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ABSTRAK 

 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dilakukan secara konvensional. Proses pemungutan suaranya dilakukan 

dengan cara mencoblos atau mencontreng kertas suara kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara, setelah 

proses pemungutan selesai kemudian dilakukan perhitungan suara. Metode konvensional ini memiliki beberapa 

kelemahan, antara lain: lambatnya proses perhitungan surat suara, tingginya resiko kesalahan perhitungan surat 

suara, sering terjadinya kecurangan terhadap jumlah suara, banyaknya kerusakan pada surat suara, serta efek 

lingkungan hidup terhadap penggunaan kertas surat suara. Electronic Voting (E-voting) merupakan salah satu 

solusi pengganti sistem voting konvensional, dalam e-voting peran manusia tergantikan dengan komputer terutama 

dalam hal perhitungan surat suara, sehingga kesalahan dalam perhitungan suara dapat diminimalisir. Analisis dan 

perancangan dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall  yaitu (Requirement Analysis and Definition, 

System and Software Design, Integration and System Setting, Operation and Maintenance). Sistem dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan MySQL sebagai database yang digunakan 

untuk membangun sistem web e-voting. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem web e-voting, yang dapat 

mempermudah proses pemungutan hingga perhitungan suara pemilihan kepala daerah secara cepat, tepat dan 

efisien yang sesuai dengan undang undang yang berlaku. 

Kata kunci : Sistem E-voting, Pemilihan Kepala Daerah, Waterfall. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di 

Indonesia saat ini masih dilakukan secara 

konvensional. Proses pemungutan suaranya 

dilakukan dengan cara mencoblos atau mencontreng 

kertas suara kemudian memasukkannya ke dalam 

kotak suara, setelah proses pemungutan selesai 

kemudian dilakukan perhitungan suara.  

Pelaksanaan semacam ini menyebabkan 

lambatnya proses penghitungan surat suara, 

tingginya resiko kesalahan perhitungan suara 

menyangkut banyaknya jumlah surat suara yang 

harus dihitung, sering terjadinya kecurangan 

terhadap jumlah suara untuk kepentingan golongan 

tertentu, dan banyaknya kerusakan pada surat suara. 

Kendala lain yang dihadapi dalam proses pemilu 

adalah banyak masyarakat yang tidak terdaftar 

sebagai daftar pemilih padahal telah memiliki hak 

pilih tetapi tidak mendaptkan undangan untuk 

melakukan hak pilihnya. Akibat hal ini dapat 

menimbulkan kecurangan dalam proses pemilihan 

dan kepercayaan rakyat terhadap hasil pemilu 

menurun. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

diperlukan sebuah sistem electronic voting (e-

voting) berbasis web yang dapat mengatasi  proses 

pemilihan kepala daerah, serta mengurangi waktu 

perhitungan suara dan ditentukan hasilnya secara 

langsung usai proses pemilihan dilaksanakan. Selain 

itu, meminimalisir indikasi kecurangan yang 

dilakukan oleh berbagai pihak dan mengurangi biaya 

pemilu untuk anggaran kertas suara.     

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

tersebut, maka perlu kiranya diberikan rumusan 

masalah, agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

pembahasan masalah. Adapun rumusan masalahnya 

yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun sistem web e-voting 

yang mampu menggantikan proses pemilihan 

kepala daerah secara konvensional ? 

b. Bagaimana merancang dan membangun 

sistem web e-voting yang mampu 

mempercepat proses perhitungan suara dan 

mengatasi resiko kesalahan perhitungan 

suara ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan 

menghindari terjadinya penyimpangan dan 

pelebaran masalah yang akan diuraikan dalam 

penelitian ini, maka batasan-batasan masalah ini 

mencakup : 

a. Sistem yang dibangun merupakan e-voting 
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berbasis web dan spesifik untuk pemilihan 

kepala daerah tingakat 1 yaitu pemilihan 

gubernur. 

b. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada 

proses pemungutan suara sampai 

penghitungan hasil suara. Penelitian terkait 

tahap pelaksananaan sebelum proses 

pemungutan suara misalnya pembuatan DPT 

(Daftar Pemilih Tetap) dan tahap setelah 

perhitungan suara misalnya laporan hasil 

suara.   

c. Proses pemilihan suara dilakukan secara 

online di tempat pemungutan suara (TPS) 

sesuai wilayah berlangsung pemilihan kepala 

daerah. 

