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BAB II  KAJIAN PUSTAKA  

  

A. E-Voting  

Menurut Gray dan Sheedy (2010) e-voting ini harus memiliki beberapa 

kriteria sebagai berikut:   

1. Secrecy: pihak berwenang atau pihak lain tidak mengungkapkan suara yang 

diberikan oleh pemilih.  

2. Eligibility: setiap pemilih yang memenuhi syarat harus dapat melakukan 

pemilihan dan hanya sekali.  

3. Receipt-freeness: suara yang diberikan pemilih tidak dapat dibuktikan oleh 

pihak ketiga bagaimana pemilih memberikan suaranya.  

4. Voter verifiability: setiap pemilih harus dapat memverifikasi bahwa 

suaranya telah dimasukkan dan dicatat.  

5. Universal verifiability: pengamat harus dapat memverifikasi bahwa 

perhitungan pemilihan yang tercatat sesuai dengan yang diterbitkan.  

6. Fairness: tidak ada perhitungan hasil sementara selama pemilihan agar hasil 

pemilu tidak bias.  

Berikut penjelasan terkait elektronik dan voting:  

1. Elektronik  

Kata elektronik berasal dari bahasa Yunani ‘elektron’ dan 

‘mekanisme’. Istilah elektronik ini menandakan studi perilaku elektron 

dalam kondisi lapangan yang berada. Elektronik adalah cabang dari ilmu 
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pengetahuan dan teknologi  yang berkaitan dengan studi gerak elektron 

dalam berbagai tabung vakum, tabung kaca dan perangkat semikonduktor  

(Garg, dkk., 2008).  

2. Voting  

Secara sederhana voting dapat diartikan sebagai tindakan 

menggunakan hak untuk memilih dalam sebuah kegiatan pemilihan umum. 

Berkaitan dengan sebuah pilihan, sebuah voting yang dimaksud tersebut 

selalu berkaitan dengan pilihan akan pemimpin yang menurut seorang 

pemilih termasuk yang paling mewakili mereka (Darmawan, dkk., 2014).  

      

B. Client-Server  

Client-Server adalah salah satu model komunikasi 2 komputer atau 

lebih yang berfungsi melakukan pembagian tugas. Client bertugas untuk 

melakukan input, update, penghapusan, dan menampilkan data sebuah 

database, Sementara server bertugas menyediakan pelayanan untuk melakukan 

manajemen, yaitu menyimpan dan mengolah database (Wahana  

Komputer, 2010).  

  

C. Desa  

Menurut Sugianto (2017), desa adalah suatu kesatuan hukum dimana 

bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut 

mengadakan pemerintah sendiri. Dan tata kehidupan, meliputi segala hal yang 

menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa. Desa Karangrau adalah 
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desa yang terletak di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi 

Jawa Tengah. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki masa jabatan 6 

tahun dan dapat diperpanjang 3 kali masa jabatan berikutnya secara 

berturutturut. Kepala Desa mempunyai weweang antara lain:  

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

2. Mengajukan rancangan peraturan desa.  

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD.  

4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD  

  

D. Basis Data  

Menurut Binarto (2012), basis data adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi 

dari basis data tersebut. Konsep dasar basis data adalah kumpulan dari catatan 

atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan 

terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya, penjelasan yang disebut 

dengan skema. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, atau 

memodelkan struktur basis data, yang dikenal sebagai model basis data atau 

model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, 

yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang 
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saling berhubungan dimana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom (definisi 

yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam model ini, 

hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar  

tabel.  

  

E. MySQL Server  

Menurut Nugroho (2008), MySQL adalah sebuah sistem manajemen 

basis data yang bersifat open source. MySQL adalah pasangan serasi dari PHP. 

MySQL dibuat dan dikembangkan oleh MySQLAB yang berada di Swedia. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengolah database beserta 

isinya, MySQL dapat dimanfaatkan untuk menambahkan, mengubah dan 

menghapus data yang berada dalam database. MySQL merupakan sistem 

manajemen basis data yang bersifat relational, artinya data-data yang dikelola 

dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah sehingga 

manipulasi data akan menjadi jauh lebih cepat. MySQL dapat digunakan untuk 

mengelola database mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang sangat 

besar. MySQL juga dapat menjalankan perintah-perintah SQL untuk mengelola 

database yang ada di dalamnya. Pengelolaan database dengan  

MySQL harus dilakukan dengan mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai 

(commandline) untuk setiap maksud tertentu. Jika ingin membuat database, 

ketikkan baris perintah yang sesuai untuk membuat database. Jika ingin 

menghapus tabel, ketik baris perintah yang sesuai untuk menghapus tabel. Hal 

tersebut tentunya cukup menyulitkan karena harus menghafal dan mengetikkan 
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perintahnya satu persatu. Banyak sekali perangkat lunak yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengelola database dalam MySQL, salah satunya adalah 

phpMyAdmin. Dengan menggunakan phpMyAdmin dapat membuat tabel,  

mengisi data dan lain-lain dengan mudah tanpa harus hafal perintahnya. Untuk 

mengaktifkan phpMyAdmin langkah-langkahnya adalah yang pertama setelah 

XAMPP terinstal, maka harus mengaktifkan web server Apache dan MySQL 

dari XAMPP Control Panel. Selanjutnya, menjalankan web browser dan 

ketikkan alamat web berikut: http:/localhost/phpmyadmin/ pada address bar 

lalu tekan tombol enter. Langkah terakhir apabila telah nampak tampilan antar  

muka phpMyAdmin anda bisa memulainya dengan mengetikkan nama  

database, nama tabel, dan seterusnya.  

