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ABSTRACTSoftware that helps the programmer to
create a program that is the source code editor, but so
many criteria - criteria that can be used as the basis for
selecting the most appropriate code editor to be able to use
a programmer. In this study, the author raised some
software programming code editor for web designers is
Notepad ++, Sublime Text, Bracket, and Atom. To select
Software code editor for web programming with five
criteria, namely Syntax highlighting, code folding, auto
complete, auto recovery, and multi-language support. In
selecting the software code editor for web programming is
the author using Analytical Hierarchy Process (AHP) The
results of these elections resulted in Notepad ++ as
software is most helpful in web programming compared to
Sublime text, Bracket and Atom. Notepad ++ reliability
level of 31.4%. And software that are second was sublime
text with a percentage of 25.6% .Faktor most influential
criteria in the selection of software code editor Syntax
highlighting is 24.2% .Diharapkan with their support of
this research in determining a reliable software code editor
in programming.

adanya penelitian ini menunjang dalam menentukan
software code editor yang handal dalam pemrograman.
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Aplikasi source code editor merupakan bagian
sangat penting untuk menghasilkan aplikasi yang
diinginkan. Seorang programmer membutuhkan banyak
bantuan software dan tool agar bekerja lebih mudah,
efektif dan efisien.Salah satu jenis software yang
dibutuhkan seorang programmer adalah Source Code
editor, yaitu software yang digunakan dalam pembuatan
kode-kode atau script program. Namun Dalam
penggunaan nya software code editor memiliki beberapa
keunggulan dan kekurangan masing-masing sehingga
seorang programmer harus mampu memilih sesuai
dengan kebutuhannya hal ini lah yang mendasari perlu
adanya penelitian berupa sistem penunjang keputusan
untuk membantu programmer dalam pemilihan code
editor. Source code editor memiliki beragam fitur
masing-masing sehingga programmer harus mampu
memilih mana code editor yang sangat efektif membantu
programmer dalam membuat dan mengatur kembali
kode program yang diinginkan. AHP merupakan suatu
model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh
Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan
menguraikan masalah multi factor atau multi criteria
yang kompleks menjadi suatu hirarki.Berdasarkan
metode ini diharapkan pemrogram dapat memilih dan

INTISARISoftware yang membantu para programmer
dalam membuat program yaitu source code editor,Tetapi
begitu banyak kriteria – kriteria yang dapat digunakan
sebagai dasar pemilihan code editor yang paling sesuai
untuk dapat digunakan seorang programmer. Dalam
penelitian ini, penulis mengangkat beberapa software
code editor untuk pemrograman web designer adalah
Notepad++, Sublime Text, Bracket,dan Atom. Untuk
memilih Sofware code editor untuk pemrograman web
ini dengan 5 kriteria,yaitu Syntax highlight,code
folding,auto complete,auto recovery,dan support multi
language. Dalam memilih software code editor untuk
pemrograman web ini penulis menggunakan Analytical
Hierarchy
Process
(AHP).Hasil
pemilihan
ini
menghasilkan Notepad++ sebagai software yang paling
membantu dalam pemrograman web dibandingkan
dengan Sublime text,Bracket dan Atom. Tingkat
kehandalan Notepad++ mencapai 31,4%. Dan software
yang berada pada urutan kedua adalah sublime text
dengan presentase 25,6 %.Faktor kriteria yang paling
berpengaruh dalam pemilihan software code editor ini
adalah Syntax highlight 24,2 %.Diharapkan dengan