d. Sistem hanya digunakan pada pemilihan 

gubernur dalam satu provinsi atau daerah, 

tidak dapat digunakan pada pilkada serentak 

e. Data pasangan kandidat diambil dari hasil 

pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 

sebagai sampel data pemenang hasil suara 

yang disimulasikan pada sistem web e-

voting. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 

membangun web e-voting, sehingga mempermudah 

proses pemungutan hingga perhitungan suara 

pemilihan kepala daerah agar mempercepat 

perhitungan suara dan meminimalisir tingkat 

kecurangan terhadap proses pemilihan, serta 

menggantikan pemilihan konvensional yang sesuai 

dengan undang undang yang berlaku. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tecapai 

dengan adanya penelitian ini yaitu : 

a. Mengurangi biaya pengadaan akomodasi 

pengadaan kertas suara pemilihan kepala 

daerah. 

b. Mengurangi waktu perhitungan hasil 

pemilihan umum dan meminimalisir 

kehilangan suara akibat penggunaan media 

kertas pada sistem pemilihan konvensional. 

c. Meminimalisir resiko kecurangan pada 

proses pemilihan. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Pemilihan Umum 

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011, Pemilihan 

Umum atau Pemilu adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 

langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sedangkan menurut Djalil (1999), dalam 

Pardede (2014) mengatakan bahwa, Pemilihan 

Umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan 

rakyat (Sovereignty) secara mendasar di negara 

demokrasi, yang memberikan pengalihan 

kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of leader 

and power) secara konstitusional untuk melahirkan 

pemimpin yang jujur dan adil. 

2.2 E-voting 

Menurut Cetinkaya & Cetinkaya (2007), 

Electronic Voting (E-Voting) secara umum adalah 

merupakan suatu sistem pemilihan dimana data 

dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk 

informasi digital. E-Voting merupakan bagian dari e-

goverment dengan jenis hubungan G2C (Govermen 

to Citizen), dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sudah selayaknya dapat dimanfaatkan 

guna memudahkan kebutuhan aktivitas manusia. 

Sedangkan menurut Darmawan dkk  (2014), 

Voting dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

menggunakan hak pilih dalam kegiatan pemilihan 

umum. Maka electronik voting adalah suatu metode 

pengumpulan suara atau pengumpulan data hasil 

pemilihan dengan menggunakan perangkat 

elektronik. Manfaat dengan adanya penerapan e-

voting sebagai berikut.  

a. Mempercepat perhitungan suara 

b. Hasil perhitungan suara lebih akurat 

c. Menghemat biaya pengiriman kertas suara  

d. Menyediakan akses yang lebih baik bagi 

kaum yang mempunyai keterbatasan fisik 

(cacat) 

e. Menyediakan akses bagi masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan waktu untuk 

mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)  

f. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai 

versi bahasa 

g.  Menyediakan akses informasi yang lebih 

banyak berkenaan dengan pilihan suara 

h. Dapat mengendalikan pihak yang tidak 

berhak untuk memilih misalnya karena di 

bawah umur atau melebihi umur pemilih 

yang telah diatur. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek yang akan diteliti mengacu pada proses 

pemungutan suara yang berkaitan dengan data-data 

calon kepala daerah atau kandidat, hasil perolehan 

suara, dan persentase hasil suara. Serta daftar 

pemilih tetap (DPT). 

3.2 Model Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
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model pengembangan waterfall. Menurut Bassil 

(2012) model waterfall SDLC adalah sebuah 

metodologi untuk merancang dan membangun 

sistem perangkat lunak komputer, dimana proses 

perancangannya bertahap mengalir semakin ke 

bawah (mirip dengan air terjun). Adapun model 

pengembangan sistem adalah waterfall. Terlihat 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 : Model Waterfall Bassil (2012) 
 

Tahapan-tahapan dalam pengembangan dengan 

menggunakan model waterfall berdasarkan gambar 

1 yaitu :  

a. Analisis Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini akan yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan 

dibangun dengan mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi pada perilaku perangkat lunak yang 

dikembangkan berfokus pada data pemilih tetap, 

data kandidat, data tps, data hasil suara, dan data 

petugas. 

b. Desain 

Tahap ini yaitu proses perancangan, pemecahan 

solusi perangkat lunak dan menentukan rencana 

yang dibutuhkan. Desain ini juga terbagi dalam 

beberapa hal meliputi : 

1) Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem peneliti 

melakukan perancangan terhadap web e-voting 

yang memerlukan suatu proses dimulai dengan 

stimulus pemilih dan diakhiri dengan respon, 

maka dibutuhkannya beberapa hal meliputi 

diagram korteks, Entity Relationship Diagram 

(ERD) dan Data Flow Diagram (DFD). 

