthezise used to determine the alternatives
priority.
The analysis, calculation of selection Synthesize of photo editing software priority value obtained as follows.
The main priority of the election focused on Adobe Photoshop Element the acquisition value is 0.359,
followed by Corel Paint Shop Photo Pro the acquisition value is 0.284, Xara Photo Graphic Designer the
acquisition value is 0.200 and Serif Photo Plus the acquisition value is 0.157.
Keywords: Photo Editing Software, Analytic Hierarchical Process, Consistency Ratio, Synthezise.

1.

Pendahuluan

Dunia desain sangat banyak diperlukan dalam
mengolah image, hal ini merupakan bagian dari
multi media. Pada perinsipnya multi media
merupakan suatu ilmu yang mampu mengelola
baik data berupa image maupun video mulai dari
proses
pengambilan
objek,
pengelolaan,
dokumentasi, hingga pada konversi output agar
dapat digunakan melalui piranty tertentu. Dengan
demikian yang perlu diperhatikan adalah
kebutuhan teknologi interfacing yang user
friendly sangat mendukung proses kerja dari
editing tersebut, terutama pembacaan sumber data
(resourcing) yang mampu mengenal berbagai
ekstensi dari file yang diolah sebagai bahan input
object file dan bahan output object file. Hal inilah
yang menjadi kelebihan bagi software editing
dalam hal penilaian. Menilai suatu software photo
editing akan menjadi lebih sederhana jika
menggunakan suatu alat ukur tertentu yang dapat
dijadikan sebagai pendekatan dalam menentukan
barometer penilaian, sehingga pada akhirnya
dapat memperioritaskan mana diantara software
photo editing yang andal dan tepat yang dapat
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dijadikan prioritas utama. Untuk menentukan
pilihan prioritas tersebut, maka dibutuhkan suatu
alat bantu yang dapat dijadikan sebagai metode
untuk pengambilan keputusan. Metode yang
digunakan untuk pengambilan
keputusan
pemilihan software photo editing adalah
menggunakan Analytic Hierarchical Process
(AHP), sedangkan aplikasi pendukung yang
digunakan adalah Expert Choice, aplikasi ini telah
terbukti dan banyak digunakan oleh peneliti
dalam menentukan prioritas pengambilan
keputusan.
2.

Tinjauan Pustaka

Menurut Thomas L. Saaty (1987:162) metode
Analytic Hierarchical Process merupakan sebuah
kerangka untuk mendukung pengambilan
keputusan yang efektif atas persoalan yang
kompleks
dengan
penyerderhanaan
dan
mempercepat pengambilan keputusan dengan
memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagianbagiannya, menata bagian atau variabelnya dalam
satu
susunan
hirarki,
memberikan
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nilai numerik pada pertimbangan subjektif
tentang pentingnya variabel dan mensintesis
berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan
variable mana yang memiliki prioritas paling
tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil
pada situasi tersebut.
Menurut Thomas L. Saaty (1994: 101) metoda
AHP ini memang sangat membantu memecahkan
persoalan yang kompleks dengan menstruktur
suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan,
hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan
guna mengembangkan bobot atau prioritas.
Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari
perasaan dan logika yang bersangkutan pada
berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai
pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang
cocok dengan perkiraan kita secara intuitif
sebagai mana yang dipresentasikan pada
pertimbangan yang telah dibuat.

Menurut Rika (2005: 41) Penyusunan framework
sangat
menunjang
dan
sangat
banyak
menampilkan aspek kriteria, sehingga harus
menggunakan teknik multi criteria
dalam
membuat framework mulai dari penentuan tujuan,
membandingkan kriteria yang digunakan hingga
pengampilan keputusan oleh karena itu
pendekatan multi criteria harus mempu menjawab
beberapa hal berikut bagaimana menyusun
framework yang baik, menjawab tujuan yang
akan dicapai, dan mengevaluasi layout yang
digambarkan dengan pendekatan multi criteria.
Dengan tujuan agar pengambilan keputusan
bersifat derivatif.
Terdapat banyak keuntungan dalam menggunakan
metode AHP ini, diantaranya dapat dilihat pada
(Tabel 1) yang menggambarkan manfaat
penggunanaan metode Analytic Hierarchical
Process.

