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Abstrak- Pemilihan umum sudah menjadi hajat hidup orang banyak, selama ini pelaksanaan pemilihan umum
masih banyak orang yang tidak memanfaatkan pemilihan umum dengan berbagai alasan, untuk mempermudah
dalam pelaksanaan pemilihan umum maka dirancang prototype pemilihan umum berbasis web, dengan tujuan
agar para pemilih dapat melaksanakan pemilihan walaupun tidak harus berada di lokasi pemilihan. Metode
dalam prototype ini adalah menggunakan SSM (Soft System Methodology), dengan hasil rancangan ini berupa
menu registrasi, login, pemilihan, voting, hasil voting.
Kata kunci : pemilihan umum, berbasis web, SSM (Soft System Methodology), menu registrasi, login, pemilihan,
voting dan hasil voting.

I.

PENDAHULUAN
Pemilu adalah suatu proses, dimana para pemilih
dapat memilih orang-orang maupun jabatan politik
tertentu. Jabatan dapat beraneka ragam seperti
Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat
pemerintahan, sampai kepada kepada desa.
Sistem pemilu digunakan di Indonesia adalah asas
luber dan jurdil. Dalam Pemilu, para pemilih dalam
Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah
para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan
program-programnya pada masa kampanye.
Kampanye dilakukan selama waktu yang telah
ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan
suara
dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang
Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem
penentuan pemenang yang sebelumnya telah
ditetapkan dandisetujui oleh para peserta, dan
disosialisasikan ke para pemilih
Sistem pemilu di Indonesia saat ini pemilihan
para anggota dewan perwakilan rakyat nasional dan
anggota dewan perwakilan tingkat daerah untuk 33
propinsi dan 497 kabupaten/kota1 merupakan sistem
pemilihan dimana suatu Negara dibagi menjadi
beberapa daerah pemilihan yang jumlahnya sama
dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam
sebuah lembaga perwakilan. Untuk menghasilkan satu
wakil rakyat, maka kandidat yang memperoleh suara
banyak di suatu pemilihan akan menjadi wakil rakyat
terpilih, sedangkan kandidat yang memperoleh suara
lebih sedikit, suaranya tidak akan diperhitungkan atau
dianggap hilang sekecil apapun selisih perolehan
suara.

Tata cara pemilhan umum saat ini adalah
sistem contreng, setiap warga Negara Indonesia wajib
mengikuti pemilu dengan mencontreng nama partai,
nomor caleg, nama caleg dan foto caleg. Untuk
memudahkan pemilihan umum ini, maka penulis
melakukan prototype voting pemilihan umum berbasis
web, dengan menggunakan metode soft system
methodology (SSM) yang memiliki tujuan agar para
pemilih yang tidak memiliki waktu ke tempat
pemilihan umum dapat melakukan web sehingga
kegiatan pemilihan umum berjalan dengan baik dan
menghindari terjadinya golput (golongan putih).

II.

LANDASAN TEORI

1.

