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SUBMISSION 87 

Pemanfaatan PHP Programming dan JQuery pada DPTools 3 
sebagai Alat Bantu Analisis Data Pemilih dalam Pemilu 

Yuliazmi1, Riyogarta Pratikto2 
1Universitas Budi Luhur, Fakultas Teknologi Informasi, Jakarta, Indonesia 
2Praktisi IT 

Abstrak. Ketersediaan Data Pemilih yang up-to-date menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan 
kebutuhan yang krusial[1]. Kelahiran, kematian, bertambahnya usia serta perpindahan domisili penduduk 
mengakibatkan terjadinya perubahan Data Pemilih. Perubahan ini harus tercatat dan terpelihara agar tidak 
terjadi penyimpangan diantaranya kejadian penduduk yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.  
Perubahan data pemilih dan kegiatan pencatatan yang tersebar diseluruh wilayah rentan akan munculnya 
duplikasi. Sejak tahun 2009 KPU Pusat memanfaatkan aplikasi DPTools untuk membantu kegiatan analisis 
dan pemutakhiran DPT (Data Pemilih Tetap) sehingga pemutakhiran data di lapangan menjadi jauh lebih 
mudah. Dari penggunaan DPTools versi 1.0 jelang Pemilu Presiden 2009 didapati kendala yakni DPTools 
belum dapat membaca data masukan dari file Microsoft Excel versi 2007. Akibatnya dibutuhkan tambahan 
waktu bagi setiap KPU Daerah mulai dari mengonversi tipe file Excel, upload file, terima resume upload file 
dan menunggu hasil analisa terhadap data file yang diupload. Kegiatan ini akan berulang jika didapati 
temuan data bermasalah dari 561.393 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sehubungan dengan Pemilukada 
2010 maka dikembangkan DPTools 2 (DPTools versi 2.0) agar dapat diinstall secara stand-alone di 
kabupaten-kabupaten. DPTools 3 (DPTools versi 3) dikembangkan menggunakan lisensi GNU GPL  
memanfaatkan jQuery dan bahasa pemrograman PHP, untuk memperbaiki kendala pembacaan file, 
kebutuhan fitur pendukung dan kegiatan pemeliharaan aplikasi. 

Kata kunci—DPTools; PHP; data pemilih tetap;OpenSource  

1. PENDAHULUAN  

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu), setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat dapat 
menggunakan hak pilihnya. Hak pilih seorang warga negara Indonesia berlaku jika pada hari pemungutan 
suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Untuk itu perlu tersedianya data 
kependudukan yang akurat  

a. Latar Belakang 
Data Pemilih yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemilu berasal dari Data Kependudukan yang 

berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya data kependudukan ini akan disebut sebagai DP4  
(Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). DP4 akan melewati tahapan pemutakhiran data sebelum 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian dari DPS akan 
dibentuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan daftar penduduk yang berhak mengikuti pemilihan 
umum.  DPT disajikan dalam bentuk file spreadsheet Excel. 

Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendapatkan data yang 
akurat dari penduduk Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan. Banyak faktor yang menyebabkan 
kegiatan pemutakhiran data ini menjadi sangat penting. Faktor-faktor tersebut adalah bila terdapat penduduk 
usia pemilih yang meninggal dunia, atau pindah domisili dan jika terdapat penduduk yang telah mencapai usia 
pemilih. Selain itu juga harus dipastikan bahwa tidak ada kerangkapan data pemilih. 

Pada tahun 2009, KPU sudah menggunakan DPTools sebagai alat bantu analisis data calon pemilih untuk 
membentuk DPT. Dari fitur-fitur yang ada pada DPTools dan hasil penggunaannya selama pemilu 2009 dan 
pemilukada 2010 didapati bahwa masih perlu beberapa penambahan dan peningkatan fitur yang ada. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan DPTools versi 3 yang merupakan penyempurnaan 
pengembangan dari DPTools versi 2.0  

b. Perumusan masalah 
Dari penggunaan DPTools versi 2.0 saat jelang Pemilu 2009 didapati kendala dimana aplikasi tersebut 

belum dapat membaca data masukan dari file Microsoft Excel versi 2007. Akibat dari hal tersebut dibutuhkan 
tambahan waktu bagi setiap KPU Daerah mulai dari mengkonversi tipe file Excel, upload file, terima resume 
upload file, menunggu hasil analisa terhadap data file yang diuplad. Kegiatan ini akan berulang jika didapati 
temuan data yang harus diperbaiki atas data dari 561.393 TPS (Tempat Pemungutan Suara). 