2) Desain Basis Data 

Desain basis data yang digunakan dalam 

perancangan sistem ini yaitu MySQL server 

sebagai databasenya yang berfungsi untuk 

menyimpan dan memproses data. 

c. Implementasi dan Pengujian 

Tahapan ini merupakan penulisan kode nyata 

ditulis dan disusun menjadi sebuah aplikasi dan 

database yang dibuat. Sistem ini diimplementasikan 

dengan menggunakan PHP dan DBMS MySQL 

sebagai databasenya. 

Sistem diimplementasikan pada web e-voting 

untuk pelaksanaan pemilihan umum khususnya 

pemilihan kepala daerah, selain itu nantinya juga 

akan dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa 

sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

pengujian dilakukan dengan melihat dari alur kinerja 

dan output sistem.  

d. Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan tambahan yang 

dilakukan dalam fase ini termasuk adaptasi dari 

perangkat lunak dengan lingkungannya, 

menampung kebutuhan pengguna baru, dan 

meningkatkan kualitas dari sistem itu sendiri.  

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisi Sistem yang Dikembangkan 

Sistem e-voting yang dikembangkan berbasis 

web dapat di akses secara online, dari mana saja 

melalui komputer apa saja yang terhubung dengan 

jaringan internet asalkan komputer tersebut 

mempunyai web browser. Namun, desain prosedur 

operasional sistem ini hak akses sistem e-voting 

dibatasi hanya boleh dilakukan dari komputer-

komputer yang berada di TPS. Sehingga komputer 

yang ada di TPS yang dapat mengangkses, cara ini 

dipilih agar sistem yang dibangun bisa diadopsi 

dengan baik oleh masyarakat dan dengan tinggal 

kesalahan sekecil mungkin, serta dimaksudkan agar 

mengurangi resiko terjadinya gangguan keamanan 

dan sistem ini juga tidak menghilangkan dari sistem 

konvensional yang ada, supaya tidak menimbulkan 

kebingungan oleh pemilih atau pengguna sistem. 

Berikut ini alur pemungutan suara sistem e-voting 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2 : Alur Pemungutan Suara Sistem E-voting 

4.2 Analisis Persentase Hasil Suara 

Penjelasan mengenai perhitungan persentase 

hasil suara yang akan digunakan dalam sistem web 

e-voting untuk menghitung jumlah persentase suara 

hasil perhitungan suara dijelaskan sebagai berikut. 

Pendaftaran / 

verifikasi

Pengambilan 

Kertas Suara
Bilik Suara Kotak Suara

E-VOTING

Selesai

Ket

Cara konvensional

Sistem e-voting
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a. Menentukan partisipan jumlah pemilih 

Tahap menentukan partisipan jumlah pemilih 

yaitu melihat hasil jumlah suara yang diperoleh 

dari jumlah partisipan pemilih yang aktif atau 

jumlah suara sah.  

b. Menentukan jumlah suara pada masing-

masing pasangan calon di tiap TPS 

Pada tahap ini diperlukan hasil jumlah suara 

dari pemungutan suara yang dilakukan oleh 

partisipan pemilih aktif, dari hasil pemilihan 

tersebut menghasilkan jumlah suara dari masing-

masing pasangan calon di tiap TPS. Adapun 

rumus perhitungan persentase jumlah suara 

masing-masing pasangan calon, dijelaskan pada 

rumus berikut. 

Keterangan : 

A : Pasangan calon 

 JA  : Jumlah suara pasangan calon 

 P  : Jumlah partsipan pemilih 

Jika nilai Ai yang lebih besar maka pasangan 

calon Ai lebih unggul atau menjadi pemenang 

pemilihan di masing-masing TPS.   

c. Menentukan jumlah suara pada masing-

masing pasangan calon di tiap TPS 

Pemenang pemilu dihasilkan dari persentase 

perhitungan jumlah suara terbanyak dari total 

perhitungan hasil suara diseluruh TPS, maka 

didapat hasil akhir berupa pemenang pemilihan 

gubernur. Adapun rumus perhitungan persentase 

total hasil pemilihan suara diseluruh TPS 

dejelaskan pada rumus berikut. 