Kata kunci: AHP, Sistem Penunjang Keputusan, Code
Editor

PENDAHULUAN
Pemrograman Merupakan proses menulis,
menguji dan mengatur kode program yang membangun
sebuah aplikasi komputer. Kode ini ditulis dalam
berbagai
bahasa
pemrograman.
Tujuan
dari
pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang
dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan
sesuai
dengan
keinginan
programmer.Semakin
banyaknya aplikasi yang dapat mendukung mengerjakan
suatu pekerjaan tertentu agar menjadi lebih mudah dan
lebih cepat terselesaikan,tentu menjadi tugas pemrogram
untuk menentukan mana aplikasi yang mampu
membantu penyelesaian pemrograman tersebut.Pada
dasarnya, setiap aplikasi memerlukan source code editor.
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menentukan mana code editor terbaik yang dapat
membuat pemrograman jauh lebih efektif.
Penelitian yang dilakukan (Perwira dkk,2015),
didalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa akan
menjadi permasalahan apabila faktor-faktor kriteria,
kepribadian, intelegensia dan sikap ini tidak bisa diukur
secara pasti. Masing-masing faktor juga masih memiliki
sub kriteria yang harus dinilai bobotnya hanya saja akan
menjadi subjective untuk masing-masing sub kriteria
yang akan dinilai. Hal ini akan menyulitkan bagi
perusahaan untuk menentukan operator yang paling
dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk mengatasi
permasalahan ketidakpastian dan subjectivitas penilaian,
peneliti menggunakan metode fuzzy TOPSIS untuk
menyelesaikan permasalahan nilai-nilai ketidakpastian.

BAHAN DAN METODE
Tahap awal penelitian dilakukan dengan studi
pustaka terhadap literatur-literatur yang terkait
dengan penelitian sebagai referensi, dilanjutkan proses
wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan
beberapa programmer web yang menggunakan software
code editor dalam membuat code program.Teknik
pengambilan responden dilakukan dengan memilih
secara sengaja responden yang terkait dengan topik
penelitian atau dikenal dengan metode purposive
sampling.
Dalam melakukan penelitian, data yang
dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan
masalah yang ada sehingga data–data tersebut harus
benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode
kuesioner. Menurut Sugiyono(2012:142) “Kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan
tertulis
kepada
responden
untuk
dijawabnya”.
Dalam kuesioner ini terdapat rancangan pertanyaan yang
secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan
tiap pertanyaan merupakan jawaban–jawaban yang
mempunyai
makna
dalam
menguji
hipotesa.
Dibandingkan dengan interview guide, daftar pertanyaan
atau kuesioner lebih terperinci dan lengkap.
Menurut Sugiyono (2012,142) ada beberapa prinsip
dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan
data, yaitu :
1. Isi Dan Tujuan Pertanyaan
yang dimaksud disini adalah, apakah isi pertanyaan
tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan?
Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat
pertanyaan harus teliti, setiap pertanyaan harus skala
pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk
mengukur variabel yang diteliti.
2. Bahasa Yang Digunakan
Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner
(angket) harus disesuaikan dengan kemampuan
berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak
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dapat berbahasa Indonesia, maka angket jangan disusun
dalam bahasa Indonesia. Jadi, bahasa yang digunakan
dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan
responden, keadaan sosial budaya dan “frame of
reference” dari responden.
3. Tipe Dan Bentuk Pertanyaan
Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau
tertutup, (dalam wawancara : terstruktur atau tidak
terstruktur) dan bentuknya dapat menggunakan kalimat
positif atau negatif.
Pertanyaan Tidak Mendua Setiap pertanyaan dalam
kuesioner tidak mendua (double-barreled) sehingga
menyulitkan responden untuk memberikan jawaban.
Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa
responden tersebut mempunyai kompetensi dalam
memilih
Code editor. Proses
pengolahan
data
dilakukan dengan menggunakan metode AHP sebagai
metode
pengambilan
keputusan.
Metode
ini
menghasilkan bobot untuk masing- masing kriteria, dan
alternatif. Dari hasil kuesioner yang didapatkan akan
dibuat matriks berpasangan.
Tinjauan Pustaka
Pada
prinsipnya
metode
AHP
adalah
penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak
terstruktur menjadi bagian-bagian lebih terstruktur dan
menata dalam suatu hirarki. Secara grafis, persoalan
keputusan dengan AHP dapat dikonstruksikan sebagai
diagram bertingkat, dimulai dengan sasaran, kemudian
kriteria level pertama, sub kriteria dan akhirnya
alternatif. Konsistensi sampai batas terentu dalam
menetapkan prioritas adalah perlu untuk memperoleh
hasil yang akurat dalam dunia nyata. AHP mengukur
konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan
melalui suatu rasio konsistensi. Menurut Marimin,dkk
(2013:198) nilai rasio konsistensi harus 10% atau
kurang dari 10%. Jika lebih dari 10%, maka penilaiannya
masih acak dan perlu perbaikan.
Prosedur perhitungan Consistency Ratio (CR)
sebagai berikut:
Membuat matriks perbandingan, kemudian diubah dalam
bentuk desimal. Proses perbandingan berpasangan,
dimulai dari level hirarki paling atas yang ditunjukkan
untuk memilih kriteria, misalnya A, kemudian elemen
yang akan dibandingkan, misal A1, A2, ... An. Apabila suatu
elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka
diberi nilai A12 adalah perbandingan kepentingan elemen
operasi A1 terhadap A2. Nilai A21 besarnya adalah 1/A12,
yang menyatakan tingkat intensitas kepentingan elemen
operasi A2 terhadap A1.Vektor pembobotan elemenelemen operasi A1, A2, .... An jika dinyatakan sebagai
vektor W, dengan w = (W1, W2, ... Wn ), nilai intensitas
kepentingan elemen operasi A1 terhadap A2 adalah (W1 /
W2) sama dengan A12. Nilai (judgment) perbandingan
berpasangan antara Wi dan Wj ditunjukkan pada
Persamaan 1, yaitu:
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( )

