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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini telah banyak memberikan 

pengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai pekerjaan manusia telah banyak 

dibantu oleh teknologi yang terus berkembang. Teknologi yang terus berkembang 

ini dapat memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, contohnya adalah 

dalam bidang pemilihan. 

Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Muhammadiyah atau biasa disingkat BEM adalah sebuah organisasi 

mahasiswa yang berada di perguruan tinggi STKIP Muhammadiyah. Presiden 

BEM dipilih langsung oleh mahasiswa dengan proses pemilihan umum. Proses 

pemilihan ketua BEM masih dilakukan secara konvensional atau manual, dimana 

setiap mahasiswa harus datang ke tempat pemungutan suara, lalu melakukan 

pemilihan dengan cara mencoblos atau mencontreng kertas suara yang telah 

disiapkan, kemudian memasukkannya ke kotak suara. Hal ini menyebabkan 

lambatnya proses pemilihan dan penghitungan suara, juga mengurangi minat para 

mahasiswa untuk berpartisipasi dikarenakan harus mendatangi tempat 

pemungutan suara dan mengantri cukup lama untuk dapat menggunakan hak pilih 

mereka.    

Dari permasalahan yang telah diuraikan, dibutuhkan suatu sistem voting 

tentunya menggunakan teknologi yang dapat memudahkan setiap mahasiswa 

dalam proses pemilihan presiden BEM STKIP Muhammadiyah. Oleh karena itu 

maka peneliti akan merancang sebuah sistem E-Voting yang mengaplikasikan 

sistem client server, dimana penggunaan sistem operasi Android sebagai client, 

yang nantinya dapat digunakan oleh setiap mahasiswa untuk melakukan voting, 

melihat profil calon pilihan, melihat hasil perolehan secara real time. Lalu 

penggunaan sistem web sebagai server, yang nantinya akan diolah oleh admin. 

Beberapa penelitian yang berkaitan telah dilakukan sebelumnya, seperti 

oleh [1] dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-
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Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan AT Command”. 

Penelitian selanjutnya oleh [2] yang bejudul “Perancangan Aplikasi E-Voting 

Berbasis Android Dengan Teknologi Firebase”. Penelitian lain juga dilakukan 

oleh [3] yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi E-Voting Berbasis Android 

(Studi Kasus: Pemilihan Ketua Organisasi di Lingkungan Fakultas Teknik 

Universitas Tanjungpura”. Penelitian selanjutnya oleh [4] yang berjudul 

“Perancangan Aplikasi E-Voting Grab Your Vote (GRAVOTE) Berbasis Android 

Pada Lingkup Perguruan Tinggi”. Kemudian penelitian yang lain juga dilakukan 

oleh [5] yang berjudul “Real Count Applications SMS Gateway Based for Fast, 

Precise, Honest, Fair and Transparent Election”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Aplikasi E-Voting Berbasis Mobile Android Pada Pemilihan 

Presiden BEM di Kampus STKIP Muhammadiyah”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yang 

ada yaitu bagaimana merancang dan membangun E-Voting pemilihan Presiden 

BEM di Kampus STKIP Muhammadiyah berbasis android? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dibatasi oleh beberapa hal 

berikut ini: 

1. Aplikasi ini hanya digunakan untuk melakukan voting pemilihan presiden 

BEM STKIP Muhammadiyah. 

2. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh admin dan mahasiswa yang telah 

terdaftar. 

3. Aplikasi web digunakan oleh admin yang memiliki akun. 

4. Aplikasi Android digunakan oleh mahasiswa yang memiliki akun. 

5. Aplikasi ini menggunakan sistem operasi Android sebagai client dan sistem 

web sebagai server.  
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6. Database yang digunakan adalah MySQL. 

7. Menggunakan perangkat lunak XAMPP. 

8. Menggunakan server localhost. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penilitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah: 

1. Agar dapat meningkatkan efektifitas dalam proses voting pemilihan presiden 

BEM STKIP Muhammadiyah. 

2. Agar dapat mempercepat waktu pemilihan dan perhitungan suara dalam 

proses voting pemilihan presiden BEM STKIP Muhammadiyah. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam 

proses voting pemilihan presiden BEM STKIP Muhammadiyah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memudahkan pembahasan, keseluruhan perancangan sistem 

aplikasi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari sub-sub bab 

sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian laporan, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan berbagai landasan teori yang 

berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan serta teori-teori 

pendukung sesuai dengan topik penelitian.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu 

pengembangan sistem pada penelitian ini. Model pengembangan 

perangkat lunak menggunakan model prototype, metode penelitian dalam 

pengembangan perangkat lunak menggunakan metode pemrograman 

berorientasi objek (object oriented programming), kemudian alat bantu 

pengembangan sistem yang digunakan adalah unified modeling language 

(UML). 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisa permasalahan, proses 

bisnis yang terkait dengan topik penelitian, berbagai perancangan sistem 

dan perancangan layar pada sistem, serta penjelasannya. 

 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan dari keseluruhan bab, serta 

memberi beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan sistem. 

 


