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Abstract— Selama ini untuk proses pencoblosan dan
rekapitulasi jumlah suara pemilih belum bisa dilihat secara
langsung dan pemilih selalu menunggu beberapa jam
kemudian untuk bisa mengetahui siapa pemenang dalam
kontestasi pemilihan. Dengan adanya permasalahan tersebut,
dibuatlah aplikasi berbasis android untuk menjawab
tantangan global saat ini, dengan aplikasi android tersebut
pemilih secara langsung mendapatkan informasi siapa
kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditampilkan
secara real-time. Dalam perancangan aplikasi monitoring ini
menggunakan Unified Modelling Language dengan
turunannya yaitu Use Case, Activity Diagram, dan Sequence
Diagram. Dari hasil akhir yang sudah disimulasikan aplikasi
monitoring ini bisa berjalan dengan normal dan bisa
menginformasikan hasil rekapan dari semua kandidat yang
ikut dalam pemilihan.
Kata Kunci : Android, Kepala Desa, Monitoring, Real-time ,
Pemilihan.
I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada
saat ini menjadi hal penting untuk dimanfaatkan, khususnya
dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan banyak dilakukan
dengan cara mencoblos lembar kertas suara, kemudian
memasukkan kertas suara tersebut ke dalam kotak suara yang
tersedia. Setelah tahapan pemungutan suara selesai akan
dilanjutkan ke tahap penghitungan suara.
Pemilihan kepala desa di Kecamatan Botupingge
dilakukan dengan cara mencoblos lembar kertas suara,
kemudian memasukkan kertas suara tersebut ke dalam kotak
suara yang tersedia. Setelah tahap pemungutan suara selesai
akan dilanjutkan ke tahap perhitungan suara. Pada umumnya
penghitungan suara masih dilakukan oleh panitia dengan cara
memeriksa lembar kertas suara. Hal ini menyebabkan
perhitungan suara menjadi lambat, karena proses tersebut
harus menghitung satu persatu lembar kertas suara. Hal
tersebut membuat proses pemilihan kepala desa menjadi tidak
efektif dan efisien. Metode ini dinilai masih sangat lumrah
atau bahkan sangat sederhana ditengah kemajuan teknologi
informasi pada saat ini. Sehingga dilihat dari permasalahan
yang ada, (Pajiri, 2017) telah membuat Aplikasi E-voting
Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Botupingge Berbasis
Web. Namun aplikasi tersebut masih memiliki beberapa
kekurangan yaitu tidak adanya grafik presentase dari hasil
pemungutan suara secara real-time.
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Di sisi lain perkembangan teknologi smartphone yang
pesat, mendorong munculnya berbagai kemudahan dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan perangkat smartphone, banyak
informasi yang dapat di akses di manapun kita berada. Untuk
itu, maka pada Proyek Akhir ini dikembangkan aplikasi yang
bebasis android untuk menambahkan fitur monitoring hasil
perolehan suara pada aplikasi e-voting pemilihan kepala desa
di Kecamatan Botupingge berbasis web sehingga pemilih
tidak harus datang ke TPS untuk melihat grafik presentase.
Maka dari itu diajukan sebuah judul yakni “Aplikasi
Monitoring Hasil Pemilihan Kepala Desa Berbasis Android”.
Aplikasi ini diharapkan bisa membantu dan mengatasi
persoalan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa di
Kecamatan Botupingge.
II. METODE PENELITIAN
2.1. Waktu dan Tempat
Lokasi penelitian merupakan salah satu penentu dalam
membuat suatu aplikasi dengan tujuan meninjau langsung
keadaan yang sebenarnya, sehingga penulis bisa menentukan
aplikasi apa yang layak digunakan dalam suatu lokasi
penelitian tersebut. Dalam penelitian kali ini dilakukan di
Kecamatan Botupingge tepatnya di kantor camat Botupingge
pada hari selasa tanggal 28 November 2017.
2.2. Alat Dan Bahan
Berikut adalah alat dan bahan serta spesifikasinya
yang digunakan ketika membuat proyek akhir .
Tabel 1. Alat dan Bahan yang digunakan
No

Nama Alat & Bahan

Spesifikasi
Processor intel core i3
Memory 2GB
Hardisk 500GB

1

Laptop Asus X200MA

2
3

Sistem operasi
Program Aplikasi

Windows
Eclipse

4

Database

MySQL

2.3. Gambaran Umum Sistem
Deskripsi dari Gambar 1 adalah sebagai berikut ini :
1. Pemilih yang ingin melihat grafik presentase dari hasil
pemilihan kepala desa membuka aplikasi monitoring.
2. Pemilih melakukan login dengan no KTP.
3. Setelah login, pemilih bisa memonitoring grafik presentase
dari hasil pemilihan kepala desa secara real-time.
4. Pemilih melakukan logout untuk keluar dari aplikasi, dan
ketika ingin melihat grafik presentase lagi maka akan
melakukan login dengan no KTP.
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Gambaran umum aplikasi monitoring pemilihan
kepala desa di Kecamatan Botupingge berbasis android pada
Gambar 1 berikut ini :