  

F. PHP (Programming Hypertext Preprocessor)  

Menurut Anhar (2010), PHP yaitu bahasa pemrograman web serverside 

yang bersifat open source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan 

HTML dan berada pada server (server side HTML embedded scripting). PHP 

adalah script yang digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. 

Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu 

diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima 

client selalu yang terbaru atau up to date. Semua script PHP dieksekusi pada 

server di mana script tersebut dijalankan.  

PHP dapat dijalankan pada berbagai macam sistem operasi, misalnya 

pada sistem operasi Windows, Linux dan Mac OS. Selain Apache Server, PHP 
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juga mendukung beberapa web server lain, misalnya Microsoft IIS dan 

NGINX. PHP dapat memanfaatkan database untuk menghasilkan halaman web 

dinamis. Sistem manajemen database yang sering digunakan bersama PHP 

yaitu MySQL. Akan tetapi PHP juga mendukung sistem manajemen basis data 

Oracle, Microsoft Acces, SQL Server, Interbase, PostgreSQL, d-Base dan lain-

lain. Sama dengan web sever lainnya, PHP yang bersifat open source sehingga 

setiap orang dapat menggunakannya dengan gratis.  

  

G. VIM  

Menurut Kurniawan (2010), VIM adalah editor teks yang dirilis oleh 

Bram Moolenaar pada tahun 1991 untuk komputer Amiga. VIM diciptakan 

sebagai versi diperpanjang editor VIM, dengan fitur tambahan yang dirancang 

untuk membantu dalam mengedit kode sumber program. VIM dapat digunakan 

melalui commandline interface, dengan arti berjalan diatas aplikasi lain.    

  

H. Penelitian Sejenis   

1. Pretty Understandable Democracy 2.0  

Berdasarkan penelitian dan percobaan yang dilakukan, ditemukan 

persoalan yang diperoleh selama pelaksanaan dan proses pemilihan 

berlangsung banyak ragam yang akan menjadi pedoman untuk penelitian 

masa depan. Pretty Understandable Democracy (PUD) telah dikenal 

sebagai konsep teoritis dan dengan rincian yang tetap terbuka. Yang 

pertama penyempurnaan beberapa encoding chipertext dari suara pemilih, 
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yang mengurangi jumlah eksponesial modular yang dibutuhkan selama 

proses penghitung secara signifikan. Untuk mencegah adanya hak akses 

pemilih yang berbahaya yang dapat memblokir hasil pemilihan, maka 

pihak berwenang pemilihan harus rutin memeriksa kode voting. Selain itu, 

juga telah dianalisis jarak suara yang dibutuhkan untuk mengatur 

pemilihan. Dalam rangka untuk melakukan percobaan penelitian sedapat 

mungkin melaksanakan pemilihan secara nyata, dan telah diusulkan antar 

muka pengguna yang telah disesuaikan terhadap keadaaan pemilihan di 

kota Hanseatic Lübeck yang saat ini perlu untuk memperkenalkan internet 

voting. Pretty Understandable Democracy (PUD) pada penerapannya 

perlu diketahui bahwa ada banyak tantangan terbuka sebelum pelaksanaan 

untuk pertama kali. Sepanjang percobaan pemilihan, bagian lembar kode 

individu harus digabungkan menjadi satu dan dikirim ke pemilih. Hal ini 

memerlukan kerja organisasi yang signifikan dan waktu yang intensif. 

Telah dipertimbangkan dan memperbaiki proses ditribusi lembar kode, 

sehingga untuk mengurangi kinerja organisasi penyelenggara. Namun 

demikian, skema dibangun berdasarkan beberapa kriptografi primitif.  

Karya ini telah di kembangkan dalam proyek ComVote yang didanai oleh  

CASED (Neumann, dkk., 2014).  