Keterangan : 

JA  : Jumlah suara pasangan calon 

P  : Jumlah partsipan pemilih 

JA ...n  : total jumlah suara kandidat di 

TPS1, TPS2, ...n 

P ...n : total jumlah partisipan pemilih di 

TPS1, TPS2, ..n 

Jika nilai AiTotal yang lebih besar maka 

pasangan calon AiTotal lebih unggul dan 

menjadi pemenang pemilihan gubernur. 

4.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem berisi rencangan, pembuatan 

dan pengaturan beberapa elemen ke dalam satu 

kesatuan yang utuh dan dapat berfungsi. Tujuan dari 

perancangan ini yaitu dapat memberikan gambaran 

kepada user tentang sistem yang akan diusulkan dan 

memberikan ilustrasi kepada programmer dalam 

pembuatan sistemnya nanti. 

a. Diagram Konteks 

Diagram konteks sistem web e-voting terdapat 3 

entitas luar yaitu pemilih, admin, dan petugas. User 

pemilih sebagai pengguna sistem dapat melakukan 

proses pemilihan atau vote terhadap pasangan calon. 

User petugas yaitu dapat melihat data hasil suara dan 

dapat melihat data pemilih yang telah melakukan 

pemilihan atau belum. Admin memiliki hak akses 

penuh terhadap sistem. Diagram konteks sistem web 

e-voting dapat terlihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 : Diagram Konteks Sistem E-voting 

b. Diagram Jenjang 

Diagram jenjang menggambarkan mengenai 

proses pada sistem yang terjadi secara keseluruhan. 

Diagram jenjang sistem web e-voting. Diagram 

jenjang sistem web e-voting secara garis bersar dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4 : Diagram Jenjang Sistem E-voting 

c. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

Data Flow Diagram Level 1 merupakan bagan 

yang menggambarkan proses alur data secara 

lengkap dan terperinci dari sistem. DFD level 1 

sistem web e-voting terlihat pada Gambar 5. 
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Info Hasil Suara TPS
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Info Kecamatan
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Info Jadwal Pemilihan
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Info Pasangan Calon
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Gambar 5 : Data Flow Diagram Level 1 Sistem E-voting 

d. Relasi Antar Tabel 

Relasi tabel merupakan hubungan dari beberapa 

tabel, dimana setiap tabel yang terhubung dengan 

primary key dan foreign key pada salah satu field 

yang terdapat pada tabel. Relasi tabel yang ada pada 

sistem web e-voting terlihat pada Gambar 6. 

Gambar 6 : Relasi Tabel Sistem E-voting 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Tampilan Sistem 

a. Halaman Dashboar Admin 

Halaman dashboard merupakan halaman awal 

yang ditampilkan ketika admin berhasil melakukan 

login ke sistem web e-voting. Halaman dashboard 

admin terlihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 : Halaman Dashboard Admin 

b. Halaman Manajemen Petugas  

Halaman manjemen petugas tps digunakan oleh 

admin untuk melakukan proses manajemen petugas 

tps, admin dapat melakukan proses create, read, 

update, dan delete data, petugas tps yang terdaftar 

pada sistem akan menajamen tps sesuai wilayah. 

Halaman manajemen petugas terlihat pada Gambar 

8. 

 

Gambar 8 : Halaman Manajemen Petugas 

c. Halaman Manajemen Pemilih 

Halaman manajemen pemilih dikelola oleh 

admin untuk melakukan proses create, read, update, 

dan delete data. Pemilih tidak dapat melakukan 

proses registrasi pada sistem, pemilih yang 

terrdaftar dalam sistem yang dapat melakukan 

pemungutan suara. Halaman manajemen pemilih 

terlihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9 : Halaman Manajemen Pemilih 

d. Halaman Manajemen Pasangan Calon 

Halaman manajemen pasangan calon dikelola 

oleh admin untuk melakukan proses create, read, 

update, dan delete data pasangan calon atau kandidat 

yang akan dipilih atau divote oleh pemilih. Halaman 

pasangan calon terlihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10 : Halaman Manajemen Pasangan Calon 

e. Halaman Jadwal Pemilihan 

Halaman manajemen jadwal pemilihan hanya 

dapat dikelola oleh admin. Jadwal pemilihan perlu 

dilakukan pengaturan agar dapat digunakan untuk 

proses pemilihan. Jam mulai menandakan proses 

pemilihan suara dimulai dan pemilih dapat login ke 

sistem dan melakukan pemilihan. Halaman Jadwal 

pemilihan terlihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11 : Halaman Jadwal Pemilihan 

f. Halaman Dashboard Petugas 

Halaman dashboard petugas merupakan 

halaman awal yang ditampilkan ketika petugas 

berhasil melakukan login ke sistem web e-voting. 