Gambar 3. Activity Diagram Aktor Petugas
Adapun deskripsi dari activity diagram aktor petugas :
Tabel 3. Activity Diagram Aktor Petugas
Aktor
Petugas
Gambar 1. Gambaran Umum Aplikasi Monitoring
2.4. Alur Program yang di Usulkan
Berikut adalah gambar use case perancangan sistem

Sistem

Desakripsi
Petugas sebagai pengguna aplikasi
monitoring. Petugas membuka aplikasi.
Sistem menampilkan halaman login
kemudian petugas menginput username
dan password lalu sistem akan mengecek
username dan password. jika salah maka
akan kembali ke tampilan login dan jika
benar langsung masuk ke halaman
dashboard petugas dan petugas mengubah
status pemilih.

Berikut adalah gambar activity diagram aktor pemilih:

Gambar 2. use case perancangan sistem
Adapun deskripsi use case perancangan sistem :
Tabel 2. use case perancangan sistem
Aktor
Petugas

Desakripsi
Petugas sebagai pengguna aplikasi e-voting.
Petugas melakukan login agar dapat
mengakses sistem sehingga dapat mengelola
Pemilih data pemilih dan data kandidat.
Pemilih sebagai pengguna aplikasi e-voting.
Pemilih melakukan login menggunakan no
KTP untuk mengakses sistem sehingga dapat
melakukan pemilihan.
Pemilih melakukan login di aplikasi android
dengan menggunakan no KTP sehingga
dapat melihat grafik presentase secara realtime dari hasi penghitungan suara
Berikut adalah gambar activity diagram aktor petugas :

Gambar 4. Activity Diagram Aktor Pemilih
Adapun deskripsi activity diagram aktor pemilih :
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Tabel 4. Activity Diagram Aktor Pemilih
Aktor
Pemilih
Sistem

Desakripsi
Pemilih
sebagai
pengguna
aplikasi
monitoring. Pemilih membuka aplikasi.
Sistem
menampilkan
halaman login
kemudian pemilih menginput username dan
password lalu sistem akan mengecek
username dan password. jika salah maka
akan kembali ke tampilan login dan jika
benar langsung masuk ke halaman voting
dan pemilih melakukan voting kandidat.
Gambar 6. Sequence diagram Aktor Petugas

Berikut adalah gambar activity diagram aktor pemilih sisi
android:

Tabel 6. Deskripsi sequence aktor petugas
Nama sequence
Petugas

Login Aplikasi
Menu
Utama
Data Pemilih

Data Kandidat

Hasil Voting
Logo
ut
Gambar 5. Activity Diagram Aktor Pemilih Sisi Android

Fungsi sequence
Petugas disini adalah sebagai pengguna
Aplikasi e-voting pemilihan kepala
desa di Kecamatan Botupingge
Petugas melakukan login untuk dapat
mengakses sistem.
Menampilkan form menu utama,
Jika di klik Data pemilih maka akan di
tampilkan data pemilih beserta proses
CRUD.
Jika di klik Data kandidat maka akan di
tampilkan data data kandidat beserta
proses CRUD.
Jika di klik hasil voting maka akan
ditampilkan hasil voting dari kandidat
yang dipilih.
Keluar dari Sistem dan kembali ke
menu login.

Tabel 5. Activity Diagram Aktor Pemilih Sisi Android
Berikut adalah gambar sequence diagram aktor Pemilih:
Aktor
Pemilih

Login
Aplikasi

Grafik
Presentase

Desakripsi
Pemilih
disini
adalah
sebagai
pengguna
Aplikasi
monitoring
pemilihan kepala desa di Kecamatan
Botupingge.
Sistem akan menampilkan halaman
login dan pemilih akan menginput
username dan password menggunakan
no KTP, kemudian sistem akan
mengecek kebenaran username dan
password yang diinputkan dan jika
salah maka akan kembali ke halaman
login.
Menampilkan grafik presentase secara
real-time dari hasil penghitungan
suara.

Berikut adalah gambar sequence diagram aktor petugas.

Gambar 7. Sequence Diagram Aktor Pemilih

ISSN : 2502-1613

JTII. VOL. 3. NO. 2. NOPEMBER 2018 : 48-53
Tabel 7. Deskripsi sequence aktor pemilih
Nama sequence
Pemilih

Login Aplikasi
Halaman Voting
Melakukan
Voting Kandidat

Halaman Selesai
Voting
Logout

Fungsi sequence
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2.5. Rancangan Database
Adapun rancangan database yang digunakan untuk
membuat sistem tersebut adalah sebagai berikut.

Pemilih disini adalah sebagai
pengguna
Aplikasi
e-voting
pemilihan kepala desa di Kecamatan
Botupingge
Pemilih melakukan login untuk dapat
mengakses sistem
Menampilkan form pilih kandidat,
Jika di klik pilih kandidat maka akan
di
tampilkan
calon
kandidat
kemudian melakukan voting pada
kandidat tersebut.
Menampilkan pesan bahwa pemilih
telah berhasil melakukan voting
kandidat.
Keluar dari Sistem dan kembali ke
menu login.

