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ABSTRAKSI 

Kemajuan teknologi saat ini telah berkembang pesat ke dalam segala 
aspek diantaranya ke ranah politik, dalam hal ini adalah pemilihan umum dan 
pendaftaran online yang dilakukan lansung oleh user sebagai DPT.   

Pendaftaran yang dilakukan dalam sistem ini, user akan mengisikan data 
lengkap ditempat form yang telah disediakan oleh sistem sesuai dengan ktp. 
Sistem ini akan otomatis menolak data yang masuk apabila data tersebut tidak 
sesuai dengan ktp. Data akan diterima oleh sistem apabila data yang diinputkan 
oleh user sesuai dengan biodata lengkap di ktp.  

Dengan adanya sistem aplikasi daftar pemilih tetap menggunakan 
framework ini, pendaftaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 
tersedia akses internet. Kelebihan pada sistem yang dibuat ini adalah pengolahan 
data yang valid serta dapat memberikan opsi kemudahan terhadap masyarakat luas 
untuk melakukan pendaftaran langsung tanpa harus datang terlebih dahulu ke 
kelurahan. Pengunjung tentunya juga akan diberikan berita-berita yang informatif 
terkait dengan sistem ini. 
 

 

Keyword : Framework Yii, Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Umum, php 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini teknologi komputer berkembang sangat pesat, mengikuti 

kebutuhan hidup manusia. Komputer semakin banyak dibutuhkan untuk 

membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Telah diketahui bersama, bahwa 

komputer dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya dapat 

digunakan dalam dunia global. 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan sebuah kepanitiaan 

yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada). KPUD berwenang untuk melakukan pendataan 

penduduk yang akan menjadi calon pemilih untuk Pemilu. Pendataan pemilih 

dilakukan oleh petugas dari masing-masing tingkatan daerah, yaitu mulai dari 

Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan dan 

Kabupaten. Pendataan dilakukan secara bertahap, sehingga dapat terkumpul data 

calon pemilih berdasarkan Kelurahan maupun Kecamatan dan kemudian akan 

diproses oleh Kabupaten untuk penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT).  

Sistem yang selama ini berjalan belum sepenuhnya terkomputerisasi. Pada 

tingkat Kabupaten pendataan pemilih sebagian masih menggunakan manual, 

sebagian dilakukan secara terkomputerisasi dan itupun menggunakan aplikasi 

yang sangat sederhana. Permasalahan yang sering muncul dengan penggunaan 

aplikasi yang selama ini digunakan adalah keterbatasan daya tampung data yang 

dimasukkan dalam jumlah besar, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan 
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sangat besar. Selain itu belum ada aplikasi sistem yang dapat melakukan 

pendaftaran serta pengolahan data pemilih tetap secara tepat, sehingga hal tersebut 

menyebabkan sulitnya membuat laporan Data DPT. 

Adanya sistem aplikasi pendaftaran DPT yang akan dibuat ini, tidak serta 

merta meninggalkan pendaftaran DPT secara manual. Hal ini juga akan memberi 

opsi kemudahan dalam melakukan hak pilih sebagai warga Negara. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan, yaitu : 

a. Bagaimana cara membuat sistem aplikasi yang dapat melakukan 

pengolahan data insert, update, dan delete serta mencetak sebuah 

laporan? 

b. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu menampilkan 

fungsionalitas pencarian data pemilih tetap berdasarkan tahun 

kelahiran?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membangun sistem tersebut diperlukan batasan masalah, yaitu: 

a. Aplikasi hanya menangani pengolahan data calon pemilih tetap pada 

tingkat Kelurahan saja dan tidak meliputi tingkat daerah diatasnya. 

b. Aplikasi ini juga tidak berhubungan dengan aplikasi Dinas 

Kependudukan (Disduk). 
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1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini sebagai berikut : 

a. Membuat aplikasi yang mempunyai fungsionalitas untuk pengolahan 

data pemilih pada proses pemilu dan pilkada. 

b. Meningkatkan keakuratan data DPT. 

c. Dapat menyediakan fungsionalitas untuk mengolah data pemilih yang 

digunakan dalam pelaksanaan pemilu dan menampilkannya dalam 

bentuk laporan. 

d. Dapat membuat laporan data calon pemilih dan menampilkannya 

berdasarkan tahun kelahiran yang ada. 

 

1.5 Manfaat 

Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

a. Pendataan data pemilih dapat lebih cepat dan akurat karena dapat 

dilakukan langsung oleh pengguna.  

b. Efisiensi waktu kerja dan jumlah tenaga kerja, karena proses pendataan 

menjadi lebih cepat dan tidak menggunakan sumber daya manusia 

yang banyak. 

c. Laporan yang dihasilkan akan lebih akurat dan rinci, sehingga akan 

membuat pimpinan dapat menentukan kebijakan kedepannya 

berdasarkan hasil pemilu/pilkada yang telah selesai dilaksanakan.  
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