Pada halaman dashboard berisi informasi mengenai 

wilayah TPS yang dikelola dan berisi informasi total 

pemilih dalam TPS tersebut. Halaman dashboard 

admin terlihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 : Halaman Dashboard Petugas 

g. Halaman Surat Suara Elektronik Pemilih 

Halaman surat suara elektronik diakses oleh 

pemilih ketika berhasil melakukan login sistem web 

e-voting. Sistem memberikan waktu pemilihan 

selama 3 menit, apabila pemilih tidak menentukan 

pilihannya sampai waktu berakhir maka pemilih 

termasuk golput. Halaman surat suara elektronik 

terlihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13 : Halaman Surat Suara Elektronik 

h. Halaman Hasil Perolehan Suara 

Halaman hasil suara menampilkan hasil 

persentase perolehan suara masing-masing pasangan 

kandidat dari proses pemungutan suara yang 

dilakukan oleh pemilih yang ditotal dari hasil 

pemilihan disetiap TPS, halaman hasil suara dapat 

diakses ketika waktu pemilihan suara berakhir. 

Halaman hasil suara terlihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14 : Halaman Hasil Perolehan Suara 

5.2 Pembahasan Persentase Perolehan Suara 

a. Menentukan tempat pemilihan (TPS) 

Tempat pemilihan suara dimasukkan 

berdasarkan alamat atau wilayah dari tempat 

berlangsungnya proses pemilihan yang sudah 

dijelaskan pada tabel 1. Tempat pemilihan suara 

yang terdaftar pada sistem dapat dilihat pada 

Gambar 15. 

 

Gambar 15 : Data Tempat Pemungutan Suara 

b. Menentukan jumlah pemilih atau parsitipan 

Partisipan merupakan jumlah pemilih aktif 

dengan suara sah disetiap TPS atau kabupaten yang 

melakukan pemungutan suara. Berdasarkan jumlah 

partisipan jumlah pemilih dari hasil pemilihan dapat 

dilihat pada tabel 1. Data pemilih pada masing 

masing TPS sebagai Berikut : 

1) Jumlah daftar pemilih di Jakarta Barat 
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Jumlah daftar pemilih yang terdaftar pada 

sistem di TPS Jakarta Barat, dapat dilihat pada 

Gambar 16. 

 

Gambar 16 : Daftar Pemilih di Jakarta Barat 

2) Jumlah data pemilih di Jakarta Pusat 

Jumlah daftar pemilih yang terdaftar pada 

sistem di TPS Jakarta Pusat, dapat dilihat pada 

Gambar 17. 

 

Gambar 17 : Daftar Pemilih di Jakarta Pusat 

3) Jumlah data pemilih di Jakarta Selatan 

Jumlah daftar pemilih yang terdaftar pada 

sistem di TPS Jakarta Selatan, dapat dilihat pada 

Gambar 18. 

 

Gambar 18 : Daftar Pemilih di Jakarta Selatan 

c. Menghitung persentase suara tiap pasangan di 

TPS 

Sistem akan hasil persentase suara dan pasangan 

unggul di TPS atau kabupaten tersebut, Maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Pada TPS atau Kabupaten Jakarta Barat 

 Total partisipan pemilih terdapat 45 

partisipan sudah memilih. Jumlah suara 

pasangan no urut 1 sebanyak 21 suara dan 

pasangan no urut 2 sebanyak 24. Hasil persentase 

perolehan suara diKabupaten Jakarta Barat dapat 

dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19 : Hasil Perolehan Suara di Jakarta Barat 

Hasil perolehan suara pada gambar 19 diatas, 

hasil perolehan suara pasangan no urut 1 

memperoleh persentase 46,67% suara dan 

pasangan no urut sebesar 53,33%. 

2) Pada TPS atau Kabupaten Jakarta Pusat 

Total partisipan pemilih terdapat 72 

partisipan sudah  memilih. Jumlah suara 

pasangan no urut 1 sebanyak 31 suara dan 

pasangan no urut 2 sebanyak 41. Hasil persentase 

perolehan suara diKabupaten Jakarta Pusat dapat 

dilihat pada Gambar 20. 

