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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang 

untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam Negara-negara demokrasi 

pemilu adalah cara yang tepat untuk mewujudkan demokrasi yang sebenarnya. 

Pemilu menjadi satu-satunya cara yang efektif, dimana masyarakat diajak untuk 

memilih langsung calon yang telah terdaftar dalam seleksi bakal calon 

sebelumnya. Tujuan pemilu adalah mencoba membangun satu ruang komunikasi, 

antara  konstituen dengan para pemegang policy (termasuk di dalamnya, pihak 

Partai Politik, Calon Legislatif dan Calon Presiden). 

Pemilu sangat tergantung pada proses pengambilan suara dan penghitungan 

suara serta rekapitulasi hasil penghitungan. Namun struktur Negara yang 

merupakan negara kepulauan menjadikan sebuah kendala. Suara dari daerah-

daerah akan lama sampai ditangan KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi serta 

KPU Pusat. Kurangnya media atau instrument yang dapat membantu akuntabilitas 

serta pengiriman suara yang telah didapat di tiap-tiap TPS yang ada di daerah 

sampai ditangan KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi serta KPU Pusat. 

Oleh karena itu pada tugas akhir ini dibuat sebuah system yang dapat 

membantu mempercepat akuntabilitas serta penghitungan pada pemilu. Dengan 

menggunakan kemajuan teknologi informasi yang ada, maka dibuatlah aplikasi 

yang berbasis android untuk mengirim hasil pemungutan suara di tiap-tiap TPS. 

Kemudian data yang telah dikirim akan diolah dengan menggunakan aplikasi 

OCR (Optical Character Recognition) yang kemudian akan langsung dihitung 

berapa jumlah suara yang di dapat oleh semua calon yang ada.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana merancang aplikasi (instrument) yang dapat membantu 

mengirim serta memproses suara secara cepat ? 
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b) Bagaimana merancang aplikasi android untuk dapat membantu 

mengirimkan hasil rekapitulasi suara di TPS? 

c) Bagaimana memanfaatkan aplikasi yang mampu mengubah tulisan 

tangan menjadi digital menggunakan OCR  (Optical Character 

Recognition) ? 

 

1.3. Tujuan 

a) Mempercepat penghitungan suara yang telah direkapitulasi. 

b) Meminimalisir praktek manipulasi suara dan rekapitulasi suara. 

  

1.4. Batasan Masalah 

a) Menggunakan OCR  (Optical Character Recognition) untuk mengubah 

tulisan tangan menjadi digital. 

b) Sebatas menciptakan instrument untuk dapat membantu KPU 

Kabupaten/kota, KPU Provinsi serta KPU Pusat mempercepat 

pengiriman serta penghitungan suara. 

c) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan PHP. 

 

1.5. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Metode dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok 

permasalah yang diuji. Bisa dengan cara membaca buku, mencari jurnal atau 

artikel secara online maupun offline. Adapun data yang dikumpulkan adalah 

berhubungan dengan ekstraksi tulisan tangan menggunakan OCR  (Optical 

Character Recognition) . 

1.5.2 Analisis Kebutuhan / Data 

Pada tahap ini dilakukan pengambilan data yang diperlukan di TPS. Data 

yang dibutuhkan berupa image yang dicapture menggunakan kamera dari 

smartphone android. Selain data image, diperlukan data berupa text yang 
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memberikan informasi tentang nama petugas, jumlah suara para calon serta 

alamat TPS. 

 

1.5.3 Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembutan component-component yang 

diperlukan dalam sistem ini seperti: 

a) Database 

Database digunakan disisi server untuk dapat menampung masukan 

data yang dikirim oleh client dari TPS. 

b) Android 

Android adalah device yang digunakan disisi client yang nantinya 

digunakan untuk mengirim data-data yang dibutuhkan. Dalam 

pembuatan aplikasi disisi client ini diperlukan koneksi yang menjadi 

penghubung kesisi server. Bahasa pemograman yang digunakan adala 

java. 

c) Mysql Server 

Pembuatan mysql server dilakukan untuk menampung data yang akan 

dikirim oleh client. Disisi server akan dilakukan pengolahan data 

seperti input, edit dan delete data. Android sebagai cient akan 

berhubungan dengan mysql server dengan perantara php. 

 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Aplikasi ini akan digunakan untuk membantu KPU pusat melakukan 

rekapitusai suara pemilu lebih cepat dari sebelumnya. Cara kerja dari sistem ini 

adalah memberikan jalan pintas dalam penyaluran hasil rekapitulasi yang ada di 

TPS sampai ketangan KPU pusat. Mekanisme pengiriman rekapitulasi yang 

dilakukan KPU saat ini adalah sebagai berikut: 

Penghitungan 

Suara di TPS

Rekapitulasi 

Suara di PPS 

(kelurahan)

Rekapitulasi 

Suara di PPK 

(kecamatan)

Rekapitulasi 

Suara di KPU 

Kabupaten

Rekapitulasi 

Suara di KPU 

Provinsi

Rekapitulasi 

Suara di KPU 

Pusat

 

Sedangkan pada aplikasi ini akan memberikan jalan pintas seperti pada 

diagram berikut: 
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Penghitungan 

Suara di TPS

Rekapitulasi 

Suara di PPS 

(kelurahan)

Rekapitulasi 

Suara di PPK 

(kecamatan)

Rekapitulasi 

Suara di KPU 

Kabupaten

Rekapitulasi 

Suara di KPU 

Provinsi

Rekapitulasi 

Suara di KPU 

Pusat

diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu KPU pusat dalam 

rekapitulasi suara. Dengan catatan tidak menghilangkan proses yang ada dalam 

proses sebelumnya. 

 

1.5.5   Pengujian 

Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat 

digunakan, semua menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba. Terdapat 2 

macam test case:  

1. Pengetahuan fungsi yg spesifik dari produk yg telah dirancang untuk 

diperlihatkan, test dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi 

apakahtelah berjalan sebagaimana yg diharapkan. 

2. Pengetahuan tentang cara kerja dari produk, test dapat dilakukan untuk 

memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan 

spesifikasinya.  

Dua macam pendekatan test yaitu :  

1. Black Box Testing  

Test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi PL tentang cara 

beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan 

sebagaimana yang diharapkan dan apakah informasi yang disimpan 

secara eksternal selalu dijaga kemutakhirannya.   

2. White Box Testing   

Adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci, karenanya 

logikal path (jalur logika) perangkat lunak akan ditest dengan 

menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan 

atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas dapat diambil 

kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan 

program yang benar secara 100%.  
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1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi pengiriman 

suara menggunakan android serta extraction tulisan tangan menggunakan OCR  

(Optical Character Recognition), rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang 

ada pada pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan 

dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca buku pemrograman 

java, mencari referensi yang berhubungan dengan extraction tulisan tangan 

menggunakan OCR  (Optical Character Recognition), baik dari bahan kuliah, 

jurnal, maupun referensi secara online, yaitu dengan mengunjungi situs – situs 

website yang menyediakan tutorial mengenai pemrograman java, extraction 

tulisan tangan menggunakan OCR  (Optical Character Recognition). 

BAB III : ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem yang akan 

dibuat, meliputi: analisa data, analisa sistem, dan perancangan antarmuka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian dan analisa hasil pengujian atau 

penelitian terhadap aplikasi android serta extraction tulisan tangan menggunakan 

OCR  (Optical Character Recognition). Sehingga dapat diketahui apakah sistem 

tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan 

tujuan dari penelitian tugas akhir ini. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta analisa dari 

aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari pembuat aplikasi, dimana 

nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan. 

 