Tabel 1
Keuntungan menggunakan AHP

Ada tiga perinsip dasar dalam memecahkan
persoalan dengan menggunakan AHP (Saaty,
1994: 112) antara lain:
A. Menyusun hirarki (Decomposition)
Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari
permasalahan yang akan dipecahkan untuk
mempertimbangkan
kriteria-kriteria
atau
komponen-komponen
yang
mendukung

pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan
tujuan dari hirarki tujuan, perlu diperhatikan
apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria
yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang
dihadapi. Dalam memilih kriteria-kriteria pada
setiap masalah pengambilan keputusan perlu
memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1) Lengkap, kriteria harus lengkap sehingga
mencakup semua aspek yang penting, yang
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digunakan dalam pengambilan keputusan
untuk pencapaian tujuan.
2) Operasional, dalam arti bahwa setiap kriteria
ini harus mempunyai arti bagi pengambil
keputusan, sehingga benar-benar dapat
menghayati terhadap alternatif yang ada,
disamping terhadap sarana untuk membantu
penjelasan alat untuk berkomunikasi.
3) Tidak berlebihan, menghindarai adanya
kriteria yang pada dasarnya mengandung
pengertian yang sama.
4) Minimum, diusahakan agar jumlah kriteria
seminimal mungkin untuk mempermudah
pemahaman terhadap persoalan, serta
menyedarhanakan persoalan dalam analisis,
setelah persoalan didefinisikan maka perlu
dilakukan decomposition yaitu memecah
persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya,
jika ingin mendapatkan hasil yang akurat,
pemecahan juga dilakukan terhadap unsurunsurnya, sehingga didapatkan beberapa
tingkatan dari persoalan tadi, maka proses ini
dinamakan hirarki (hierarchy). Pembuatan
hirarki tersebut tidak memerlukan pedoman
yang pasti berapa banyak hirarki yang akan
dibuat. Tergantung dari pengambil keputusan
yang menentukan dengan memperhatikan
keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika
keadaan tersebut diperinci lebih lanjut.
B. Comparative Judgement

tertentu dalam kaitannya dengan tingkat
diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP,
karena akan memberikan pengaruh terhadap
prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini
akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang
dinamakan pairwise matrix comparison. Dalam
melakukan penilaian terhadap elemen-elemen
yang
diperbandingkan
terdapat
tahapantahapannya seperti elemen mana yang lebih
penting, berapa kali sering atau berpengaruh.
Untuk mengetahui agar diperoleh skala yang
bermanfaat ketika dibandingkan dua elemen,
perlu dipahami tujuan yang diambil secara umum.
Dalam menentukan hal tersebut diatas ditentukan
skala fundamental dalam bentuk (Table 2) yang
menjadi ketetapan dalam AHP.(Saaty,1994: 121).
C. Perinsip Konsistensi Logis
Permasalahan dalam pengukuran pendapat
manusia. Konsistensi tidak dapat dipaksakan. Jika
a>b dan b>c , maka tidak dapat dipungkiri bahwa
a>c Walaupun hal ini konsisten, pengumpulan
pendapat antara satu faktor dengan yang lain
adalah bebas satu sama lain. Dua hal ini dapat
mengarah pada ketidak konsistensi jawaban yang
diberikan responden. Namun, selalu banyak
ketidak konsistensian juga yang tidak diinginkan.
(Saaty, 1987: 17) telah membuktikan bahwa
Consistency Index (CI) dari matrik berordo n dan
Consistency Ratio (CR) dapat diperoleh dengan
rumus:

Perinsip ini berarti membuat penilaian tentang
kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat

………………………………………………………… (1)

(Nilai n menunjukan jumlah ordo yang digunakan)

………………………………...……………………… (2)

(Dimana nilai CR harus kurang dari 0.1 artinya keputusan dapat diterima)
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Tabel 2
Skala Fundamental

Sedangkan untuk menghitung Consistensi Ratio
(CR), membutuhkan Random Index (RI) yang
penggunaanya melihat berapa jumlah ordo yang

digunakan, dengan ketetapan nilai pada (Tabel 3)
sebagai ketentuan Random Index.