Untuk itu aplikasi DPTools 3 akan dikembangkan memanfaatkan librari dari PHP dan Jquery untuk 
mengatasi masalah pembacaan file dengan format Excel versi 2007. Juga disempurnakan untuk meningkatkan 
kinerja dan fungsionalitas dari aplikasi DPTools versi sebelumnya.  

c. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis terhadap hasil penggunaan DPTools versi 2.0 pada pemilu 2009. 

2. Mempelajari dan menerapkan librari PHP dan JQuery untuk mengatasi permasalahan yang didapati 
dari hasil analisis. 

3. Untuk mengembangkan dan meningkatkan performa dari aplikasi DPTools versi sebelumnya. 

4. Mengembangkan DPTools versi 3.0 untuk memaksimalkan fitur dari versi sebelumnya sebagai solusi 
terhadap temuan dari hasil analisis. Sehingga dapat membantu KPU menganalisis Data Pemilih dan 
menggunakan laporan dari DPTools untuk mempermudah kegiatan pemutakhiran Data Pemilih. 

d. Cakupan Penelitian 
Penelitian ini lebih memfokuskan pada perbaikan performa DPTools2 dalam hal pembacaan file data 

masukan dari seluruh KPUD di Indonesia. Hal ini diperlukan guna mempersingkat waktu persiapan dan 
perbaikan data dari masing-masing KPUD untuk dapat memulai kegiatan pemutakhiran data yang memiliki 
tenggat waktu yang terbatas. Tenggat waktu pembentukan dan perbaikan DPT sesuai dengan kegiatan pemilu 
yang akan dilakukan.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

a. DPTools versi 2.0 (DPTools 2.0) 
DPTools adalah sebuah sistem berbasis web yang dibuat khusus untuk kepentingan analisis Data Pemilih 

dengan memanfaatkan sumber data dalam format Excel. Data ini akan dimanfaatkan oleh DPTools untuk 
membuat Data Pemilih dalam basis data MySQL yang lebih terstruktur[2] sehingga bisa dilakukan analisis 
yang lebih baik. DPTools dibuat dengan bahasa pemrograman PHP.[3] 

Analisa yang dilakukan oleh DPTools adalah:  

1. Mencari dugaan data ganda[4] dengan memperhatikan 4 item dalam data yakni Nama Lengkap, 
Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin.  

2. Menghitung umur pemilih sesuai dengan tanggal dimana Pemilu atau Pilkada akan dilaksanakan. Dari 
hasil penghitungan umur serta dilengkapi dengan status nikah. 

DPTools dapat memberikan laporan analisis berupa:  

1. Pemilih yang berumur dibawah 17 tahun dan belum menikah.  

2. Pemilih yang berumur lebih dari 90 tahun.  

3. Menghasilkan Data Pemilih yang tidak lengkap, yakni mereka yang tidak memiliki tanggal lahir, jenis 
kelamin, status pernikahan atau yang tidak memiliki NIK.  
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Hasil analisis dibuat dalam format CSV, yakni format text yang dapat dibaca dengan mudah menggunakan 
excel. Selanjutnya, atas dasar laporan tersebut Data Pemilih bisa diperbaiki kualitasnya.  

DPTools dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang 
tinggi. Namun disarankan untuk menjalankannya dengan rekomendasi minimum atas perangkat keras yang 
dapat digunakan sehingga DPTools dapat berjalan dengan baik. Berikut kebutuhan perangkat keras yang 
dibutuhkan sistem ini. [3] 

1. Sebuah PC dengan spesifikasi minimum  

1. Processor (Intel atau AMD) dengan kecepatan lebih besar sama dengan 1GHz  

2. Memory 1 GB. Lebih besar memory yang dimiliki akan membuat proses semakin cepat.  

3. Hardisk dengan space minimum 40 GB  

4. CD-ROM (digunakan untuk melakukan installasi)  

2. Sebuah UPS (Uninterruptible Power Supply), digunakan agar komputer tidak mati mendadak saat 

proses sedang melakukan proses. 

