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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai lembaga yang memiliki andil dalam seluruh prosesi demokrasi 

khususnya dalam pengawasan, Panwaslu menekankan akan melakukan 

pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses pemutakhiran di lapangan yang 

akan dilakukan oleh KPU. Mengingat pentingnya proses pemutakhiran data ini 

Ketua Panwaslu mendorong pengawas pemilihan se-kabupaten untuk 

memperketat pengawasannya terhadap proses pemutakhiran data DPT ini. 

Proses pencoklitan ini merupakan rangkaian awal penetapan DPT, 

sehingga data-data yang akan menjadi calon pemilih tetap tersebut ditentukan 

proses pemutakhiran data ini. Tugas sebagai pengawas baik di tingkat kabupaten, 

kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan adalah mengawasinya dengan ketat, 

memastikan hak pilih bagi masyarakat dapat terpenuhi 

Keberadaan perangkat android sudah cukup umum di kalangan 

masyarakat, termasuk para petugas pemilu. Masyarakat pun sudah semakin 

familiar dengan teknologi-teknologi yang tertanam di dalamnya, seperti NFC. 

Teknologi NFC adalah gabungan dari smartcard dan smartcard reader yang 

ditanamkan di dalam satu perangkat, biasanya perangkat tersebut berupa 

perangkat mobile seperti smartphone.  Beberapa fungsi dari perangkat NFC yaitu 

pertama untuk menghubungan dengan secara peer-to-peer dengan piranti 

elektronik seperti headset nirkabel dan telepon genggam (Nirmalasari, 2009). 

Kedua untuk mengakses konten secara digital pada iklan atau promosi (Rianzah, 

2017). Contohnya adalah sebuah poster iklan yang sudah ditanami RF tag supaya 

pengguna bisa mengunduh konten iklan yang ada ke dalam smartphone. Ketiga 

untuk sistem transaksi pada toko virtual (Sihotang, 2013). Fungsi NFC tersebut 

dapat diterapkan dalam proses pemutakhiran data dengan E-KTP. Oleh karena itu, 

penulis mengusulkan judul tugas akhir, “Aplikasi Simulasi Pemutakhiran Data 

DPT Pemilihan Umum Walikota menggunakan NFC”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi simulasi pemutakhiran 

data daftar pemilih tetap pemilihan umum walikota menggunakan NFC 

E-KTP. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Data yang digunakan adalah data dari penduduk kelurahan Kotalama 

Malang RT 03 / RW 10 . 

2. Pendataan daftar penduduk menggunakan NFC untuk proses pemindaian 

E-KTP. 

3. Aplikasi yang dibangun berbasis android menggunakan Apache Cordova 

(Phonegap) sebagai media pendataan. 

4. Server terdiri dari database menggunakan Mysql serta webserver 

menggunakan Apache dan PHP. 

 

1.4 Tujuan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghasilkan aplikasi simulasi pemutakhiran data daftar pemilih tetap 

pemilihan umum walikota menggunakan NFC. 

 

1.5 Metodologi 

Pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Tahapan metodologi penelitian yang 

dilakukan adalah studi literatur, analisa kebutuhan,  perancangan sistem, 

implementasi, pengujian, dan pembuatan laporan akhir.  
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Gambar 1.1 Diagram Metodologi Penelitian 

1.5.1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur untuk mendukung 

penyelesaian masalah dan untuk tercapainya tujuan penelitian. Sumber 

studi pustaka yang digunakan berupa jurnal, buku , laporan penelitian, 

skripsi, serta dari hasil pencarian melalui internet. 

1.5.2. Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan terhadap kebutuhan sistem dilakukan pada 

tahap ini. Untuk analisa kebutuhan terdiri pengumpulan data,  identifikasi 

masalah dan analisa kebutuhan funsional. 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan tujuan 

mempelajari dan megumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses 

pembuatan aplikasi pemutakhiran data DPT. 
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b. Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini bertujuan untuk mengenali permasalahan yang 

dialami sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. 

c. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisi 

tentang proses-proses apa saja yang dapat dijalankan oleh sistem. 

Kebutuhan fungsional ini berhubungan dengan fitur dari sistem yang ingin 

dibuat. 

1.5.3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pada aplikasi pemutakhiran data DPT ini 

menggunakan perancangan sistem DFD  (Data  Flow  Diagram), untuk 

membantu memahami alur kerja sistem  dan  ERD  (Entity  Relationship  

Diagram), untuk membantu memahami alur data.  Kedua metode 

perancangan ini digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam 

pembangunan sistem.  

1.5.4. Implementasi 

Pada tahap ini membahas tentang implementasi dari proses 

perancangan yang telah dilakukan. Pembahasan terdiri dari penjelasan 

tentang spesifikasi lingkungan (spesifikasi perangkat keras dan perangkat 

lunak) dimana sistem diimplementasikan, implementasi program, 

implementasi antar muka sistem, dan implementasi uji coba. 

1.5.5. Pengujian 

Tahap ini membahas tentang pengujian yang dilakukan pada 

aplikasi yang telah dibuat. Proses pengujian yang akan dilakukan adalah 

pengujian fungsionalitas sistem. Pengujian tersebut menguji fungsi dari 

setiap sistem yang di buat. 

1.5.6. Penulisan Laporan Akhir 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitain. Tahap penulisan 

laporan ini berisi tentang hasil penelitian yang dibuat dari awal hingga 

akhir penelitian. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam 

perancangan sistem perangkat lunak aplikasi simulasi pemutakhiran data DPT 

pemilihan umum walikota dengan menggunakan NFC pada e-KTP. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa kebutuhan, desain dan perancangan sistem, 

perancangan database, dan perancangan antar muka aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi dari hasil perancangan sistem 

yang telah dibuat pada bab sebelumnya, dan hasil pengujian aplikasi.  

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari penyusunan aplikasi 

simulasi pemutakhiran data DPT pemilihan walikota menggunakan NFC. 


