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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU adalah lembaga negara 

yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Yang sekarang ini 

diketuai oleh  Husni Kamil Manik. KPU yang ada sekarang merupakan KPU yang 

keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU yang pertama 1999-2001 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 yang 

beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU 

yang pertama dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua dilantik oleh 

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Tanggal 11 April 2001.  

KPU yang ketiga Tahun 2007-2012 dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari 

anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 

Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah 

hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang, 

image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan 

mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya 

Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya 

wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. 

Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, 

selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata 

masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. 

 Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 

Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan 

perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 

5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu 

berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib 
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penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; 

profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. 

Dalam sistem penyaluran kotak suara dan surat suara pada bidang 

logistik KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menggunakan cara 

manual atau belum terkomputerisasi dengan baik. Sehingga tingkat pelayanan 

belum berjalan dengan baik. Masih sering terjadi keterlambatan dalam proses 

mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Selain itu pelaporan dan data-data hasil pemilhan umum yang dibuat 

kurang akurat dan tidak relevan dan sering terjadi kesalahan pendataan kotak 

suara dan surat suara yang rusak, sehingga informasi untuk perbaikan kotak suara 

dan surat suara yang rusak menjadi lambat dan tidak efektif Oleh karena itu, 

perlunya sistem yang baik dan data yang akurat agar proses penyaluran kotak 

suara dan surat suara pada bidang logistik di KPU dapat berjalan dengan baik dan 

benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi pemilhan umum. 

untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan 

terhadap masyarakat yang ingin memilih calon legislatif di KPU. Maka penulis 

membuat “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penyaluran Kotak 

Suara Dan Surat Suara Pada Bidang Logistik KPU (Komisi Pemilihan 

Umum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Metodelogi 

Berorientasi Objek” dengan memanfaatkan teknologi komputer dan metode 

analisa yang baik diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang 

terjadi pada Penyaluran kotak suara dan surat suara ini. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang ada dan telah diuraikan diatas, maka 

identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Sering terjadi keterlambatan merencanakan dan mempersiapkan 

pelaksanaan pemilihan umum dikarenakan belum menguasai sepenuhnya 

sistem dan tehnologi komputer dengan berdampak pada  kurang efektif 

dan kurang efisiennya suatu pekerjaan yang dilakukan. 
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1.2.2 Pelaporan dalam pengolahan data mengenai penyaluran kotak suara dan 

surat suara tidak lengkap dan mutakhir sehingga data yang benar dan tepat 

waktu sangat sulit tercapai karena data yang ada di komputer belum 

tersimpan dengan baik. 

1.2.3 Pembuatan Surat dan Data – Data masih menggunkan microsoft word dan 

microsoft excel sehinggan membutuhkan waktu yang lama dan tidak 

efesien dalam waktu. 

1.2.4 Data-data pelaporan surat suara yang rusak belum terdata dengan baik 

sehingga kurang efisien dan tidak efektif  

 

1.3. Ruang Lingkup / Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka penulis membatasi 

ruang lingkup permasalahan yang ada dengan tujuan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan yaitu: 

Maka batasan masalah tersebut adalah : 

1.3.1 Pembuatan Sistem informasi hanya meliputi sistem informasi proses 

penyaluran kotak suara dan surat suara pada bidang logistik KPU sampai 

dengan pelaporan 

1.3.2 Pengelolaan Data meliputi: 

1.3.2.1 Data – Data Pengiriman Surat Suara dan Kotak Suara. 

1.3.2.2 Data – data Kabupaten penerima kotak suara dan surat suara. 

1.3.2.3 Data - data pegawai pada bidang logistik . 

1.3.2.4 Data – data kotak suara dan surat suara. 

1.3.2.5 Penerbitan data Hasil kotak suara yang lama 

1.3.2.6 Penerbitan data Hasil kotak suara yang baru 

1.3.2.7 Pelaporan surat suara dan kotak suara 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang  telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan masalah yang timbul  yaitu sistem informasi prosedur penyaluran 

kotak suara dan surat suara yang ada saat ini belum dapat berjalan secara optimal 

karena pengelolaan data untuk kebutuhan penyaluran kotak suara dan surat suara 

masih kurang baik dan belum efektif dalam hal untuk pelaksanaan pemilihan 

umum / pemilu. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem 

yang ada dengan harapan agar pengolahan data yang ada selama ini memberikan 

perubahan sehingga pekerjaan dilakukan bisa lebih mudah dan lebih cepat baik 

akurasi data maupun adanya peningkatan kualitas kinerja. 

Dengan adanya sistem teknologi informasi ini juga diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

1.5.1 Agar Prosedur pendataan penyaluran kotak suara dan surat suara dikelola 

dengan  lebih efektif dan lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya  

yang terbangun atas kinerjanya. 

1.5.2 Akurasi data penyaluran kotak suara dan surat suara maupun saat 

pendataan kotak suara dan surat suara yang diterima sangat baik 

kebenarannya, karena menggunakan aplikasi dengan sistem informasi 

terkomputerisasi sehingga tidak terjadi kesalahan. 