Tabel 3
Random Index (RI)

3. Metode penelitian
Menurut Malhotra (Istijanto, 2009:88) skala
pembanding
dapat
digunakan
untuk
membandingkan secara langsung objek-objek
yang diteliti, skala ini relatif dipertimbangkan
sebagai skala ordinal, sehingga ciri-ciri skala
ordinal melekat dalam skala perbandingan.
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan
menggunakan Rank Order Scaling. Skala ini akan
memperlihatkan pemilihan terhadap responden
atas beberapa objek (lebih dari atau sama dengan
dua), lalu meminta responden untuk merangking
objek-objek tersebut menurut kriteria tertentu,

dalam hal ini menentukan rangking dari sejumlah
kriteria dan sub kriteria yang mendukung
pemilihan software photo editing dilihat dari
empat alternatif yaitu Adobe Photoshop Element,
Corel Paint Shop Photo Pro, Xara Photo Graphic
Designer, dan Serif Photo Plus, sedangkan
kriterianya dapat dilihat dari aspek Importing,
Editing, Sharing, Organizing, Output Capability,
dan Support and Documentation. Untuk sub
kriteria yang menjadi tolak ukurnya meliputi dua
puluh tiga sub kriteria dan dapat dilihat pada
(gambar 1). Penerapan terhadap pemakaian
sampling yang digunakan adalah convenience
sampling, dimana periset menarik anggota
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populasi berdasarkan kemudahannya ditemui atau
ketersediaan anggota populasi tertentu saja
(Istijanto, 2009: 124). Responden sering kali
dipilih karena keberadaan mereka pada waktu dan
tempat dimana riset dilakukan, adapun jumlah
responden yang didapat sebanyak 30 responden
sebagai sample yang diperoleh dari beberapa
tempat penelitian sebagai populasi.
4. Hasil Penelitian
Dalam pembahasan ini, langkah pertama yang
dilakukan adalah merumuskan masalah yang
diawali dengan menyusun tujuan yang akan capai
yaitu tentang pemilihan software photo editing,
kemudian menentukan Kriteria dan Sub
Kriterianya yang dijadikan ukuran dalam proses

penyelesaian masalah. Adapun Kriteria yang
dijadikan sebagai barometer yaitu Importing,
Editing, Sharing, Organizing, Output Capability,
dan Support and Documentation, sedangkan Sub
Kriterianya diantaranya terdiri dari dua puluh tiga
sub kriteria yang menjadi derivasi dari kriteria
yang digunakan. Dari gambaran ini, maka
manakah yang menjadi prioritas utama dalam
pengambilan keputusan pemilihan software photo
editing tersebut, hal ini dapat digambarkan dalam
tingkatannya masing-masing pada analisa
selanjutnya.
Tindakan selanjutnya adalah menyusun hierarki
untuk memperjelas dan mempermudah acuan
terhadap tahapan pembahasan, adapun susunan
hierarki tersebut dapat dilihat pada (Gambar 1).

Gambar 1
Hierarki Pemilihan Software Photo Editing level Sasaran, Kriteria, Sub Kriteria, dan Alternatif
Langkah berikutknya adalah menspesifikasikan
Sasaran, Kriteria, dan Alternatif, seperti yang
dikemukanan oleh Teknomo (1999:32) dalam
Jurnal Dimensi, penggunaan AHP sangat
membantu menganalisa permasalahannya terlebih
dahulu, lalu menentukan Kriterianya hingga
Alternatif, kemudian memberikan bobot dari
masing-masing Alternatif yang ada. Beberapa
Alternatif yang menjadi Pengambilan Keputusan
Pemilihan Software Photo Editing. Untuk
menentukan teknik pembobotannya diambil dari
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hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk
pairwise matrix untuk mencapai sasaran yang
diharapkan.
Adapun teknik pembobotan pertama yang
dianalisa adalah level Tujuan meliputi Kriteria
Importing, Editing, Sharing, Organizing, Output
Capability, dan Support and Documentation, hal
ini dapat dilhat pada (Tabel 4) berdasarkan nilai
kepentingannya dalam bentuk Pairwise Matrix
yang bersumber dari data primer yang diolah.
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Tabel 4
Pairwise matrix level Sasaran

