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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemilu diberbagai daerah maupun instansi menggunakan 

cara manual. Pada prinsipnya , pemilu merupakan ajang mencari calon pemimpin. 

Kandidat yang terpilih bisa memangku jabatan dengan memperoleh suara 

terbanyak dalam pemilu [1].Apalagi kondisi geografis Indonesia yang terdiri 

kepuluan memungkinkan masalah terjadi pada distribusi surat suara. Selain itu, 

ketersediaan internet bisa menjadikan alat sebagai wadah dalam pemilihan umum. 

Karena itu, E-voting atau election voting dimungkinkan untuk diterapkan. 

Didalam voting konvensional sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti 

lamanya mengumpulkan kartu suara, pemilih salah dalam memberi tanda 

pilihannya. [2]. Teknlogi ini memungkinkan pemilih untuk memilih calon 

pemimpinnya hanya melalui layar komputer atau telepon genggam tanpa harus 

pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) dan tidak harus mengumpulkan kartu 

suara ke panitia. 

Seperti yang kita ketahui bahwa metode pemilihan di kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang baik ditingkat senat, Badan Eksekutif Mahasiswa hingga 

Himpunan Mahasiswa Jurusan masih menggunakan model pemilihan manual, 

dengan datang ke TPS yang telah disediakan panitia untuk memilih.  Seharusnya 

sistem pemilihan e-voting sudah digunakan terlebih dahulu oleh  perguruan tinggi.  

Dikarenakan mobilitas yang cukup efisien sudah sewajarnya diterapkan mulai dari 

lingkungan terkecil.  

Oleh sebab itu, Penulis ingin mengambil inisiatif untuk merancang sistem 

vote berbasis web dimulai dari pemilihan ketua himpunan mahasiswa, terutama 

HMJ Elekto Universitas Muhammadiyah Malang. Sistem yang akan dibuat 

sebenarnya bertujuan sebagai proses pemungutan suara bagi pemilihan ketua 

himpunan dalam ruang lingkup dan skala yang kecil. 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang yang dituliskan, hal yang bisa dimuat yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem pemilihan ketua HMJ Universitas

Muhammadiyah Malang sesuai kebutuhan ?

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem berbasis web dengan

menggunakan bahasa pemograman MySQL dan PHP dalam pemilihan

ketua HMJ Elektro ?

1.3 Batasan Masalah 

      Agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh dengan pencapaian yang 

maksimal, peneliti membatasi ruang lingkup menjadi sebagai berikut: 

1. Rancangan sistem dengan menggunakan konsep Data Flow Diagram

(DFD). Dibantu dengan sistem ERD dalam membangun sistem voting .

2. Input data pemilih sistem e-voting menggunakan Nomor Induk Mahasiswa

atau NIM yang tertera pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

3. Sistem yang dibuat diimplementasikan menggunakan bahasa pemograman

sederhana yaitu MySQL dan PHP.

1.4 Tujuan Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

1. Menerapkan sistem voting pada pemilihan ketua HMJ.

2. Menerapkan sistem verifikasi pemilih sebelum melakukan proses voting.

1.5 Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Pemilihan suara bisa jadi lebih efisien. Karena pemilih tidak perlu

datang ke tempat pemungutan suara dan bisa dilakukan dengan akses

internet.

2. Mengurangi kehilangan suara.

3. Meminimalisir terjadinya kecurangan dari pihak lain, sehingga

pemilihan bisa berlangsung dengan jujur.
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1.6 Sistematika Penulisan 

Pada sub bab ini berisi tatanan yang digunakan oleh penulis dengan aturan, 

yaitu : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Berisikan pendahuluan, latar bekang, rumusan masalah, batasan 

masalah , tujuan penelitian hingga sistematika pada dasar 

penulisan. 

BAB II:  DASAR TEORI 

Berisikan studi pustaka dan literat yang dicakup dan berkaitan 

dengan rancangan sistem pembuatan tugas akhir. 

BAB III:  PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan metode dan perancangan konsep yang digunakan dalam 

membuat sistem voting. 

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang pengujian program dan hasil yang sesuai dengan 

sistem yang telah dirancang. 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran bagi penulis serta merangkum isi 

dari tugas akhir dan pihak terkait yang mencari sumber referensi 

 

 

 


