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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemilihan Kepala Daerah atau singkatnya PILKADA  merupakan agenda 

rutin demokrasi di Indonesia yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk 

memilih kepala daerah. Diharapkan dengan adanya PILKADA ini dapat 

menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat dan berkualitas 

serta memajukan daerah tersebut. Sampai saat ini hasil perhitungan suara 

PILKADA masih dilakukan belum sepenuhnya serentak di tanah air kita secara 

digital. Proses perhitungan suara awalnya dilakukan dari tiap-tiap TPS (Tempat 

Pemungutan Suara), hasil perhitungan suara dari tiap TPS dikirim ke kelurahan 

untuk direkap berdasarkan jumlah suara yang masuk di seluruh TPS dibawah 

kelurahan tersebut. Lalu dari hasil rekap suara dikelurahan tersebut akan dikirim 

kekecamatan untuk direkap dengan kelurahan lain oleh KPPS di tingkat 

kecamatan. 

Proses perhitungan suara di tingkat TPS kurang lebih mencapai satu jam. 

Proses rekap suara di tingkat kelurahan kurang lebih dua hari. Dan dari sumber 

saksi suara di TPS untuk lama waktu perhitungan suara dari TPS sampai KPUD 

membutuhkan lama waktu sekitar 10 hari. Perhitungan suara ini membutuhkan 

waktu yang sangat lama dan sangat tidak efisien karena jumlah suara yang begitu 

banyak dan jumlah TPS yang juga banyak. 

 Untuk itulah dengan adanya Penghitungan Suara Cepat (Quick Count) atau 

juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote Tabulation) merupakan 

salah satu metode yang berguna untuk memantau dan mempercepat proses 

penghitungan suara. Quick Count merupakan sebuah proses pengumpulan 

informasi oleh ratusan bahkan ribuan relawan melalui pemantauan langsung saat 

pemungutan dan perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) 

yang ada. Pemantauan mencatat informasi, termasuk hasil perhitungan suara yang 

ada, guna melaporkan hasil tersebut ke pusat pengumpulan data (Server) melalui 

aplikasi Android. 
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 Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi, 

di antaranya : Penelitian Budi Indri Wagearto : 2009  mengenai “Aplikasi Real 

Quick Count Untuk Perhitungan Cepat Pemilukada Dengan Menggunakan 

Konseptual Comprehensive Paralel Vote Tabulation”. Penelitian ini bermaksud 

agar aplikasi tersebut dapat bekerja dengan cepat dengan media pendistribusian 

data menggunakan sms dan proses perhitungannya dilakukan secara otomatis oleh 

aplikasi tersebut yang terintegrasi dengan website KPUD Kudus dan masyarakat 

juga dapat mengakses data dengan mengirimkan sms permintaan ke nomor pusat 

tabulasi KPUD Kudus 
[1]

. Penelitian Satriyo Eko Putranto : 2013  mengenai 

“Rancang Bangun Penghitungan Surat Suara / Quick Count Berbasis Web Untuk 

Memprediksi Kemenangan Kandidat Dalam Pemilihan Umum”. Penelitian ini 

dilakukan karena masih menggunakan sistem manual atau sistem lama dengan 

ketentuan-ketentuan diantaranya penginputan pin, pengkalkulasian hasil, 

pembuatan laporan dan lain sebagainya. Untuk itu dengan melihat fakta yang ada 

maka disistem baru ini akan dibuat sistem komputerisasi atau sistem otomatis oleh 

penulis yaitu Quick Count / penghitungan cepat dengan metode pengembangan 

sistem Waterfall dan metode Systematic Random Sampling 
[2]