Komisi Pemilihan Umum
Komisi pemilihan umum merupakan lembaga
Negara yang menyeleng-garakan pemilihan umum di
Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
(independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan
oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan
umum anggota DPR/DPD/DPRD. Pemilihan Umum
Presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum
kepada daerah dan wakil kepala daerah kedudukan
komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD
1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak
dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga Negara
yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan
komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara
pemilihan umum hanya ditegaskan dalam Pasal 122 E
ayat (5) UUD 1945 yaitu pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilhan umum
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul
Konstitusi
dan
Konstitusionalisme
Indonesia
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mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum sebagai
berikut :
“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara
yang menyelenggarakan pemilihan umum di
Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota
DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan
Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan
lembaga-lembaga
negara
yang
lain
yang
kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD
1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum
disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD
1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara
pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E
ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya,
bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah
penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara
bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)”
(Asshiddiqie, 2006:236-239).
Sedangkan menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah
dalam bukunya yang berjudul Mengawal Pemilu
Menatap Demokrat, menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum
adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses
pemilihan umum (Rizkiyansyah, 2007:78)
2. Pemilih
Pemilih merupakan warga Negara Republik
Indonesia di Provinsi atau kabupaten/kota yang
melaksanakan pemilukada yang pad ahari dan tanggal
pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya
berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
kawin dan terdaftar dalam DPT.
3. Tata cara pemilihan umum
Tatacara pencontrengan pemilu dengan sistem
pencoblosan dalam bentuk pencontrengan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Contreng nama calon atau nomor urut calon
b. Contreng lambang atau nama partai
4. Soft System Methodology
Soft System Methodology (SSM) merupakan
teknik untuk menganalisis dan mencari solusi atas
sistem aktvitas manusia. Soft System Methodology
terdiri atas
a. Tahap 1  identifikasi situasi permasalahan,
menemukan semua stakeholder dalam situasi
tersebut,
mengundang
stakeholder
kepertemua/rapat
b. Tahap 2  menampung opini yang berbeda dari
stakeholder tentang tujuan dan aspek sistem,
mencari pemecahan masalahnya
c. Tahap 3  merancang sistem perangkat lunak
d. Tahap 4  membuat model dari sistem yang
dirancang – konsep dasar dan representasi
abstraknya
5. Sistem Informasi
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Menurut Stephen A Moscove dan Mark G dalam
buku Jogiyanto H.M (2001) definisi sistem adalah
“Suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari
interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai
tujuan (goal) yang sama”. Sedangkan menurut Henry
C.Lucas, Jr dalam bukunya Jogiyanto H.M (2000:24)
“Informasi adalah kenyataan yang tampak maupun
yang tidak tampak yang tersedia untuk mengurangi
ketidakpastian tentang beberapa keadaan atau
kejadian”.
6. Website
Website atau situs dapat diartikan sebagai
kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk
menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak,
animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu
baik yang bersifat statis maupun dinamis yang
membentuk satu rangkaian bangunan yang saling
terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan
jaringan-jaringan halaman (hyperlink)
7. Web Server
Web server adalah software yang menjadi tulang
belakang dari world wide web (www). Web server
menunggu permintaan dari client yang menggunakan
browser seperti Internet Explorer, Modzilla, dan
program browser lainnya. Unsur-unsur website adalah
:
a. Nama domain (Domain name/URL- Uniform
Resource Lacator)
b. Rumah tempat website (web hosting)
c. Bahasa Program (Scripts Program)
8. Web Browser
Web browser adalah software yang digunakan pada
komputer pemakai (client) yang meminta informasi
dari web server dan penerjemah dari kode-kode
instruksi yang ada pada halaman web untuk
ditampilkan pada monitor komputer sesuai dengan
yang diinginkan oleh user.

III. PEMBAHASAN
Tahap ini penulis menggunakan metode soft
system methodology dengan langkah sebagai berikut :
1. Problem situation unstructural
Secara umum situasi permasalahan berdasarkan
hasil temuan dalam proses sistem informasi ini
penulis melibatkan beberapa pemilih, diantaranya :
a. Proses penerimaan kartu pemilihan yang masih
belum terorganisir dengan baik.
b. Masih banyak pemilih yang belum menerima
kartu pemilihan umum disebabkan oleh
berbagai hal seperti KTP lama belum
diperbaharui sehingga belum masuk ke dalam
database dsb.
c. Perhitungan suara masih manual sehingga
timbul kecurangan dalam rekap suara
d. Lambatnya proses perhitungan suara dan
hasilnya menjadi tidak maksimal
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2. Problem situation expresseal
Data yang diperoleh pada tahapan problem
situation unstructural di klasifikasikan dan dibuatkan
suatu penggambaran yang menjelaskan permasalahan
yang terjadi di lapangan pemilihan umum. Tahap ini
sebagai model simbolik berdasarkan gambaran yang
terjadi.

Gambar 2 Diagram konteks
Keterangan :
Pemilih melakukan register terlebih dahulu ke
sistem dan pihak admin akan menerima register
dari pemilih dan pihak admin akan memberikan
informasi peraturan KPU kepada pemilih dan
pimilih akan melakukan voting.

