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BAB I  PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang  

Penggunaan voting sebagai media untuk mencari keputusan yang 

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak telah dimulai sejak lama. Voting 

menjadi salah satu keputusan penting dalam kehidupan manusia. Voting 

digunakan dari tingkat masyarakat terkecil, yaitu keluarga, sampai dengan sebuah 

negara. Voting digunakan untuk menghimpun aspirasi dari seluruh elemen 

masyarakat, dan kemudian menemukan jalan keluar yang dianggap paling baik 

untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi 

penyimpangan yang dilakukan oleh golongan masyarakat untuk kepentingan 

mereka sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat, serta 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak penyelenggara 

voting dan pihak pemenang voting tersebut.  

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon 

yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang dipilih dengan mendapatkan 

dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan 

oleh Bupati. Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa 

jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan (Tim Visi Yustisia, 2015).  
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Pada saat sekarang ini Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja masih 

menerapkan pemilihan dengan media voting konvensional yaitu dengan 

menyediakan kertas surat suara, lalu pemilih memberikan tanda pada kertas surat 

suara dan memasukkan kertas surat suara ke dalam kotak surat suara. Sistem ini 

sudah dianggap tidak efisien lagi karena banyak terdapat kekurangan diantaranya 

adalah:   

1. Rawannya kecurangan dalam pemilihan.  

2. Proses pencarian data pemilih secara konvensional membutuhkan waktu yang 

lama.  

3. Kerusakan pada kertas surat suara.  

4. Pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas surat suara, sehingga banyak 

kertas suara yang dinyatakan tidak sah.  

5. Pada tahapan akhir, yaitu penghitungan suara yang dilakukan memakan 

waktu yang lama.  

E-voting yaitu suatu metode pemungutan suara dan perhitungan suara 

dalam pemilihan umum menggunakan perangkat elektronik. E-voting akan 

menjadi pilihan dalam pemilihan umum di masa mendatang terkait dengan 

keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa pasal 88 UU No. 

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional sepanjang diartikan 

dapat menggunakan e-voting yang disertai dengan catatan syarat kumulatif yaitu 

asas pemilu yang LUBERJURDIL dapat dilakukan (Priyono dan Dihan, 2010).  

Penggunaan teknologi informasi dalam proses voting diharapkan dapat 

membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, e-voting merupakan solusi 

Rancang Bangun Sistem..., Pradana Ananda Raharja, Fak. Teknik UMP 2017



3  

  

untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa pada sebuah lembaga pemerintahan 

desa yang diikuti oleh seluruh masyarakat. Dalam sebuah lembaga yang 

menerapkan sistem demokrasi, e-voting digunakan untuk mengambil keputusan 

lembaga yang sangat krusial, antara lain untuk memilih ketua atau kepala lembaga 

yang baru. Akan tetapi, tidak seluruh calon peserta pemilihan dapat memberikan 

suara mereka dalam e-voting. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh peserta untuk mendapatkan haknya. Peserta e-voting yang dimaksud yaitu 

seluruh masyarakat Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja yang memenuhi 

persyaratan, dan panitia penyelenggara e-voting wajib untuk melindungi pemilih 

dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu, e-voting membutuhkan prosedur 

pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil 

pelaksanaan e-voting tersebut.  

  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan dapat ditarik pokok  

permasalahannya yaitu terjadi kecurangan pada saat pemilihan calon Kepala Desa  

Karangrau dan penghitungan suara yang lama serta tidak tepat.  

  

C. Batasan Masalah  

Sistem ini memproses data pemilih yang terdaftar untuk melakukan  

pemilihan pada modul bilik yang diproses melalui modul admin, kemudian suara 

diproses untuk menentukan calon Kepala Desa Karangrau dengan suara terbanyak 

sebagai calon Kepala Desa terpilih. Sistem ini menggunakan teknologi clientserver, 
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yaitu sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tetapi masih 

merupakan sebuah kesatuan yakni komponen client dan komponen server. 

Komponen client juga sering disebut sebagai front-end, sementara komponen  

 server disebut sebagai back-end.     

Rancang Bangun Sistem..., Pradana Ananda Raharja, Fak. Teknik UMP 2017




