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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian PPDP dan PPS 

Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada umumnya adalah 

Petugas RT / Petugas RW yang bertugas membantu PPS dalam proses 

pemutakhiran data pemilih. Dalam melakukan proses pemutakhiran data 

calon pemilih, KPU Kabupaten dibantu oleh petugas PPDP. Petugas PPDP 

dapat diangkat oleh KPU Kabupaten dari pengurus RT / pengurus RW atau 

sebutan lainnya. PPDP diangkat dan/atau diberhentikan melalui keputusan 

dari KPU Kabupaten.  Sedangkan petugas PPS adalah orang melakukan 

validasi data pemilih dari hasil survey petugas PPDP. 

Untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih maksimal 400 orang, 

ditangani oleh satu petugas PPDP dan paling banyak dua orang petugas 

untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang. 

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban dari PPDP adalah sebagai 

berikut: 

a. Membantu dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih; 

b. Menerima data pemilih melalui PPK dan PPS; 

c. Melakukan pemutakhiran data pemilih; 

d. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih; 

e. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan 

penelitian; 

f. Menyerahkan tanda bukti terdaftar kepada calon pemilih dan 

menempelkan sebuah tanda khusus pada rumah calon pemilih; 

dan 

g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan 

penelitian kepada PPS. 

 

2.2. Pemilihan Umum (Pemilu) 

Pemilu (Pemilihan Umum)  adalah  salah  satu  media  demokrasi  

yang digunakan  untuk  mewujudkan  partisipasi rakyat.  Pemilu  dianggap 
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memegang penting dalam proses  dinamika  kehidupan  berbangsa  dan  

bernegara,  Pemilu  sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

suatu negara demokrasi, jika kita perhatikan hampir seluruh negara 

demokrasi melaksanakan pemilu. 

Di dalam  negara  hukum  berasaskan demokasi,   kegiatan   

memilih   seorang atau sekelompok orang untuk menjadi  pemimpin 

idealnya dilakukan  melalui pemilu dengan berlandaskan asas  prinsip  

pemilu  yang  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil 

(LUBERDIL). Akan tetapi, meskipun prinsip ini telah dijadikan pedoman 

dalam asas demokrasi,  namun  bukan  berarti kegiatan pemilu  tidak  

terbebas  dari perselisihan-perselisihan lainnya. 

Pemilu merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam kegiatan  

bernegara,  peraturan  tertinggi  mengenai  pemilu  diatur  dalam  Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Peihal tentang Pemilu telah 

diatur pada UUD 1945  perubahan  III,  Bab  VIIB  tentang Pemilihan  

Umum,  pasal 22E.  Berikut ini adalah isi pasal tersebut. 

a. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, 

DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. 

c. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota 

DPRD adalah partai politik. 

d. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah 

perseorangan. 

e. Kegiatan Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. 

f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang- 

undang. 

Pada Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2008  Tentang  Pemilihan 

Umum Anggota DPR,   Anggota DPD,   dan   DPRD dinyatakan bahwa 

pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis 
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berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk pelaksanaanya, 

Pemilu diselenggarakan dalam beberapa tahapan yaitu, 

a. Pemutakhiran data calon pemilih dan penyusunan DPT (Daftar 

Pemilih Tetap). 

b. Pendaftaran peserta Pemilu. 

c. Penetapan peserta Pemilu. 

d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 

e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

f. Masa kampanye. 

g. Masa tenang. 

h. Pemungutan dan penghitungan suara. 

i. Penetapan hasil Pemilu. 

j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

 

2.3. Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis Linux untuk telepon 

genggam seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android juga 

menyediakan platform yang bersifat opensource untuk para pengembang 

aplikasi untuk membangun aplikasi android mereka sendiri. Pada mulanya, 

Google Inc. membeli Android Inc., perusahaan baru yang membuat 

perangkat lunak untuk ponsel. Setelah itu, dalam pengembangan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium yang terdiri dari 34 

perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi, termasuk 

Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia (Safaat, 

2012). 

Dalam sub bab ini, kami akan membahas mengenai  berbagai 

macam hal mengenai Android, serta tools apa saja yang akan digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi yang kami rancang ini. 
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2.3.1 Versi Android 

Berikut ini adalah penjelasan tentang berbagai macam versi Android 

(Safaat, 2012): 

a. Android versi 1.1  

Android versi ini rilis pada tanggal 9 Maret 2009, versi ini telah 

dilengkapi dengan estetis pada aplikasi, voice search (pencarian suara), jam 

alarm, pemberitahuan dengan email, dan pengiriman pesan dengan Gmail. 

b. Android versi 1.5 (Cupcake) 