( )

Mengalikan matriks perbandingan tersebut dengan
matriks bobot prioritas. Dari persamaan (1) akan
diperoleh nilai Aii sama dengan satu, dengan i = 1, 2, ... n.
Matriks perbandingan berpasangan dapat dinyatakan
dalam bentuk matriks perbandingan preferensi. Dari
matriks perbandingan preferensi, kemudian dilakukan
perhitungan perkalian elemen-elemen dalam satu baris
dan diakarpangkatkan dengan n seperti Persamaan (2),
di bawah ini.
( )

√

Membagi setiap elemen mastriks hasil dengan matriks
bobot prioritas. Besarnya bobot masing-masing elemen
dapat diperoleh dengan Persamaan (3).
( )

∑

Menghitung nilai maksimum Eigen (z), sebagai berikut:
∑ (
)
( )
Menghitung nilai Consistency Index (CI)
(

- )
( - )

( )

dengan: λmaks = eigenvalue maksimum, n = ukuran matrik
Menghitung consistency Ratio (CR). Untuk mengetahui CI
cukup baik atau tidak, perlu diketahui consistency ratio
(CR), yang merupakan parameter untuk memeriksa
apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan
dengan konsekuen, menggunakan Persamaan (6).
( )
Nilai Random Indeks (RI) bergantung pada ukuran
matrik seperti terlihat pada Tabel 3. Penetapan bobot
komponen/elemen menggunakan model Analytical
Hierarchy Process (AHP) dengan penyusunan matrik
perbandingan dan dapat diterima apabila CR ≤ 0,1 atau
tidak lebih dari 10%.

