
4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka  

Penelitian tentang sistem seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Sukma 

Dewi (2015), penelitian tersebut membahas tentang keefektifan sistem e-voting 

dalam bentuk aplikasi desktop yang diterapkan pada pilkades di daerah 

Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif 

kualitatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem e-voting sudah cukup 

efektif.   

Penelitian lain yang dilakukan Muhtar (2016), penelitian tersebut 

membahas tentang informasi pemilu, profil kandidat, proses voting, dan proses 

rekapitulasi dalam bentuk aplikasi desktop yang diterapkan di TV-Digital. Pada 

penelitian tersebut terdiri dari dua aplikasi yakni Multimedia Home Platform 

(MHP) yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pengguna dan 

aplikasi GetRSS yang digunakan untuk pengambilan informasi tentang pemilu. 

Berdasarkan hasil pengujian bahwa sistem yang diproses melalui JSP-Servlet  

dan server tomcat dapat melakukan voting calon ketua HMJ yang dipilih. Pada  

aplikasi GetRSS yang bertugas memberikan informasi  dari API KPU dapat   

berjalan dengan baik. 

Penelitian lain yang dilakukan Subhan (2012), penelitian ini membahas 

tentang pemilih, kandidat calon legislatif, proses pemilihan kandidat legislatif, 

daerah pemilihan, partai yang terdaftar, dan hasil voting. Penelitian ini 

menggunakan framework codeigniter (CI) dan MySQL sebagai database. Hasil 

dari penelitian ini adalah sebuah sistem e-voting dalam bentuk aplikasi web. 

Penelitian lain yang dilakukan Nugroho (2011), membahas tentang 

informasi pemilih, informasi kandidat, login sistem, proses pencoblosan, dan 

hasil perhitungan suara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah pengembangan sistem, yaitu eksperimen untuk rancang bangun aplikasi 

e-voting dengan bahasa pemrograman PHP, tag HTML serta memanfaatkan 

database MySQL sebagai database server. Hasil penelitian ini adalah sebuah 

sistem e-voting dalam bentuk aplikasi web. 

Penelitian lain yang dilakukan Isnaini (2011), penelitian ini membahas 

tentang informasi pemilih, informasi calon, proses pemilihan, dan perhitungan 

suara.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa e-voting  dapat mempercepat 

proses  perhitungan suara dan menghilangkan kesalahan perhitungan yang dapat 

terjadi jika dilakukan secara manual oleh manusia.  

 Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

penelitian ini menggunakan dua bentuk aplikasi yaitu aplikasi web untuk 

mengelola data pemilihan dan aplikasi mobile untuk proses pencoblosan. 

2.2. Dasar Teori  

2.2.1.  Pengertian Pemilu  

Pengertian pemilu menurut undang-undang no.3 tahun 1999 tentang 

pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara 

kesatuan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Pemilu dalam pengertian yang lain adalah suatu proses dimana para 

pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. 

Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat 

diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih 

luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan termasuk kepala 

desa, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Sistem pemilu 

digunakan adalah asas luber dan jurdil. Dalam Pemilu, para pemilih dalam 

Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu 

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. 

Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari 

pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan 
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dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan 

pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, 

dan disosialisasikan ke para pemilih. Wari (2011).  

2.2.2.  Pengertian e voting  

Pengertian dari electronic voting (e-voting) secara umum adalah 

penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting. E-voting dipercaya 

akan menjadi sistem yang memudahkan akses pemilihan umum. Selain 

memudahkan, sistem ini akan memangkas biaya yang biasa digunakan untuk 

mencetak surat suara dan distribusinya.  

2.2.3.  Ionic 

Ionic adalah framework yang dikhususkan untuk membangun aplikasi 

mobile hybrid dengan HTML5, CSS dan AngularJS. Ionic menggunakan 

Node.js SASS, AngularJS sebagai engine-nya. Ionic dilengkapi dengan 

komponen-komponen CSS seperti button, list, card, form, grids, tabs, dan masih 

banyak lagi. Jadi Ionic itu merupakan teknologi web yang bisa digunakan untuk 

membuat suatu aplikasi mobile. Berikut contoh kode dalam framework Ionic: 

1. Bentuk HTML5. 

<ion-content> 

  <ion-grid> 

    <ion-row> 

      <ion-col size="5"> 

        <div> 

          <img src="http://192.168.43.214/pilkades/admin_ 

evote/assets/img/{{kandidat.foto}}" /> 

        </div> 

      </ion-col>       

    </ion-row> 

  </ion-grid> 

</ion-content> 

Gambar 2.1 Contoh kode HTML5 Ionic 
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2. Bentuk AngularJs. 

import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/ 

http'; 

@Component({ 

  selector: 'app-home', 

  templateUrl: 'home.page.html', 

  styleUrls: ['home.page.scss'], 

}) 

export class HomePage { 

  username = ""; 

  ref = firebase.database().ref('antrian/'); 

  constructor( 

    public router: Router, 

    public http : HttpClient,  

    public loadingController: LoadingController, 

    public alertController: AlertController) { 

    this.ref.on('value', resp => { 

      this.infos = []; 

      this.infos = snapshotToArray(resp); 

      this.username = this.infos[0].nama;       

    }); 

    this.Info(); 

  }} 

Gambar 2.2 Contoh kode AngularJS Ionic 

 

2.2.4.  Penggunaan format JSON pada PHP  

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor merupakan bahasa 

pemrograman yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam 

pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. Penulis 

menggunakan PHP untuk membuat file JSON. JSON singkatan dari JavaScript 

Object Notation adalah suatu format ringkas pertukaran data komputer. 

Formatnya berbasis teks dan terbaca-manusia serta digunakan untuk 

merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif (disebut objek). 
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Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur melalui 

suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi. 

Berikut contoh format JSON: 

 

{"username":"Agus Prawoto", "password":"Hadi_11"} 

 

Gambar 2.3 Contoh format JSON 

Untuk membuat format diatas adalah sebagai berikut : 

 

<?php 

$config = array('username=>'Agus Prawoto','password'=>'Hadi_11'); 

echo json_encode($config); 

?> 

 

Gambar 2.4 Contoh pembuatan format JSON dengan PHP. 


