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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pesatnya kemajuan teknologi sekarang ini dapat mempengaruhi dan 

mempermudah manusia dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang 

pemilihan umum baik pemilihan umum skala besar sampai pemilihan umum skala 

kecil seperti pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada perguruan tinggi. 

Pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Perguruan Tinggi, pemungutan dan perhitungan suara adalah 

bagian penting dari proses pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat ini 

proses pemungutan suara di Politeknik Negeri Bengkalis masih dilakukan dengan 

cara konvensional yaitu menggunakan media kertas suara dan perhitungan suara 

masih dengan cara manual serta meneliti keabsahan kertas suara yang akan 

dihitung. Selain itu, tidak sedikit mahasiswa yang tidak menggunakan hak 

pilihnya karena kurangnya minat mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Tidak hanya itu, 

melihat kondisi dan situasi saat ini yang masih berada di masa pandemi covid-19 

dimana peraturan yang berlaku tidak dianjurkan untuk berkerumun. Terutama 

terjadinya peningkatan pada jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Bengkalis. 

Berdasarkan informasi yang di dapat melalui website corona.riau.go.id (Selasa, 06 

April 2021. 14:30 WIB) dimana jumlah orang yang menjadi suspek di Kabupaten 

Bengkalis sudah mencapai angka 7.781 orang dan untuk yang terkonfirmasi 

mencapai 2.342 orang. Sedangkan jumlah korban yang meninggal akibat kasus 

covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bengkalis mencapai 68 orang, jumlah ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah korban yang meninggal akibat kasus 

covid-19 di Kabupaten Siak dan Kota Dumai. 
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Akibat dari covid-19 ini, pemerintah menganjurkan segala kegiatan di luar 

rumah untuk dilakukan secara online atau WFH (Work From Home). Termasuk 

segala kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar maupun kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah maupun di kampus harus dilakukan secara online. Salah 

satu contohnya yaitu pada pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dimana 

pada kegiatan ini mahasiswa dapat melakukan pemilihan secara online. Sehingga 

mahasiswa tetap dapat ikut melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Tidak hanya itu, mahasiswa juga 

dapat mencegah dan mengurangi penyebaran covid-19, terutama di kampus 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

Dari berbagai permasalah yang muncul dapat diatasi dengan melakukan 

sistem e-voting. E-Voting adalah proses pemungutan suara yang memanfaatkan 

elektronik.(salahudin 2009). Dengan adanya sistem e-voting ini, dapat 

mempercepat dan mempermudah mahasiswa dalam memberikan suara dalam 

pemilihan Presiden Mahasiswa, perhitungan suara pun tidak perlu dilakukan 

secara manual, mahasiswa juga tidak perlu datang ke kampus untuk melakukan 

pemilihan dan mahasiswa tetap bisa mematuhi peraturan yang berlaku pada 

kondisi dan situasi saat ini. Pembuatan sistem e-voting ini difokuskan pada 

teknologi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL.  

 Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan sebuah Aplikasi E-Voting 

Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis 

Berbasis Website. Dengan dibangunnya sistem ini diharapkan dapat mengatasi 

masalah yang ada. 
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1.2  Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan 

memberikan batasan – batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat dilakukan secara 

online.  

2. Aplikasi ini akan menampilkan biografi dari para calon ketua Badan 

Eksekutif Mahasiswa yang akan dipilih oleh pemilih.  

3. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk studi kasus di Politeknik Negeri 

Bengkalis berbasis website. 

4. Output nya berupa rekapitulasi suara secara otomatis. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun 

aplikasi e-voting pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Politeknik 

Negeri Bengkalis berbasis website agar dapat membantu mahasiswa dalam 

melakukan pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Tujuan lainnya yaitu 

sebagai pendukung kesuksesan acara pemilihan presiden mahasiswa. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Memudahkan proses pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa karena 

mahasiswa dapat memberikan hak suara secara online. 

2. Meningkatkan partisipasi mahasiswa terhadap pemilihan ketua Badan 

Eksekutif Mahasiswa karena mahasiswa tidak perlu datang ke kampus dan 

mengantri untuk memberikan hak suara. 
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3. Mengurangi dampak dari kecurangan dalam proses pemilihan ketua Badan 

Eksekutif Mahasiswa. 

4. Memudahkan dalam proses perhitungan suara. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode penyelesaian masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah 

maka langkah – langkah yang dilakukan di dalam prosedur penelitian dimulai 

dengan mengidentifikasi masalah mengenai proses pemilihan ketua Badan 

Eksekutif Mahasiswa secara manual di Politeknik Negeri Bengkalis. Setelah 

dilakukan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data skunder 

yang di hasilkan dari wawancara dan observasi. Selanjutnya dari data yang ada, 

dilakukan perancangan aplikasi e-voting berbasis website dengan pengambilan 

data mahasiswa berupa nim, nama,  jurusan dan email dari mahasiswa yang ada di 

Politeknik Negeri Bengkalis. Di lanjutkan dengan mempelajari bagaimana 

rancang bangun aplikasi e-voting berbasis website yang ingin dibuat berdasarkan 

studi literatur yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Setelah itu 

membuat sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan.  

 Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem. Metode yang dibuat dalam 

penelitian ini adalah e-voting berbasis website dengan teknik pengambilan data 

mahasiswa berupa nim, nama, jurusan dan email dari mahasiswa. Setelah 

perancangan selesai, maka dilakukan pembuatan website dengan menggunakan 

bahasa pemrograman yaitu PHP (Hypertext Prepocessor) dan MySQL sebagai 

sistem manajemen basis data. Pengujian sistem dilakukan untuk menguji website 

yang dibuat dalam aplikasi e-voting. 

 Hasil dari aplikasi e-voting berbasis website yang dibuat pemilihan ketua 

Badan Eksekutif Mahasiswa dapat dilakukan secara online. Sehingga hasil dari 

penelitian ini berupa aplikasi e-voting pemilihan ketua Badan Eksekutif 

Mahasiswa berbasis website, yang mana proses masuk dari website ini yaitu 
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admin akan menginput data dan mendaftarkan semua mahasiswa. Selanjutnya 

admin akan mengirim username dan password kepada setiap mahasiswa yang 

sudah didaftarkan melalui email. Bagi mahasiswa yang sudah menerima username 

dan password maka mahasiswa bisa melakukan login ke halaman website. Selain 

itu mahasiswa dapat melihat visi dan misi dari para calon ketua Badan Eksekutif 

Mahasiswa, melihat jumlah suara hingga melakukan voting. Disini mahasiswa 

hanya bisa melakukan login dan voting satu kali. Admin bisa melihat mahasiswa 

yang sudah melakukan voting dan mana yang belum. Admin juga bisa melihat 

hasil rekapitulasi suara, berapa jumlah keseluruhan suara dari setiap calon ketua 

Badan Eksekutif Mahasiswa. 
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