akan berpengaruh terhadap urutan prioritas dari
elemen–elemennya.
3. Synthesis of Priority
Synthesis of Priority dilakukan dengan menggunakan
eigen vektor method untuk mendapatkan bobot relatif
bagi unsur – unsur pengambilan keputusan.
4. Logical Consistency
Logical Consistency merupakan karakteristik penting
AHP. Hal ini dicapai dengan mengagresikan seluruh eigen
vektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan
selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertimbang
yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriteria-kriteria berdasarkan hasil wawancara
dan hasil telaah literature yang dianggap tepat
digunakan pada penentuaan pemilihan code editor,
adalah sebagai berikut:
Syntax highlight, adalah fitur yang membedakan warna
untuk masing-masing bagian script. Misalnya tag dengan
warna hijau dan teks dengan warna hitam.Code folding,
adalah fitur untuk meminimize satu blok script. Jadi script
bisa dicek per blok.Auto complete, adalah fitur untuk
memberikan sugesti terhadap kode yang akan ditulis.
Jadi tidak perlu menghafal kode atau setidaknya
meringankan kerja dalam mengetik kode.
Auto recovery, berfungsi jika tiba-tiba terjadi kesalahan
daya saat proses mengetik kode sehingga kode yang telah
diketik tidak hilang.Support multi language script, dengan
demikian aplikasi text editor bisa beradaptasi dengan
berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, CSS
dan JAVASCRIPT.
Untuk hirarki keputusan dalam pemilihan code editor
dijelaskan dalam gambar hirarki berikut ini

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode Analytic
Hierarchy Process (AHP)
ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara
lain:
1. Decomposition
Pengertian decomposition adalah memecahkan atau
membagi problema yang utuh menjadi unsur–unsurnya
ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana
setiap unsur atau elemen saling berhubungan.
2. Comparative Judgement
Comparative Judgement dilakukan dengan penilaian
tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu
tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di
atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena

Sumber: penentuan sistem hirarki(2016)
Gambar 1.Hirarki Struktur Kriteria dan Alternatif.
Gambar hirarki diatas merupakan konsep awal dimana
tujuan dari penelitian yaitu menentukan alternatif
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pemilihan Sofware code editor berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan.
Tabel 1. Matriks Perbandingan Kriteria Dinormalkan
Kriteria

Syntax
Highlight

Code
Folding

Auto
Complete

Auto
Recovery

Syntax
Highlight
Code
Folding
Auto
Complete
Auto
Recovery
Support
Multi
Language
Script

1.000

1.267

1.838

1.064

Support
Multi
Language
Script
1.140

0.789

1.000

1.901

1.209

1.140

0.544

0.526

1.000

1.267

1.162

0.940

0.827

0.789

1.000

1.064

0.877

0.877

0.861

0.940

1.000

Tabel 3.Hasil elemen vector dengan bobot kriterianya
Kriteria
Jumlah TPV
Lamda
Syntax Highlight
1.239
0.242
5.115
Code Folding
1.165
0.228
5.118
Auto Complete
0.859
0.169
5.073
Auto Recovery
0.922
0.182
5.067
Support Multi Language
0.916
0.179
5.123
Sumber:hasil pengolahan data(2016)
Bagi setiap elemen vector dengan nilai bobot
kriterianya.Proses selanjutnya adalah menghitung
Lamda, Consistency Index dan Consistency Ratio.
Menghitung Lamda (𝞴maks) dengan cara jumlah
perhitungan sebelumnya dibagi dengan ordo matriks.
Lamda :

Sumber:hasil perbandingan data(2016)
Dari perhitungan berpasangan diatas dapat dihitung
prioritas masing-masing kriteria berdasarkan kontribusi
terhadap tujuan. Yaitu dengan membagi setiap elemen
dari matriks dengan total kolomnya,kemudian meratarata elemen di setiap baris nya sehingga diperoleh bobot
masing-masing
kriteria.
Tabel 2. Prioritas matriks perbandingan kriteria
Kriteria

Syntax
Highlig
ht
Code
Folding
Auto
Comple
te
Auto
Recove
ry
Suppor
t Multi
Langua
ge
Script

