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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Voting merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan 

sebuah pilihan dari banyaknya macam pilihan yang ada. Voting sudah 

sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia hal tersebut disebabkan 

karena adanya prinsip demokrasi sehingga setiap orang mempunyai 

keinginan yang berbeda – beda, oleh karena itu voting diperlukan untuk 

menyelesaikan perbedaan – perbedaan yang ada. Proses voting itu sendiri 

sebetulnya mempunyai kelemahan karena pada saat voting dilaksanakan 

jika seseorang tidak hadir pada proses situ maka hasil dari voting tersebut 

akan menjadi tidak valid karena pilihan dari satu orang akan sangat 

berpengaruh pada hasil voting yang ada. Solusi untuk menyelesaikan 

masalah akan ketidak hadiran seseorang salah satunya dengan 

menggunakan website sebagai media penghubung, sehingga seseorang 

yang pada saat itu berhalangan untuk hadir pada proses itu masih tetap 

bisa memberikan suaranya agar hasil yang didapat valid dan semua pihak 

akan merasa puas. Selain itu dengan menggunakan website sebagai media 

pengumpulan voting, hasil yang didapatpun akan menjadi lebih transparan 

dan tidak ada tindak kecurangan yang bisa saja terjadi jika voting dihitung 

secara manual. Pada pengumpulan data menggunakan website pun masih 

ditemukan kekurangan yaitu apabila terjadinya hacking pada website 

tersebut sehingga voting tersebut bisa saja menjadi tidak valid karena yang 
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melakukan voting bukan dari orang itu sendiri melainkan orang lain. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka diberikan sistem keamanan dalam hal 

ini akan diberikan sistem keamanan untuk mencegah SQL Injection serta 

melakukan enkripsi pada password user. 

 Sistem voting ini dibuat agar bisa digunakan untuk umum, tetapi 

karena adanya keterbatasan waktu dan tempat maka sistem voting ini 

pertama kali akan di implementasikan di Universitas Ciputra.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka  dalam tugas 

akhir ini masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Cara membuat aplikasi webbased voting 

2. Cara menampilkan hasil dari voting yang sudah berakhir. 

3. Kriteria yang bisa digolongkan untuk penentuan user yang 

melakukan voting. 

4. Cara membedakan antara user dan admin? 

5. Algoritma apa yang digunakan sehingga terhindar dari bahaya 

hacking. 

6. Cara agar user tidak dapat melakukan voting lebih dari sekali. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan – batasan untuk aplikasi voting adalah :  

1. Harus sudah ada data user, karena aplikasi voting ini digunakan 

sebagai subsystem yang membutuhkan data dari server yang 
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sudah ada, contoh data mahasiswa dengan staff yang harus ada 

terlebih dahulu pada system sehingga aplikasi akan mengambil 

berdasarkan data yang sudah tersimpan. 

2. Aplikasi ini menggunakan database server sebagai acuan data. 

Sehingga apabila ada data yang tidak cocok misalkan, 

username dengan password,  jurusan, angkatan, dan lain-lain 

bukanlah kesalahan dari aplikasi voting melainkan pada server 

database yang ditangani oleh ICT Universitas Ciputra. 

3. Penggolongan user bisa dikategorikan antara lain menurut 

jurusan, tahun angkatan, dan jabatan. 

4. Hasil akhir dari voting akan ditambilkan dalam bentuk piechart 

atau barchart yang dijelaskan menggunakan statistic descriptive 

5. Website hanya bisa di akses oleh perangkat yang mendukung 

teknologi HTML, PHP dan javascript 

6. Ujicoba akan dilakukan di  ruang lingkup Univeristas Ciputra 

7. Security yang digunakan adalah metode enkripsi MD5 untuk 

password dari setiap user. Setiap karakter dari password 

tersebut akan melalui proses enkripsi satu per satu. 

8. Pengiriman email kepada user yang belum melakukan voting 

hanya bisa dilakukan oleh pembuat voting (tidak otomatis 

mengirim pada jangka waktu tertentu) 

9. Tiap user hanya mempunyai 1 akun untuk melakukan voting, 

akun tersebut diperoleh dari database Universitas Ciputra 
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10. Pengiriman email yang berisi url untuk melakukan voting 

langsung tanpa harus login hanya sekali pada saat awal 

dibuatnya voting 

11. Aplikasi akan dibuat menjadi dua yaitu satu aplikasi untuk 

client dan satu aplikasi untuk admin. 