Gambar 1 situasi yang terjadi
3. Root definition of relevant system
Dari hasil analisis permasalahan dan picture dapat
ditarik kesimpulan bahwa sisatem yang paling
relevan dijadikan sebuah root definition adalah
sistem informasi pemilihan yang sangat manual,
dengan permasalahan diatas maka dianalisis
dengan
elemen
CATWOE
(Client,Actor,
Transformation, Word view, Owner, Environment)
yang dijelaskan sebagai berikut :
C komisi pemilihan umum (permasalahan sistem
pemilihan umum yang manual), A pemilih dan
panitia pemilu, T  kebutuhan sistem yang ada
masih manual, W sistem yang akan dibuat
diklaim mampu merubah cara memberikan
informasi yang cepat dan efektif, O problem
sistem yang manual sehingga perhitungan suara
menjadi tidak efektif dan efisien, E  dibutuhkan
kebijakan pemerintah untuk merubah sistem
pemilihan umum dengan tujuan akan tercapai
informasi yang tepat dan cepat.
4. Conceptual Model
Model konseptual awal yang dihasilkan oleh root
definition adalah sistem informasi pemilihan
umum yang manual, maka dibuatlah
a. Diagram kotenks
Merupakan suatu konteks diagram yang selalu
mengandung satu proses saja.

b.

Diagram Zero
Diagram ini menjelaskan sistem secara
keseluruhan per proses dari sistem e-voting
Gambar 3 Diagram Zero

Keterangan :
Menjelaskan sistem e-voting dengan 6 proses yang
terdiri atas proses :
1) Proses registrasi pemilih, pada proses ini
pemilih terlebih dahulu melakukan registrasi
kepada pihak admin, dan pihak admin akan
merespon hasil registrasi pemilih
2) Proses login, bagi pemilih yang sudah memilik
login maka pemilih akan melakukan login
untuk ke proses selanjutnya
3) Proses memilih kandidat, pemilih dapat
melihat dan memlih kandidat calon yang
hendak pilih,
4) Proses voting, pemilih dapat melakukan
voting sesuai keinginannya
5) Proses Pemilihan kandidat yang di voting,
proses ini merupakan hasil voting yang telah
dilakukan oleh pemilih
6) Proses Lihat hasil voting, pada proses ini
pihak admin dapat menampilkan hasil rekap
dari pemilihan yang telah dilakukan oleh
pemilih.
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c.

Entity relationship diagram dari sistem e-voting
Logo

Home

Profil Kpu

Anggota Kpu

Visi & Misi

Tugas &
Wewenang

Evoting

Kontak

Gambar 4 ERD
d.

Administrator

Rancangan Menu
Gambar 7 Interface dari aplikasi
2) Interface halaman login user (pemilih), yang terdiri
atas logo sebagai header, home, profil kpu, anggota
kpu, visi dan misi, tugas dan wewenang, evoting,
kontak dan administrator, dapat dilihat gambar
dibawah ini

logo

Gambar 5 : Rancangan Menu
e.

Rancangan Interface
Rancangan ini menjelaskan cara kerja aplikasi evoting berbasis web sebagai berikut :

Clien
t
(Bro
wser
)

Request
Server web
(Apache
dengan
Respo
Server
Xampp)
databas
e
(MySQL)

Gambar 6 Hubungan antar komponen aplikasi
f.

Interface dari aplikasi
1) Interface halaman index user (pemilih), terdiri
logo sebagai header, home, profil kpu, anggota
kpu, visi dan misi, tugas dan wewenang, evoting,
kontak dan administrator, dapat dilihat gambar
dibawah ini

Home

Menu Login
Userid / KTP

Profil Kpu

Password
Registrasi

Lupa password

Anggota Kpu
1. Informasi
2. profil capres dan cawapres
3. hasil voting
Visi & Misi

Tugas &
Wewenang

Evoting

Kontak

Administrator

Gambar 8 : Interface halaman login user

IV. KESIMPULAN
Electronic voting dengan semua kelebihan dan
kekurangannya, dapat menjadikan proses voting

Prosiding SNIT 2014: Hal. A-26

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

menjadi lebih baik. Sebagai bahan pembelajaran,
masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh
masyarakat Indonesia untuk mencoba pelaksanaan
voting dengan bantuan teknologi informasi. Besar
harapan kita, penggunaan teknologi komputer akan
membawa kehidupan Indonesia menuju keadaan yang
lebih baik di masa depan. Dengan berkembangnya
internet saat ini sehingga membutuhkan infrastruktur
jaringan, server dan aplikasi yang mendukung
terselenggaranya sistem real time voting, baik diakses
via internet, 3G, GPRS. Sistem ini sangat menghemat
anggaran negara karna maintenance dilakukan secara
terpusat.
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