Langkah berikutnya adalah menghitung nilai
perkalian pairwise matrix untuk mendapatkan
nilai
Eigen Vector dan proses normalisasi
(Normalization). Hasil perolehan tersebut akan
menjadi tolak ukur untuk mencari Consistency
Vector (CV), Lamda, Consistency Index (CI), dan
Consistency Ratio (CR). Consistency Ratio (CR)
merupakan tahapan akhir diterima atau tidak
diterima dalam mengukur masing-masing level
mulai dari kriteria, sub kriteria, hingga tahapan
alternatifnya. Untuk nilai CR yang dapat diterima
artinya telah memenuhi persyaratan dengan
ketentuan nilai harus kurang dari 0.1 yang
disesuaikan dengan masing-masing jumlah ordo

yang dipakai berdasarkan tabel Random Index
(RI). Dalam proses perhitungan mencari nilai
Eigen Vector adalah melihat perolehan nilai
selisih dari Eigen Vector. Dimana tidak boleh
terdapat nilai selisih terhadap Eigen Vector, jika
masih tardapat selisih, maka harus melakukan
iterasi dari hasil perkalian perolehan pairwise
matrix.
Pada (Tabel 5) merupakan hasil akhir dari
Normalization dan nilai Eigen Vector, hal ini
menandakan bahwa tidak tedapat selisih nilai
Eigen Vector setelah melakukan tahapan proses
terhadap iterasi yang telah dilalui.

Tabel 5
Normalization and Eigen Vector Level Sasaran

Dari hasil perolehan pada (Tabel 5), maka dapat
dilakukan pencarian untuk Consistency Vector
(CV), Lamda, Consistency Index (CI), dan
Consistency Ratio (CR). Perolehan hasil

perhitungan tersebut tertera pada (Gambar 2).
Perhatian utama terletak pada nilai Consistency
Ratio (CR) artinya nilai CR harus kurang dari 0.1
yang menyatakan keputusan dapat diterima.

Gambar 2
Nilai Consistency level Kriteria
Dari data yang terlihat pada (Gambar 2),
Consistency Vector diperoleh berdasarkan nilai
hasil perkalian Pairwise Matrix dengan Eigen

Vector lalu dikurangi dengan nilai Eigen Vectornya kembali. Perolehan Lamda berdasarkan rerata
dari Consistency Vector. Consistency Index
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didapat berdasarkan ketentuan jumlah Ordo dan
nilai Random Index. Nilai Consistency Ratio
dengan point -0.8312 hal ini menandakan bahwa
secara konseptual keputusan di level Sasaran
dapat diterima, karena nilai CR kurang dari 0.1
berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian
lakukan untuk menganalisa terhadap sejumlah
Kriteria dengan cara yang sama seperti yang telah
dilakukan terhadap level Sasaran.
Pada level Kriteria akan dilakukan analisa
terhadap enam kriteria yang ada, maka akan
ditampilkan dari masing-masing pembobotan
terhadap enam Kriteria yang meliputi Pairwise
matrix, Normalization dan Eigen Vector-nya,
dapat dilihat pada (Tabel 6). Sedangkan untuk
masing masing perolehan nilai Consistency
Vector, Lamda, Consistency Index, dan
Consistency Ratio dapat dilihat pada (Gambar 3),
merupakan hasil analisa akhir dari nilai yang
optimal. Fokus perhatian terhadap nilai
Consistency terletak pada nilai Consistency Ratio
(CR), karena nilai CR merupakan penilaian yang
dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan
keputusan. Dimana nilai tersebut tidak boleh lebih
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dari 0.1, yang artinya keputusan dapat diterima.
Memang sangat panjang sekali proses analisa
yang dilakukan untuk memperoleh nilai CR
tersebut, karena harus melewati beberapa tahapan,
mulai dari penyusunan element matrix
berpasangan, perolehan nilai Eigen Vector,
hingga pada analisa terhadap nilai Consistency
Index yang harus disesuaikan dengan tabel
Random Index terhadap pemakaian jumlah ordo
yang dianalisa.
Tahapan selanjutnya adalah menentukan teknik
pembobotan dari setiap level Sub Kriteria yang
yang diturunkan menjadi dua puluh tiga Sub
Kriteria, untuk lebih jelasnya dapat melihat
kembali (Gambar 1), dimana Sub Kriteria
merupakan derivasi dari Kriteria yang digunakan.
Proses perhitungan untuk tahap analisa
pembobotan sama dengan proses perhitungan
yang telah dilakukan pada level Sasaran dan level
Kriteria. Dari hasil analisa untuk Sub Kriteria
yang akan ditampilkan antara lain Pairwise
Matrix, Normalization, dan hasil akhir Eigen
Vector tanpa adanya selisih nilai.
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Proses analisa terhadap kriteria sudah selesai,
karena sudah menemukan nilai Consistency Ratio
dari masing-masing Kriteria, kemudian analisa
selanjutnya adalah terhadap Sub Kriteria yang
meliputi dua puluh tiga Sub Kriteria diantaranya
Digital Camera, Removeable Media, Scanner,
Mobile Phone, Standart Editing, Photo Fix
Wizard, Auto Image, Clonning Tools, Image
Extraction, email, Printing Project, Digital
Project, PDA’s Mobile, File Browser, Create
Album, Archieve Image to CD, PDF, Image
Optimizing, Animate GIFs, Phone Support, User
Manual, Knowledge Base, dan Tutorial yang akan
men-derivasi masing-masing sebanyak empat
buah alternatif diantaranya Adobe Photoshop
Proses perhitungan terhadap analisa level Sub
Kriteria sama seperti perhitungan yang terdapat
pada Kriteria yang menggambarkan perolehan
dari sejumlah iterasi dimana masing-masing nilai
Eigen Vector-nya merupakan nilai terakhir tanpa
adanya selisih, hal ini menandakan bahwa lanjut
untuk menganalisa nilai Consistency Ratio

