
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk 

pelaksanaan demokrasi di Negara Republik Indonesia. Pilkada menjadi hak setiap 

warga Negara Republik Indonesia untuk memilih pemimpin yang dianggap bisa 

membawa perubahan bagi negara ke arah yang lebih baik. Pemilihan kepala 

daerah/wakil kepala daerah dalam konsep otonomi daerah telah meletakkan 

prinsip-prinsip demokrasi dalam partisipasi. Pemerintah membentuk Komisi 

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada yang 

diharapkan independen, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah/wakil kepala 

daerah yang langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil diharapkan dapat tercermin 

di dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. 

Sistem pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Daerah pada KPU Kabupaten 

Pesawaran saat ini masih menggunakan sistem pengisian formulir secara 

manual.Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 

2015 dalam Pasal 37 ayat (3) dijelaskan bahwa masa pendaftaran pasangan calon 

paling lama 3 (tiga) hari. Proses pendaftaran dimulai dari pengambilan formulir di 

Kantor KPU untuk selanjutnya diisi dan diserahkan kembali ke Kantor KPU. 

Faktanya, banyak Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah yang hampir atau sering 

terlambat dalam pengumpulan kembali berkas pendaftaran tersebut, sehingga 

pihak KPU Kabupaten Pesawaran harus menunggu pihak calon mengumpulkan 

kembali berkas pendaftaran. Selain itu, berkas pendaftaran yang telah diterima 
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pihak KPU hanya berupa hardcopy sehingga pihak KPU tidak memiliki berkas 

cadangan jika terjadi hal-hal tidak diinginkan dan juga arsip penyimpanan berkas 

yang memakan banyak tempat. 

 Untuk mempermudah proses pendaftaran, maka dibutuhkan sistem 

pendaftaran online yang dapat lebih cepat, efisien dan transparansi. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, penulis mengambil judul “Rancang Bangun Sistem 

Pendaftaran Online Calon Kepala Daerah Berbasis Web Pada KPU Kabupaten 

Pesawaran”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana membangun sebuah Sistem Pendaftaran Online Calon Kepala Daerah 

Berbasis Web Pada KPU Kabupaten Pesawaran? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQLsebagai database nya. 

2. Sistem ini dibangun dengan menggunakan Framework CodeIgniter. 

3. Sistem yang dibuat hanya menangani masalah pendaftaran calon kepala 

daerah secara online. 

4. Tidak membahas tentang keamanan sistem secara mendalam. 

5. Pengguna dari sistem ini dibagi menjadi 2 yaitu calon / perwakilan calon 

kepala daerah dan administrator/ pegawai KPU. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan mendesain sistem Pendaftaran Online Calon Kepala Daerah 

Berbasis Web untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu. 

2. Mengimplementasikan sistem Pendaftaran Online Calon Kepala Daerah 

Berbasis Web pada KPU Kabupaten Pesawaran sehingga dapat berjalan 

sesuai yang diharapkan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat melatih diri dalam menganalisis masalah, merancang dan mendesain 

program, serta menambah pengetahuan tentang teknologi informasi, 

khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Pendaftaran Calon 

Kepala Daerah secara Online. 

2. Bagi Instansi dan Calon Kepala Daerah. 

Proses pendaftaran calon kepala daerah yang telah dijalani saat ini secara 

manual diubah kearah komputerisasi, mempersingkat waktu, serta dapat 

memberikan informasi secara realtime kepada masyarakat luas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan selanjutnya, maka uraian 

pembahasan skripsi ini ditulis secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitiandan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pengertian serta elemen-elemen web dan aplikasi 

pendukung web. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, kerangka 

penelitian, tahapan penelitian, metode pengembangan sistem serta 

metode pengujian sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisis prosedur, analisis 

permasalahan, analisis kebutuhan, analisis kelayakan, rancangan 

sistem, rancangan database serta rancangan wireframe. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan berupa implementasi sistem, pengujian terhadap sistem 

yang telah dibangun, serta pembahasan dan evaluasi terhadap 

sistem yang telah dibangun. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan saran-saran dari penulis untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya agar lebih baik lagi. 

  DAFTAR PUSTAKA 


