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BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang
Peranan teknologi informasi telah merambah hampir semua yang berkenaan dengan kebutuhan akan pengolahan data tertentu agar lebih mudah, cepat dan akurat untuk membantu peranan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu.  Pada awalnya teknologi informasi masih dianggap hal yang kurang dibutuhkan, namun seiring dengan perkembangannya telah dapat diterima baik pada instansi pemerintah maupun swasta.
Salah satu peranan teknologi informasi adalah sistem perhitungan perolehan suara untuk pemilukada kabupaten/kota maupun gubernur dengan memanfaatkan teknologi telepon selular sebagai alat bantu dalam menyampaikan pesan (perolehan suara masing-masing kandidat per Tempat Pemilihan Suara).  Sistem perhitungan suara (quick count) digunakan sebagai alat bantu penyampai informasi kepada publik dalam menghitung perolehan suara masing-masing kandidat yang dilakukan secara cepat dan tepat dengan tingkat persentase kebenaran data mendekati 100%. Namun, sistem perhitungan suara yang dilakukan pada umumnya tidak bersifat sah secara hukum untuk menyatakan siapa kandidat yang menang untuk menjabat kepala daerah tertentu. 
Dengan menerapkan sistem perhitungan perolehan suara akan membantu pada tim sukses atau masyarakat dalam memperoleh informasi tentang gambaran siapa calon pemenang kepala daerah yang akan memimpin dan sejauh mana tingkat persentase perhitungan perolehan suara telah dilakukan. Selama ini perhitungan perolehan suara dilakukan oleh tim sukses bentukan masing-masing kandidat dengan menempatkan orang-orang tertentu pada beberapa titik pemungutan suara. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan pada akomodasi dan kebutuhan akan informasi publik, karena tim sukses hanya melaporkan hasil perhitungan pada kandidat atau tim sukses kandidat itu sendiri. Sementara itu, pelaksanaan perhitungan perolehan suara dilakukan dengan media komunikasi langsung (disampaikan dengan berbicara melalui telepon selular) oleh tim sukses masing-masing kandidat dengan pemanfaatan media telepon seluler. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan, karena media komunikasi seluler tidak mengidentifikasikan tempat pemungutan suara secara rinci, lengkap dan cepat. Selain itu, banyaknya tempat pemungutan suara yang digelar menyulitkan operator dalam menghitung perolehan suara untuk masing-masing kandidat karena harus memperhitungkan quota masing-masing tempat pemungutan suara dengan total suara yang dilaporkan.
Untuk itu perlunya pemanfaatan komputer dalam menjawab kebutuhan tersebut sehingga proses perhitungan perolehan suara dapat dilakukan secara cepat, tepat dan benar. Sistem perhitungan perolehan suara yang dibuat tidaklah menggantikan sistem yang telah diterapkan pada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kota Bandar Lampung, namun hanya digunakan sebagai fasilitas yang melengkapi proses pemilukada sehingga informasi yang cepat dapat langsung diterima oleh masyarakat secara umum.
Dari latar belakang diatas perlu diusulkan sistem yang dapat membantu pihak KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi perhitungan perolehan suara yang dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat dengan memanfaatkan fasilitas SMS  Gateway.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, disimpulkan rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah :
	Bagaimana kinerja server SMS Gateway dalam mengelola data perolehan suara sehingga menghasilkan perhitungan suara dengan cepat. 
	Bagimana melakukan perhitungan secara cepat dengan memanfaatkan teknologi komputer yang dibantu dengan layanan operator SMS pada piranti telepon selular yang menitik beratkan pada proses perhitungan dan waktu yang di perlukan dalam proses quickcount .


Batasan Masalah
Agar pembahasan dalam proposal judul ini dapat lebih terarah maka hanya dibahas pada beberapa hal sebagai berikut :
	Membangun aplikasi sistem Quick Count Pemilukada berbasis SMS Gateway, yang digunakan untuk mempercepat hasil perhitungan suara Pemilu kepala daerah di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kota Bandar Lampung secara real-time  dan mengurangi indikasi kecurangan.
	Membuat aplikasi tentang manajemen perhitungan perolehan suara pemilu kepala daerah pada studi kasus pemilukada KPUD Kota Bandar Lampung.

Sistem yang diusulkan menitikberatkan pada proses perhitungan perolehan suara untuk menghitung perolehan suara pemilukada kota Bandar Lampung dan LSI (lembaga Survey Indonesia).
	Perangkat hardware hanya menggunakan modem dan handphone dan Personal Computer (PC) sebagai server di KPUD kota Bandar Lampung.
	 Perangkat aplikasi yang digunakan menggunakan visual basic 6.0, crystal report dan SQL Server 2000.

Tujuan Penelitian	
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :
	Menerapkan  ilmu yang telah didapat di Perguruan Tinggi Teknokrat selama perkuliahan dan diharapkan dapat diterapkan untuk kepentingan bersama khususnya dibidang teknologi.

Menganalisis sistem perhitungan perolehan suara yang dilakukan serta permasalahan dalam penghitungan suara yang menggunakan penghitungan secara manual dalam pemilukada yang selama ini menjadi kendala, dan diharapkan ada solusi untuk mengatasi masalah dalam proses penghitungan hasil suara dalam pemilukada tersebut.
	Membuat sistem perhitungan perolehan suara untuk perolehan suara pemilukada kota Bandar Lampung





Manfaat Penelitian
Dapat membantu pihak tim sukses/masyarakat pada umumnya dalam memperoleh informasi quick count perhitungan suara masing-masing kandidat.
Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan masalah sistem quick count.

Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terkait dengan pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut:
	Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bandar Lampung mengenai perhitungan perolehan suara pemilukada secara cermat dan sistematis atas permasalahan yang sedang diteliti.
	Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada anggota KPUD, bagian tata usaha atau pegawai yang memahami proses perhitungan perolehan suara pemilukada kota Bandar Lampung.



	Metode Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai proses yang berkaitan dengan perhitungan perolehan suara yang digali dari bahan pustaka.


Sistematika Penulisan
Dalam  penyusunan proposal ini  penulis  membuat  sistematika penulisa 5 (lima) bab, adapun uraian dari masing-masing bab sebagai berikut : 
BAB I	PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II 	TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang database, sistem, quick count,  bagan alir dokumen, metode pengembangan sistem dan SMS Gateway.
BAB III 	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai deskripsi sistem yang akan dibahas, rancangan konseptual, relasi antar tabel, struktur tabel, rancangan user interface. 
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN PROGRAM APLIKASI YANG DITELITI
Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai implementasi sistem yang meliputi komponen utama dalam implementasi sistem, pemeliharaan sistem, dan yang terakhir dilakukan demonstrasi program.


BAB V 	SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