Gambar 9. Gambaran Rancangan Database

Berikut adalah gambar sequence diagram aktor Pemilih sisi
android :

2.6. Desain aplikasi
Tampilan muka aplikasi e-voting pemilihan kepala desa
di Kecamatan Botupingge ketika berhadapan dengan
pengguna.
1.) Tampilan Login Aplikasi

Gambar 8. Sequence diagram Aktor Pemilih Sisi Android

Gambar 10.Tampilan Login Aplikasi.

Adapun deskripsi sequence aktor pemilih sisi android :
Tabel 8. Deskripsi sequence aktor pemilih sisi android
Nama
sequence
Pemilih

Login
Aplikasi
Halaman
Grafik
Grafik
Presentase
Logout

Fungsi sequence
Pemilih disini adalah sebagai pengguna
Aplikasi e-voting pemilihan kepala desa
di Kecamatan Botupingge.
Pemilih melakukan login untuk dapat
mengakses aplikasi.
Menampilkan grafik presentase.
Grafik presentase hasil pemungutan suara
akan muncul dalam jeda waktu beberapa
menit agar masyarakat lain tidak
mengetahui siapa memilih calon kepala
desa tersebut.
Keluar dari aplikasi dan kembali ke
halaman login.

Gambar 7 ini merupakan tampilan login Aplikasi. Setiap
pemilih melakukan login untuk dapat mengakses aplikasi
untuk melakukan voting. Pemilih login dengan no KTP
2.) Tampilan Grafik Presentase

Gambar 11. Tampilan Grafik Presentase
Gambar 8 ini merupakan tampilan grafik presentase dari
hasil pemungutan suara pada pemilihan kepala desa yang
dapat dilihat oleh masyarakat secara realtime.
3.) Logout
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melakukan login, pemilih langsung dapat melakukan
pemilihan kandidat seperti pada tampilan berikut ini.

Gambar 12. Tampilan Button Logout
Gambar 9 ini merupakan button logout yang berfungsi
untuk keluar dari aplikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah sistim dianalisis dan didesain secara rinci.
Selanjutnya menuju tahap pengimplementasian. Pada tahap ini
dapat dilihat bagaimana sistem yang dibuat beroperasi. Tahap
ini bertujuan untuk mengevaluasi perancangan sistem,
sehingga dapat memberikan masukan kepada pembuat sistem.
3.1. Halaman Login sistem
Gambar halaman login sistem, yaitu halaman dimana
semua user melakukan proses login untuk dapat menggunakan
Aplikasi E-voting Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan
Botupingge

Gambar 15. Halaman Pemilih Voting Kandidat
3.4. Tampilan Login Android
Tampilan login android ini di gunakan oleh masyarakat
ketika melihat grafik realtime hasil pemungutan suara. Untuk
melakukan login pada android, masyarakat menggunakan user
dan password yang digunakan ketika melakukan pemilihan
sebelumnya.

Gambar 16. Tampilan Login Android
Gambar 13. Tampilan Login
Setiap proses login akan divalidasi berdasarkan
autotentikasi dari hak akses masing-masing user yang sudah
dibuat sebelumnya oleh admin. Jika password atau user salah
maka akan muncul notifikasi ”maaf username dan password
anda salah”.
3.2. Halaman Data Pemilih
Halaman data pemilih ini adalah dimana petugas
akan mengubah status pemilih agar pemilih bisa login dan
melakukan pemilihan.

Masyarakat bisa melakukan login ketika petugas desa
sudah mengubah status pemilih, masyarakat melakukan login
dengan nomor KTP sama seperti ketika melakukan login saat
melakukan pemilihan sebelumnya. Ketika memasukan nomor
KTP salah maka akan muncul notifikasi bahawa username dan
password salah. Begitupun sebaliknya, ketika memasukan
username dan password benar maka akan muncul notifikasi
bahwa berhasil login dan langsung muncul tampilan grafik
realtime hasil pemungutan suara.
3.5. Tampilan Grafik
Hasil pemungutan suara dari pemilihan kepala desa dapat
dilihat dari grafik realtime seperti pada gambar 14. Ketika
masyarakat melakukan pemilihan maka hasil pemungutan
suara dapat dilihat di sisi android. Akan tetapi ada jeda waktu
untuk muncul grafik hasil pemungutan suara tersebut. Hal itu
di buat agar masyarakat tidak akan mengetahui siapa memilih
calon kepala desa yang ada sehingga hasil pemungutan suara
masih bersifat rahasia.

Gambar 14. Halaman Data Pemilih
3.3. Halaman Pemilih Voting Kandidat
Pemilih berhasil login ketika petugas desa sudah
mengubah status pemilih seperti pada Gambar 15. Setelah
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Setelah berhasil melakukan login, pemilih dapat melihat
grafik realtime pemilihan kepala desa seperti gambar 17
berikut.
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