Android versi ini rilis pada pertengahan 27 April 2009. Pembaruan 

yang dilakukan yaitu penambahan beberapa fitur pada telepon genggam 

dengan Android versi ini seperti, kemampuan merekam dan menonton 

video melalui mode kamera, mengunggah video ke Youtube dan 

mengunggah foto atau gambar ke Picasa langsung melalui telepon 

genggam, dukungan dari Bluetooth A2DP, kemampuan untuk tersambung 

dengan headset Bluetooth secara otomatis, animasi layar, dan tampilan 

keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan sistem. 

c. Android versi 1.6 (Donut) 

Android versi ini rilis pada tanggal 15 September 2009, dan 

pembaruan yang dilakukan diantaranya terdapat pada tampilan antar muka 

proses pencarian yang lebih baik dibanding versi sebelumnya, penambahan 

indikator baterai, kontrol applet VPN, camera recorder yang diintegrasikan 

dengan galeri, jaringan CDMA / EVDO, jaringan wireless 802.1x, VPN, 

mesin text-to-speech, dan teknologi text to change speech. 

d. Android versi 2.0/2.1 (Eclair) 

Android versi ini dirilis pada tanggal 3 Desember 2009, perubahan 

yang dilakukan antara lain pengoptimalan pada hardware, peningkatan 

Google Maps 3.1.2, perubahan tampilan antar muka dengan browser baru 

yang dilengkapi dengan dukungan HTML5, tampilan baru pada daftar 

kontak, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, fitur digital Zoom, dan 

Bluetooth 2.1. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Email
http://id.wikipedia.org/wiki/Gmail
http://id.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://id.wikipedia.org/wiki/Picasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://id.wikipedia.org/wiki/VPN
http://id.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML5
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e. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 

Android versi ini dirilis pada 20 Mei 2010, pembaruan yang 

dilakukan diantaranya yaitu dukungan Adobe Flash 10.1, performa 

kecepatan kerja pada aplikasi bisa 2 sampai 5 kali lebih cepat, integrasi V8 

JavaScript yang dipakai Google Chrome yang mampu mempercepat 

kemampuan me-render pada browser, kemampuan menginstall aplikasi 

dalam SD Card, kemampuan WiFi Hotspot portabel, dan kemampuan 

update secara otomatis melalui aplikasi Android Market. 

f. Android versi 2.3 (Gingerbread) 

Android ini diriliskan pada tanggal 6 Desember 2010. Pembaruan-

pembaruan yang dilakukan pada Android versi ini antara lain peningkatan 

kemampuan untuk permainan (gaming), layar antar muka dengan desain 

baru, dukungan format video VP8 dan WebM, efek audio baru, dukungan 

kemampuan Near Field Communication (NFC), serta dukungan kamera 

yang bisa lebih dari satu. 

g. Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb) 

Google merilis Android versi ini pada tanggal 22 Februari 2011. 

Android ini dirancang untuk versi tablet sehingga mendukung ukuran layar 

yang lebih besar. 

h. Android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich) 

Android ini dirilis pada tanggal 19 Oktober 2011, pembaruan yang 

dilakukan antara lain penambahan fitur baru termasuk pembuka kunci 

dengan fitur pengenalan wajah, fitur pemantauan penggunaan dan kontrol 

jaringan data, fitur kontak jaringan sosial terpadu, perangkat tambahan 

untuk fotografi, pencarian email yang bisa dilakukan secara offline, dan 

pemanfaatan NFC untuk berbagi informasi. 

i. Android versi 4.1 (Jelly Bean) 

Berikutnya Google juga meriliskan Android Jelly Bean pada tanggal 9 

Juli 2012. Penambahan fitur-fitur yang dilakukan diantaranya yaitu 

peningkatan pada input keyboard, fitur pencarian dengan desain baru, 

tampilan antar muka yang baru dan pencarian melalui Voice Search yang 

lebih cepat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://id.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://id.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://id.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
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Kemudian android versi-versi berikutnya adalah Android Kitkat, 

Lollypop, Marsmellow, Nougat dan yang terbaru adalah Android Oreo 

yang release pada 21 Agustus 2017. 

 

2.3.2 Fitur Android 

Adapun beberapa fitur – fitur  menurut Safaat yang tersedia di 

Android adalah sebagai berikut ini: 

a. Kerangka aplikasi: memungkinkan penggunaan dan 

penghapusan komponen yang tersedia. 

b. Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan untuk 

perangkat telepon genggam. 

c. Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka 

OpenGL. 

d. SQLite: untuk penyimpanan data. 

e. Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar 

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

f. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, 4G dan WiFi (tergantung piranti 

keras) 

g. Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, NFC dan 

accelerometer (tergantung piranti keras) 

 

2.3.3 Android SDK 

Android SDK merupakan salah satu tools yang diperlukan untuk 

mengembangkan aplikasi pada platform Android. Tools ini yang 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Menurut Safaat, Android 

merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang meliputi 

sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci yang dirilis oleh Google. 