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah pembuatan website untuk 

membantu proses voting dengan menggunakan bahasa pemograman PHP 

dan MySQL sebagai data sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi lebih 

mudah jika ada mahasiswa atau staff yang pada saat itu tidak bisa hadir 

karena suatu sebab, serta mempermudah dalam pemantauan dan 

penghitungan hasil akhir dari voting yang telah dilakukan berdasarkan dari 

data yang telah didapat. 

1.5 Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan untuk merancang dan membangun system voting 

ini adalah pendekatan Waterfall (gambar 1.1)  
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Gambar 1.1 Siklus Pendekatan waterfall 

yang dibagi menjadi : 

1) System/Information Engineering and Modeling 

1.1. Analisa cara kerja dan sistem voting yang sudah ada sekarang 

1.2. Evaluasi masalah pada sistem voting yang ada sekarang 

1.3. Memikirkan solusi dari masalah yang ada 

2) Software Requirements Analysis 

2.1. Analisis kebutuhan data – data untuk pembuatan website 

2.1.1. Interview dengan pihak ICT di Universitas Ciputra 

Berikut ini adalah pertanyaan yang ditanyakan pada pihak ICT 

1) Masalah apa yang ada pada saat pelaksanaan voting? 

2) Data user diambil dari database ciputra? 

3) Apakah server diciputra bisa menggunakan website 

dengan code PHP dan MySQL? 
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4) Bagaimana proses pengamanan data dari user 

Univeristas Ciputra? 

4.1.1. Interview dengan pihak mahasiswa dan dosen untuk 

mengetahui kebutuhan apa saja yang di harapkan dalam 

proses voting 

1) Apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan 

voting? 

2) Apakah dibutuhkan proses pengamanan untuk 

setiap data user? 

3) Apakah user bisa melihat hasil sementara dari 

voting yang sedang berlangsung atau hanya admin 

saja? 

4) Dalam bentuk apa hasil voting? 

5) Apakah diperlukan user untuk membatalkan voting 

yang sudah dilakukan? 

4.2. Analisis perhitungan untuk memperkirakan hasil voting 

4.2.1. Perhitungan dengan Statistic Descriptive 

4.2.1.1. Max 

4.2.1.2. Min 

5) Design 

5.1. Membuat jalannya website (flow) 

5.2. Membuat mockup dari website yang akan dibuat 

5.3. Membuat ER diagram dari database yang akan dibuat 
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6) Code 

6.1. Membuat website dengan menggunakan PHP Serta MYSQL 

sebagai database 

7) Testing 

7.1. Functional Testing 

Melakukan testing untuk menemukan kesalahan atau error 

sehingga dapat di betulkan 

7.2. Security Testing 

Melakukan testing untuk menguji tingkat keamanan dari website 

yang akan dibuat 

7.3. Stress Testing 

Melakukan testing dengan cara mencoba secara berulang – ulang 

untuk mengetahui sampai dimana tingkat ketahanan dari website 

yang akan dibuat 

8) Maintenance 

8.1. Pemasangan pada server sehingga bisa dipublikasikan secara 

umum 

1.6 Sistematika Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan 

terdiri dari: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, 

ruang lingkup pembahasan, tujuan tugas akhir, metodologi, serta 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II Dasar Teori 

Bab ini berisi teori dasar yang menunjang pemahaman terhadap sistem, 

yaitu beberapa teori mengenai mobile access dan teknologi yang 

digunakan yang meliputi PHP dan MySQL. Selain itu juga membahas cara 

kerja dari SQL Injection serta Security untuk memberikan perlindungan 

dari SQL Injection 

BAB III Perancangan Website 

Bab ini berisi dokumentasi dari tahap-tahap dasar pembuatan program 

yang meliputi SRS, SAD, dan dokumentasi dari metode penyusunan tugas 

akhir yang telah dibuat. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian Website 

Bab ini berisi tentang bagaimana cara implementasi website tersebut serta 

pengujian terhadap website tersebut 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan website 

tersebut serta berbagai saran untuk pengembangan website ini selanjutnya 

 