 

Gambar 20 : Hasil Perolehan Suara di Jakarta Pusat 

Hasil perolehan suara pada gambar 20, hasil 

perolehan suara pasangan no urut 1 memperoleh 

persentase 43,06% suara dan pasangan no urut 2 

sebesar 56,94%. 

3) Pada TPS atau Kabupateb Jakarta Selatan 

Total partisipan pemilih terdapat 43 

partisipan sudah memilih. Jumlah suara 

pasangan no urut 1 sebanyak 18 suara dan 

pasangan no urut 2 sebanyak 25. Hasil persentase 

perolehan suara di Kabupaten Jakarta Selatan 

pada sistem dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

Gambar 21 : Hasil Perolehan Suara di Jakarta Selatan 

 Hasil perolehan suara pada gambar 5.43 

diatas, hasil perolehan suara pasangan no urut 1 

memperoleh persentase 41,86% suara dan 

pasangan no urut 2 sebesar 58,14%. 

d. Menghitung persentase hasil akhir seluruh 

kabupaten 

Hasil akhir dari persentase seluruh kabupaten, 

maka dihitung jumlah akumulasi total suara dan 

jumlah suara masing-masing pasangan  dari tiap-tiap 

TPS di kabupaten. Hasil peroleah persentase suara 

total dapat dilihat pada Gambar 22. 
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Gambar 22 : Persentase Hasil Suara Total 

Hasil perolehan suara pada gambar 22 diatas, 

hasil perolehan suara pasangan no urut 1 

memperoleh persentase 43,75% suara dan pasangan 

no urut 2 memperoleh persentase suara sebanyak 

56,25%. 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dalam 

perancangan dan implementasi sistem web e-voting 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Sistem dapat melakukan satu kali pemilihan 

dan menghasilkan satu suara untuk salah satu 

pasangan calon, tidak bisa memilih lebih dari 

satu pasangan calon. 

b. Sistem yang dibangun dapat mengatasi proses 

pemilihan kepala daerah, serta memudahkan 

proses perhitungan hasil perolehan suara pada 

sistem web e-voting yang dapat dilihat 

menyeluruh baik hasil perolehan perTPS 

maupun hasil perolehan total yang menjadi 

hasil akhir perolehan suara dan dapat dilihat 

oleh pemilih atau masyarakat sehingga 

meningkatkan kembali tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap hasil perolehan 

perhitungan suara dan proses pemilihan yang 

jujur, adil, dan rahasia.  

c. Pengembangan sistem e-voting dimanfaatkan 

sebagai sistem e-voting terpusat, yaitu proses 

pemilihan masih dilaksanakan di TPS-TPS 

agar mempermudah terhadap pemahaman 

masyarakat tanpa menghilangkan sistem 

konvensional. 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disempurnakan 

kembali pada pengembangan sistem selanjutnya, 

agar lebih baik lagi, antara lain : 

a. Proses pemungutan suara pada sistem web e-

voting NIK (Nomor Induk Kependudukan) 

digunakan sebagai username dan password 

untuk dapat mengakses sistem, hal ini masih 

menyebabkan keamanan sistem yang belum 

maksimal. Pada pengembangan kedepannya 

diharapkan menambahkan kode keamanan 

sebagai verifikasi login.  

b. Sistem ini belum mampu untuk mengatasi 

kasus pemilihan kepala daerah secara 

serentak diseluruh provinsi. Saran yang dapat 

disampaikan untuk pengembang selanjutnya 

dapat dikembangkan dengan menambahkan 

rancangan periode pemilihan dan provinsi, 

serta melakukan penyesuaian terhadap 

prosedur operasional disetiap wilayah. 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]   Bassil, Y. (2012). A Simulation Model for the 

Waterfall Software Development Life Cycle. 

International Journal of Engineering & 

Technology, 2(5), 2049–3444.  

[2]  Cetinkaya, O. &, & Cetinkaya, D. (2007). 

Verification and validation issues in electronic 

voting. Journal of E-Government.  

[3] Darmawan, Ikhsan., Nurhandjati, Nurul & 

Kartini, E. (2014). Memahami E-voting: 

Berkaca dari Pengalaman Negara-negara 

Lain dan Jembrana (Bali) (1st ed.). Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia.  

[4]   Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan 

Umum Indonesia. Rechts Vinding Media 

Pembinaan Hukum Nasional, 3(1), 85–99. 

[5]   Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilu Umum. Lembaran RI 

No. 101 Tahun 2011. 

 

 

 

 

 