Sebagai platform Android aplikasi open source, Android memberi kita  

peluang untuk membuat aplikasi yang kita butuhkan yang disamping 

aplikasi bawaan dari perangkat mobile kita. 
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2.3.4 ADT (Android Development Tools) 

ADT merupakan salah satu plugin pada IDE Eclipse untuk 

pengembangan aplikasi Android. Dengan menggunakan ADT untuk 

Eclipse, kita dapat membuat aplikasi project Android, membuat GUI 

aplikasi, dan menambahkan komponen – komponen yang lainnya. Selain 

itu, tools ini juga dilengkapi dengan fitur running aplikasi menggunakan 

Android SDK melalui Eclipse. Dengan ADT kita juga dapat melakukan 

pembuatan package Android (.apk) yang digunakan untuk distribusi 

aplikasi Android yang kita rancang.  

 

2.3.5 Phonegap (Apache Cordova) 

Phonegap merupakan framework open source untuk membangun 

aplikasi untuk berbagai platform berbeda pada perangkat mobile, seperti 

Android, Blackberry, Iphone atau Windows Phone. Framework ini 

menggunakan HTML5, JQuery, JQuery for mobile, dan CSS3 untuk 

penulisan kode pada pembuatan aplikasi. 

Saat membangun aplikasi untuk perangkat yang berbeda seperti 

Android, Iphone, Windows Mobile dan lainnya, dibutuhkan framework dan 

bahasa pemrograman yang berbeda. Seperti di Android menggunakan 

bahasa pemrograman Java, blackberry juga dengan Java, Iphone dengan 

Basic C, dan Windows Phone dengan C#. Namun, Phonegap memberi 

solusi dengan menggunakan bahasa standar web untuk membangun aplikasi 

smartphone. Dengan Phonegap cukup dengan menulis code dengan bahasa 

standar web langsung bisa di-compile ke semua platform sekaligus. 

 

2.4. Near Field Communication (NFC) 

NFC adalah teknologi wireless yang memiliki frekuensi tinggi 

(13.56MHz) yang memiliki kecepatan transfer data 424 Kbits/second 

dengan jarak jangkauan yang pendek atau dekat. Alat ini dapat 

dipergunakan dalam pertukaran data dengan jarak sekitar 10cm 

(Nirmalasari, 2009). 
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Ada 3 kemampuan atau fungsi utama yang dimiliki oleh perangkat 

NFC (Nirmalasari, 2009), kemampuan tersebut adalah : 

a. Kemampuan untuk berhubungan dengan perangkat elektronik secara 

peer-to-peer seperti home office system, wireless headset dan 

handphone. 

b. Kemampuan mengakses digitalcontent. Contoh digitalcontent disini 

adalah sebuah poster iklan yang telah ditanam RF tag sehingga user 

bisa mendownload content iklan yang ada ke dalam handphone user. 

c. Membuat transaksi seperti pembayaran tiket, pembayaran tagihan dan 

jenis pembayaran micropayment yang lain sehingga pembayaran 

tersebut menjadi bersifat “contactless” 

Spesifikasi sederhana dari perangkat NFC ditunjukkan didalam 

table dibawah ini: 

Tabel 2.1 Perbandingan Perangkat NFC dan Bluetooth (Fatur, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan kemampuan dari perangkat NFC diatas maka akan dapat 

mendukung kegiatan seperti (Rianzah, 2017): 

a. Melakukan pembayaran dengan memanfaatkan gelombang radio 

yang akan berkomunikasi dengan cardreader yang ada pada 

point of sales, sehingga user bertransaksi dengan hanya 

mendekatkan handphone ke dekat card reader tersebut. 

b. Mendapatkan informasi, penawaran khusus dan diskon dari 

smart poster (poster yang telah tertanam RF Tag). 

c. Membeli tiket untuk transportasi, menonton pertandingan, 

bioskop, dll. 

 NFC Bluetooth 

NetworkType Point-to-point Point-to-multipoint 

Range <0.2 m 10m 

Speed 424 kbit/s 2,1mbit/s 

Set-up time <0,1 s 6 s 

CompatiblewithRFI

D 

Yes No 
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d. Melakukan absensi di kantor.

e. Mentransfer dan mencetak foto ke dalam printer yang telah

tertanam perangkat NFC.

f. Sharing business card atau data dengan mobile application yang

memiki perangkat NFC.

Dengan adanya teknologi NFC ini dapat dibayangkan banyak 

orang akan dapat melakukan pembayaran, authentifikasi ke sistem, 

pertukaran data dan aktifitas micropayment seperti pembelian tiket hanya 

dengan menggunakan perangkat mobile mereka. 


