
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi. 

Demokrasi itu sendiri ditandai dengan adanya pemilu untuk memilih figur calon 

seorang pemimpin. Pemilu dilakukan dengan cara memilih suara terbanyak dari 

suatu kelompok, yang nantinya hasil suara terbanyak tersebut dapat dinyatakan 

sebagai pemenang dan akan diangkat menjadi seorang pimpinan. Kampus adalah 

salah satu yang menganut sistem demokrasi. Contohnya dalam pemilihan calon 

ketua BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa), para mahasiswa dalam satuan fakultas 

akan memilih sepasang calon kandidat yang nantinya akan menjabat sebagai ketua 

BEM.  

 Selama ini pemilu di Indonesia masih menggunakan sistim kertas suara. 

Para pemilih akan datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah 

disediakan sebelumnya, kemudian diberikan kertas suara. Pemilih memilih 

dengan cara mencoblos salah satu atau sepasang calon kandidat dengan alat bantu 

seperti paku, dan setelah itu memasukkannya dalam kotak suara yang telah 

disediakan. Menanggapi hal semacam itu dirasa kurangnya efisiensi dalam hal 

pemakaian kertas suara dan kotak suara dari setiap melakukan kegiatan pemilu. 

Juga kemungkinan adanya salah satu kertas suara yang terselip dalam melakukan 

perhitungan suara. 

 Kampus itu sendiri adalah salah satu lembaga yang juga dalam pemilihan 

kandidat ketua BEM fakultasnya menggunakan sistem pemilu. Sistem ini masih 

tergolong kuno dan primitif bila masih menggunakan media kertas dan kotak 

suara didalam pengaplikasiannya. padahal kampus merupakan tempat 

bernaungnya para pelajar yang memiliki intelektual dan kreatifitas yang tinggi. 

 Dengan demikian, melalui sistem e-pemilu ini diharapkan dapat 

meringankan dan membantu jalannya proses demokrasi khususnya pada 

pemilihan calon ketua BEM di dalam kampus. Pemilu yang sebelumnya 



menggunakan kertas suara yang banyak dan pemakaian kotak suara, tetapi dengan 

adanya tugas akhir ini pemilihan dapat dilakukan dengan cara komputerisasi tanpa 

menggunakan kertas suara (papperless). Serta dalam perhitungannyapun akan 

lebih akurat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem pemilihan ketua BEM berbasis elektronik 

tanpa menggunakan kertas? 

2. Bagaimana meningkatkan efektifitas dalam pengadaan pemilihan ketua BEM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini antara lain : 

1. Membangun sistem pemilihan ketua BEM berbasis elektronik tanpa 

menggunakan kertas (paperless). 

2. Meningkatkan efektifitas dalam pengadaan pemilihan ketua BEM..  

 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini ada beberapa batasan masalah, diantaranya adalah : 

1. Sistem ini hanya ditujukan untuk pemilihan ketua BEM saja. 

2. Untuk rancangan sistemnya menggunakan contoh kasus pemilihan ketua BEM 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Menggunakan bahasa pemrograman php dan database mysql. 

4. Jaringan yang  dibangun bersifat offline. 

5. Pendaftaran pemilih dilakukan pada saat pemilu berlangsung. 

 

 

 

 



1.5 Metodologi Penelitian 

Terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian tugas akhir ini, yaitu : 

1. Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, penulis memberikan batasan dalam pengambilan dan pengumpulan 

data yang diantaranya adalah : 

a. Identifikasi Kebutuhan 

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan 

untuk membangun sebuah sistem. Dalam hal ini, masalah yang harus 

diidentifikasi adalah bagaimana membangun sistem e-pemilu untuk 

pemilihan ketua BEM menggunakan PHP dan MySQL. 

b. Studi Pustaka 

Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mempelajari teori-teori 

dan mendapatkan informasi yang berasal dari buku-buku maupun literatur 

dari internet mengenai bagaimana membuat sistem e-pemilu dari bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. Yang nantinya semua itu 

digunakan sebagai bahan penunjang pembuatan sistem. 

2. Analisa Kebutuhan 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan 

untuk pembuatan sistem. 

a. Kebutuhan fungsional 

Tahap ini melakukan analisa tentang kebutuhan fungsional 

dari sistem yang akan dibuat. Apa saja komponen-komponen bagian 

dari program yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem masuk dalam 

kategori ini. 

 



b. Kebutuhan non-fungsional 

Melakukan analisa tentang kebutuhan non-fungsional dari 

sistem yang akan dibuat. Kebutuhan akan hardware dan software 

yang diperlukan dalam pembuatan sistem dapat digolongkan dalam 

kategori ini.  

3. Desain 

a. flowchart dan bisnis proses 

flowchart dan bisnis proses disini menggambarkan alur kerja dari 

sistem. Bagaimana sistem berjalan dari awal sampai pada penggunakan 

menu-menu pada sistem yang nantinya akan dibuat. 

b. database 

Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah membuat desain 

database. Yang kemudian desain tersebut akan digunakan untuk 

pembuatan tabel-tabel yang diperlukan di tahap implementasi. 

c. Interface 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan desain tampilan tatap muka 

(interface) bagi user. 

4. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap dimana semua rancangan akan di 

terjemahkan kedalam bentuk kode-kode (source code) menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL, kemudian 

menghubungkan antara beberapa komputer client dengan komputer server, 

Serta menuangkannya kedalam sebuah bentuk sistem yang terpadu 

sehingga akan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 



5. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan untuk membuktikan apakah sistem yang telah 

dibangun sudah benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Pengujian pada sistem ini dilakukan dengan menerapkan 

metode Black Box Testing. 

6. Pembuatan laporan 

    Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan membuat laporan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari 

langkah-langkah yang telah dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Selain itu juga akan 

diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan pengembangan 

lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, 

metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan sistem. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Memuat hasi pengujian sistem dan pembahasan terhadap sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. 