Element, Corel Paint Shop Photo Pro, Xara
Photo Graphics Designer, dan Sherif Photo Plus.
Tahap analisa ini merupakan tahap akhir dimana
masing-masing perolehan nilai akan menuju pada
proses yang disebut synthezise yang tujuannya
adalah untuk melihat score perolehan nilai pada
level Alternatif terhadap perolehan nilai prioritas.
Untuk analisa terhadap Sub Kriteria sama metode
perolehannya seperti analisa yang dilakukan di
level Sasaran dan Kriteria, untuk analisa di level
Sub Kriteria ini hasil akhir perolehan Pairwise
Matrix, Normalization dan Eigen Vector dengan
hasil yang optimal tanpa adanya selisih pada
iterasi terakhir nilai Eigen Vector.
sebagai tolak ukur pengambilan keputusan dapat
diterima atau tidolak. Untuk selanjutnya dari
masing-masing Sub Kriteria harus mencari
perolehan nilai Lamda, Consistency Index, dan
Consistency Ratio- nya. Adapun hasil dari
Consistency Ratio untuk Level Sub Kriteria dapat
dilihat pada (Tabel 7).
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Pada (Tabel 7) terlihat bahwa nilai Consistency
Ratio dari seluruh Sub Kriteria yang menderivasi
Alternatif memiliki nilai kurang dari 0.1, hal ini
menunjukan bahwa segala keputusan dari setiap
Sub Kriteria dapat diterima. Dengan demikian
maka proses Synthezise dapat dilakukan untuk
menunjukan prioritas dari sejumlah Alternatif.
Syarat mutlak untuk melakukan Synthezise adalah
semua nilai CR baik dari level Sasaran, Kriteria,

hingga sampai Alternatif sudah berhasil dianalisa
dengan ketentuan keberhasilan nilai CR kurang
dari 0.1, hal ini telah menjadi syarat mutlak yang
menyatakan secara matematis keputusan dapat
diterima. Adapun hasil Sysnthezise terhadap
pengambilan keputusan melalui aplikasi Expert
Choice pemilihan Software Photo Editing dapat
dilihat pada (Gambar 4).

Sumber: Expert Choice Application

Gambar 4
Hasil Synthezise prioritas dari level Alternatif Pemilihan Software Photo Editing

5. Simpulan
Penggunaan Analytic Hierarchical Process
(AHP) adalah untuk membangun hirarki,
menetapkan prioritas, dan memperbaharui
konsistensi logis dengan hasil yang baik yang
dapat dikelompokan atas tiga kategori yakni
proses keputusan, dinamis kelompok, dan hasil
keputusan. Analytic hierarchical process sangat
mendukung sekali untuk membantu dalam
pengambilan keputusan khususnya untuk
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masalah-masalah yang bersifat tidak terstrukturn
maupun
semi
terstruktur,
baik
untuk
permasalahan yang bersifat kualitatif maupun
bersifat kuantitatif.
Pengambilan keputusan yang dapat diambil
berdasarkah hasil synthesize hasil analisa dengan
menggunakan teknik multi criteria ini dari
beberapa tahapan analisa terhadap Pengambilan
keputusan pemilihan Software Photo Editing
dengan prioritas utama dari alternatif adalah
Adobe Photoshop Element (APE) disusul dengan
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Corel Paintshop Photo Pro (CPP), Xara Photo
Graphic Designer (XPGD), dan Serif Photo Plus
(SPP).
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