2. The Patchwork of Internet Voting in Canada  

Menurut Goodman dan Pammett (2014) penyebaran voting 

internet di Kanada menyerupai kain perca di sejumlah hal. Pertama, 

sebagian besar kegiatan berlangsung di tingkat masyarakat lokal di dua 
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dari sepuluh provinsi, dengan jumlah yang cukup besar dalam beberapa 

organisasi politik lainnya. Sifat yuridiksi dibagi dan pembagian kekuasaan 

pemilihan dalam beberapa kasus mencegah penggunaan voting internet, 

tetapi dilain keadaan undang-undang yang mendukung dan otonomi 

daerah telah memungkinkan untuk pelaksanaannya. Kedua, wewenang 

dewan lokal relatif menerapkan perubahan pada pemilihan, peraturan yang 

ditulis oleh legislatif provinsi harus dipatuhi, berarti dewan yang 

mengadopsi voting internet telah mengambil berbagai pendekatan untuk 

implementasinya. Ini termasuk perbedaan mengenai porsi pemilihan di 

mana i-voting ditawarkan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk 

pemilih yaitu memberikan suara secara online (misal apakah pendaftaran 

secara online diperlukan atau tidak). Dalam beberapa kasus surat suara 

kertas masih ditawarkan, sementara di lain pemilu lokal telah dikonversi 

menjadi elektronik. Batas komunikasi horizontal (dalam tingkat 

pemerintah) dan vertikal (antara mereka) telah menghalangi pembagian 

informasi dan menghambat konsistensi dalam penerapan dan jenis model 

yang dikerahkan.  

Selain itu, ada tambal sulam teknologi yang relatif digunakan 

mengingat perusahaan yang berbeda di pasar dan solusi e-voting mereka. 

Sementara tingkat pemerintahan di negara bagian lainnya 

mempertimbangkan atau aktif menggunakan internet voting (seperti 

Amerika Serikat dan sebagian Eropa) telah datang bersama-sama dan 

menerapkan standar sertifikasi yang berkaitan dengan keamanan, saat ini 
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belum ada model seperti di Kanada. Kurangnya standar telah 

menyebabkan kekhawatiran mengenai tingkat keamanan di sekitar kota 

pemilihan, terutama karena pemerintah dengan anggaran yang lebih kecil 

mungkin cenderung untuk memberikan kontrak kepada vendor. Hasilnya 

adalah campuran standar keamanan mengenai voting internet.  

Singkatnya, ada cukup banyak suara internet di Kanada. Berbagai 

wewenang  struktur elemen federal dan keputusan pemerintah daerah telah 

memungkinkan penggunaan voting internet untuk dilaksanakan di 

beberapa daerah, sementara di lain pembangunan telah ditangguhkan. Di 

satu sisi, berbagai ‘laboratorium kebijakan’ telah memungkinkan inovasi 

yang cukup besar, namun di lain kurangnya konsistensi dan standar 

memberikan keprihatinan.  

3. Implementation and Analysis of Secure Electronic Voting System  

Menurut  Oo dan Aung (2013) pada era teknologi dan ilmu 

pengetahuan ini, pemungutan suara secara elektronik adalah salah satu dari 

hal-hal tersebut dan mampu untuk menyediakan fasilitas yang mudah, 

murah, cepat dan aman. Sifat dasar pemungutan suara elektronik yang 

penting adalah keadilan, privasi, kelayakan, penerimaan, dan verifiability. 

Sistem pemungutan suara elektronik saat ini hanya memenuhi beberapa 

sifat ini. Jadi, sistem yang diusulkan bertujuan untuk merancang dan 

menerapkan sistem pemungutan suara elektronik yang memenuhi 

persyaratan pemungutan suara elektronik yang dipersyaratkan. Setelah 

menerapkan sistemnya, itu akan diverifikasi menggunakan bahasa mCRL2 

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



14  

  

untuk membuktikan kepuasan terhadap sifat keamanan. Kinerja sistem 

yang diusulkan akan dibandingkan dengan sistem e-voting yang ada.   

Berdasarkan penelitian tersebut menjelaskan jenis sistem 

pemungutan suara elektronik dan sifat keamanan merupakan bagian 

penting dari sistem pemungutan suara elektronik. Sistem yang diusulkan 

akan menerapkan sistem yang aman dan memenuhi sifat yang  

dipersyaratkan. Singkatnya, sistem akan dianalisis secara formal dengan 

spesifikasi formal bahasa mCRL2.  

4. A Review of the Underlying Concepts of Electronic Voting  

Pemilu dan pemungutan suara sangat penting bagi masyarakat 

berbasis konsensus. Mereka adalah salah satu dari sebagian besar fungsi 

penting demokrasi. Ada sejumlah sistem pemungutan suara yang diadopsi 

semua. Di atas dunia dengan masing-masing memiliki masalah yang 

berbeda. Sistem voting manual masih tampak menonjol di kalangan negara 

maju dan berkembang, dengan meningkatnya minat dan perhatian pada 

egovernment, Inisiatif e-voting e-demokrasi dan e-governance semakin 

penting. Demikian, Banyak negara melakukan uji coba dengan berbagai 

model dan sistem e-voting agar memungkinkan. Voting dari mana saja, 

juga organisasi internasional sedang mengembangkan standar dan 

rekomendasi di daerah ini. Makalah ini merinci tinjauan atas konsep dasar 

e-voting dan membahas beberapa masalah penting dalam masalah ini.  

Juga, review dari model e-voting yang umum, skema pemilihan yang ada  
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dan penjelasan yang biasa umum terkait terminologi dengan e-voting 

dipresentasikan (Olusola, dkk., 2012).  
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