1.5.3 Terbangunnya citra positif  dimata masyarakat, karena masyarakat merasa 

puas atas pelayanan dalam memilih calon legislative yang diberikan sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan yaitu pelayanan dengan tepat waktu. 
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1.6. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai beikut : 

1.6.1 Penelitian Kepustakaan  

Penelitiaan kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara mempelajari, mengkaji dan memahami sumbersumber data yang ada 

pada beberapa buku yang terkait dalam penelitian.   

1.6.2 Penelitian Lapangan  

Metode Penelitian menjelaskan bahwa: “penelitian lapangan yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek 

penelitian”. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik:  

1.6.2.1 Wawancara (Interview)  

Wawancara (interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan  interview guide (panduan wawancara).  

1.6.2.2 Pengamatan (Observation)  

 Pengamatan (Observation), menurut Moh. Nazir dalam bukunya 

(2005:196) yang berjudul Metode Penelitian, menjelaskan bahwa: Pengamatan 

(Observation) yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengadakan 

pengamatan dan penelitian secara langsung di perusahaan, kemudian hasil 

pengamatan dicatat dan di analisa.  

1.6.2.3 Penelitian Dokumen  

 Pengumpulan data melalui arsip-arsip serta dokumen yang terkait dengan 

kebutuhan proses penyaluran kotak suara dan surat suara di Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Bangka Belitung. 

 

1.6.3 Analisa Sistem 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa sistem yang ada 

yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh sistem yang 

ada. Mensfesipikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 
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Adapun tahap-tahapan pada analisa sistem yaitu : 

1.6.3.1 Activity Diagram 

Dalam tahap awal ini, activity diagram berjalan digunakan untuk 

memodelkan alur kerja atau workflow sebuah bisnis dan urutan aktifitas 

di dalam suatu proses. 

1.6.3.2 Use Case Diagram 

Dalam tahap ini, use case diagram digunakan untuk menjelaskan 

manfaat sistem yang berjalan jika dilihat menurut pandangan orang yang 

berada diluar sistem atau actor. 

1.6.3.3 Use case description berjalan 

Dalam tahap ini, use casedescription digunakan untuk 

mendeskripsikan  rinci mengenai use case diagram. 

 

1.6.4 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah tahap merancang secara rinci berdasarkan hasil 

analisa yang ada, sehingga menghasilkan model sistem yang baru yang diusulakn, 

dengan disertai rancangan database dan sfesifikasi program. Dimana metode yang 

digunakan adalah metode perancangan berorientasi objek. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem ini antara lain 

sama dengan tahap analisa sistem dan ditambah sebagai berikut : 

1.6.4.1 ERD (Entity relationship diagram) 

 Entity Relationship diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara data store yang ada dalam diagram arus data. 

1.6.4.2 LRS (Logical record structure) 

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukan arah 

dari satu tipe record lain. 

1.6.4.3 Normalisasi  

 Untuk mengorganisasikan file dengan menghasilkan group elemen yang 

berluang atau sebuah langkah atau proses untuk menyederhanakan hubungan 

elemen data di dalam tuple (record) dapat dilakukan dengan cara normalisasi. 
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1.6.4.4 Sequence Diagram 

 Menggambarkan interaksi antar objek didalam dan disekitar sistem 

(termasuk penggunaan, display,dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertical 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

1.6.4.5 Class Diagram 

 Kelas (inherirance,aggregation dan association) dan penjelasan detail tiap 

kelas (method/function/behavior dan attribute/property). 

 

1.6.5 Tampilan Layar 

 Gambaran rancangan tampilan Layar Aplikasi yang dirancang dengan 

Microft Visio 2007. Merupakan media input untuk perangkat lunak dituangkan 

dalam rancangan layar. 

 

1.7. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diambil oleh penulis dalam pengelolaan data untuk 

penyaluran kotak suara dan surat suara pada bidang logistik KPU provinsi 

kepulauan Bangka Belitung yaitu: 

1.7.1 Mengetahui bagaimana proses yang dilakukan dalam penyaluran kotak 

suara dan surat suara pada bidang logistik. 

1.7.2 Memberikan kemudahan dalam menjalankan proses sistem penyaluran 

kotak suara dan surat suara agar menjadi lebih efektif dan lebih efisien. 

1.7.3 Menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan dengan tepat dan akurat. 

1.7.4 Meningkatkan efektifitas dalam penyaluran kotak suara dan surat suara 

sehingga dapat menghasilkan kotak suara dan surat suara yang  yang baik 

pada saat diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, penulis membaginya dalam bab – bab yang terdiri dari :  
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

ruang lingkup / batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Konsep Sistem Informasi, 

Analisa dan perancangan Sistem Berorientasi Obyek Unified 

Modeling Langguange ( UML ), Teori pendukung sesuai dengan 

tema atau judul rancangan sistem. 

 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi PEP (Project Execution Plan) yang berisi objective 

proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables, 

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek), RAB ( Rencana Anggaran Biaya), 

Stuktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible Assignment 

Matrix) dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan 

meeting plan.  

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini dibahas tentang Tinjauan Organisasi, Analisa Proses, 

Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi 

Kebutuhan, Package Diagram, Use Case Diagram dan Deskripsi use 

case, Rancangan Basis Data, Rancangan Antar Muka dan Rancangan 

Dialog Layar. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan 
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dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan penyaluran 

kotak suara dan surat suara di KPU (Komisi Pemilihan Umum) 

Provinsi Kepulauan Bangka belitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