. Penelitian I Ketut 

Suharsana, Ni Luh Nyoman Mirah Wedasari : 2014 mengenai “Sistem Quick 

Count Pemilihan Kepala Desa Berbasis SMS”. Penelitian ini menghasilkan 

sebuah sistem quick count (perhitungan cepat) pemilihan kepala desa berbasis 

SMS. Dengan adanya sistem ini, maka proses perhitungan suara pemilihan Kepala 

Desa bisa lebih cepat dan efisien karena proses pengiriman data melalui sms 

memerlukan waktu yang sangat singkat, sehingga data dengan cepat dapat 

diterima server untuk diolah dan ditampilkan melalui website 
[3]

. Penelitian Fitri 

Latifah, Ari Setiawan Abimanyu : 2016 mengenai “Perancangan Aplikasi Android 

Rekapitulasi Hasil Pemilu Sementara Menggunakan Algoritma Sequential 

Searching Berbasis Mobile”. Penelitian ini dilakukan karena dengan aplikasi ini 

penginputan data hasil perhitungan suara di TPS yang bersangkutan untuk 

masing-masing calon atau kandidat dilakukan langsung secara mobile di TPS 

bersangkutan saat proses perhitungan suara di TPS selesai. Proses penyimpanan 

data dari pengguna aplikasi ke database server menggunakan metode pertukaran 
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data JSON (Java Script Object Notation) yang relatif ringan 
[4]

. Penelitian Agung 

Pranata, Edy Rahman Syahputra : 2017 mengenai “Sistem Informasi Real Count 

Pilkada Sumatera Utara Berbasis Mobile”. Penelitian ini dilakukan salah satu 

tujuannya membuat suatu sistem informasi berbasis website dengan menggunakan 

metode Sistem Development Life Cycle (SDLC) 
[5]

. Penelitian Ari Amir Alkodri 

dan R. Burham Isnanto Farid : 2015 mengenai “Real Count Applications SMS 

Gateway Based For Fast, Precise, Honest, Fair And Transparent Election”. 

Penelitian ini dilakukan salah satu tujuannya membuat suatu Aplikasi SMS 

Gateway quick count pada pemilihan calon bupati Bangka Induk 
[6].

 

Dari latar belakang diatas, maka perlu dibuat aplikasi yang dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Pembangunan aplikasi Quick 

Count untuk PILKADA berbasis Android ini ialah solusi untuk menyelesaikan 

semua permasalahan di atas guna mencapai efektifitas. Maka dari itu penulis 

merasa tertarik melakukan penelitian untuk bahan laporan dengan judul “Aplikasi 

Quick Count Untuk Pilkada Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Bagaimana aplikasi berbasis Android ini dapat diimplementasikan pada 

penghitungan cepat (Quick Count) Calon Kepala Daerah ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun hal yang menjadi batasan-batasan masalah dalam pembahasan 

laporan ini adalah : 

1. Aplikasi android Quick Count ini hanya mempunyai fungsi mendata Sesi 

Pemilihan, TPS, pengawas TPS, calon Pemimpin, dan Daftar Pemilih yang 

menampilkan data keseluruhan dari pemilihan daerah tersebut. 

2. Aplikasi ini langsung menyajikan informasi dalam bentuk data statistik. 
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3. Website sebagai Server digunakan untuk menampung data dari aplikasi 

Android dan menampilkan hasil olahan datanya. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah : 

1. Merancang sebuah sistem quick count pada PILKADA berbasis aplikasi 

Android. 

2. Mempermudah masyarakat, kandidat peserta pemilu dan lembaga 

pengawasan pemilihan umum untuk mengetahui hasil perolehan suara pada 

pemilihan umum secara cepat dan nyata. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang  Latar belakang, Rumusan masalah, 

Batasan masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara singkat tentang 

teori-teori yang berhubungan dengan judul. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penelitian yang 

digunakan dalam pembuatan Aplikasi Quick Count Untuk Pilkada 

Berbasis Android. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai permasalahan yang ada dan cara 

penyelesaiannya, activity diagram, use case diagram, rancangan 

layar, sequence diagram, serta penerapan implementasi aplikasi. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan 

penelitian dan saran untuk pengembangan aplikasi program yang 

dikembangkan. 

 