Syntax
Highlig
ht

Code
Foldi
ng

Auto
Comple
te

Auto
Recove
ry

0.241

0.282

0.288

0.194

Suppor
t Multi
Langua
ge
Script
0.207

Priorit
as

0.190

0.222

0.298

0.221

0.207

0.228

0.131

0.117

0.157

0.231

0.211

0.169

0.226

0.184

0.124

0.182

0.193

0.182

0.211

0.195

0.135

0.172

0.182

0.179

0.242

Consistency Index :

Consistency Ratio :
Untuk menghitung Consistency Ratio dengan cara
Consistency Index dibagi Random Index (RI).
Berdasarkan tabel diatas, maka RI untuk tiga ordo yaitu
1,12 sehingga nilai Consistency Ratio adalah :
Nilai consistency ratio harus kurang dari 10% atau sama
dengan 10%, jika lebih penilaiannya masih harus di ulang
sampai mendapatkan data < atau = 10%. (Marimin, dkk.
2013: ). Karena nilai CR 0.02 < 0.1, maka preferensi data
koresponden adalah konsisten.Berdasarkan hasil
perhitungan ini, dapat dilihat dari hasil perhitungan
kriteria utama, bahwa faktor yang paling penting dalam
memilih code editor adalah Syntax highlight, dengan
persentase 24,2%.
Tabel 4. Prioritas keseluruhan alternatif memilih code
editor
Kriteria

Synta
x
Highli
ght

Code
Foldi
ng

Auto
Compl
ete

Auto
Recov
ery

Notepa
d++
Sublim
e Text
Bracket

0.349

0.322

Atom

0.211

0.32
5
0.24
6
0.21
1
0.21
9

Sumber:hasil matriks perbandingan(2016)
Dari bobot kriteria tabel diatas,terlihat bahwa
Syntax
highlight
menjadi
kriteria
prioritas
tertinggi.Setelah bobot prioritas didapatkan kemudian
dicari rasio konsistensinya (CR) dengan Langkah sebagai
berikut
mengkalikan setiap nilai pada kolom pertama matriks
perbandingan berpasangan dengan prioritas kriteria
pertama,kalikan nilai kolom kedua dengan prioritas
kriteria kedua dan seterusnya.

0.218
0.222

Priori
tas

Has
il

0.258

Suppo
rt
Multi
Langu
age
Script
0.302

0.242

0.243

0.338

0.250

0.228

0.201

0.222

0.229

0.169

0.235

0.182

0.219

0.182

0.3
14
0.2
56
0.2
17
0.2
13

0.179

Sumber:hasil pengolahan data (2016)
Untuk nilai dari prioritas keseluruhan didapat dari
perkalian antar kolom kriteria dengan kolom alternatif
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code
editor
berkesesuaian
seperti
(0.349*0.242)+(0.325*0.228)+(0.322*0.169)+
(0.258*0.182)+
(0.302*0.179)=0.314.

berikut:

Berdasarkan perhitungan kriteria-kriteria sebelumnya
maka diperoleh hasil notepad++ sebagai software dengan
nilai tertinggi yaitu 0,314.
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KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil
penelitian diantara nya Faktor–faktor yang jadi
pertimbangan dalam memilih software code editor
untuk pemrograman web ada lima Alternatif utama yaitu
Notepad++,Sublime text Bracket,Atom. Faktor kreteria
dalam
pemilihan
tersebutyaitu,
Syntax
Highlight,Code,folding,Auto Complete, Auto Recovery,
Support Multi Language. Hasil perhitungan AHP dan
Topsis yang dilakukan dengan perhitungan manual
memberikan point tertinggi untuk Notepad++ sebagai
code Editor. Penelitian yang dibuat dapat membantu
programmer dalam melakukan seleksi pemilihan code
editor untuk membantu dalam pembuatan code program
sehingga mendukung penilaian yang seimbang.
Penelitian
ini
kedepannya
diharapkan
dapat
dikembangkan dengan metode yang lain sehingga
terdapat perbandingan yang lebih akurat dan hasil yang
lebih baik.
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