Antar muka dari DPTools 2.0 yang berbasiskan web ini disajikan dalam warna Merah Putih dengan Menu 
Navigasi yang berada disisi kiri yang terdiri dari menu: Cek Format –  Upload – Analisis – Files – Laporan – 
Laporan Rekap – Sistem Info – Buat User – Edit User – Reset dan Setting. 

 
Gambar 1 Tampilan Login DPTools 2.0 
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b. Daftar Pemilih Sementara (DPS) 
Daftar Pemilih Sementara (DPS)Adalah nama-nama warga negara Indonesia yang bisa mengikuti pemilu. 

Data dalam DPS ini masih akan diperbaharui dikarenakan adanya warga yang telah wafat, pindah tempat 
tinggal atau masih dibawah umur boleh memilih. Dari DPS ini akan dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Warga Negara Yang Berhak Memilih[5]:  

1. Warga negara mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan 
suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Warga Negara 
Indonesia didaftar oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam Pemilu Legislatif, Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilukada sehingga tercantum sebagai pemilih dalam daftar 
Pemilih tetap (DPT).  

2. Warga yang berhak memilih di TPS adalah yang terdaftar dalam DPT.  

3. Bagi pemilih dari TPS lain harus membawa surat keterangan pindah memilih seperti formulir A7 
PPWP (surat pindah TPS) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau surat keterangan pindah 
memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Daftar Pemilih Tetap yang dibuat oleh KPU Kapubaten/Kota berdasarkan  DPS hasil perbaikan dari PPS. 

DPT disusun dengan basis TPS ditetapkan paling lama 20 hari sejak diterimanya DPS hasil perbaikan dari 
PPS. DPT ini akan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS. 
Skema pembentukan DPT sesuai dengan gambaran proses pada gambar 3 dan gambar 4. 

 
Gambar 2 Tampilan menu DPTools 2.0 
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d. PHPExcel 
Merupakan library bahasa pemrograman PHP yag menyediakan sekumpulan class yang memungkinkan 

pengguna untuk menulis dan membaca data dari berbagai format file yang berbeda diantaranya Excel 2007. 

e. jQuery 
jQuery adalah Javascript Library yang dirancang untuk menyederhanakan pemrograman HTML dalam hal 

navigasi dan interaksi antar element DOM (Document Object Model). Dirilis pada Januari 2006 di BarCamp 
NYC oleh John Resig. JQuery merupakan perangkat lunak open source yang memiliki 2 lisensi yaitu lisensi 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) dan GNU GPL.[6] 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif jenis studi kasus. Dimana kasus yang diambil adalah fakta 
bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan munculnya kebutuhan pemutakhiran data sehubungan dengan 
pelaksanaan pemilihan umum. Obyek penelitian yang diteliti adalah DPT dari data Pemilu 2009. 

 
Gambar 3 Proses pembentukan DPT untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 

 
Gambar 4 Proses pembentukan DPT untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
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a. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kerangka pikir penelitian yang dilakukan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah  

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang terdapat pada pelaksanaan analisis Data Pemilih 
menggunakan DPTools versi 2.0.  

2. Pengumpulan data dan literatur  

Pengumpulan literatur yang mendukung penelitian dilakukan pada tahap ini. Literatur diambil dari 
penelitian-penelitian sebelumnya, dari jurnal-jurnal ilmiah serta buku. Dokumentasi dari library dan bahasa 
pemrograman yang digunakan juga dijadikan sumber literatur. 

3. Perancangan Sistem  

Pada tahap ini akan dilakukan proses analisa kebutuhan sistem, perancangan prasyarat implementasi 
terhadap sistem yang akan dikembangkan. Hal-hal yang dilakukan meliputi Rancangan data masukan dan 
keluaran, Rancangan relasi antar entitas, Rancangan alur proses serta Rancangan antar muka pemakai. 

4. Uji coba Sistem dan Analisa Keluaran  

Setelah sistem selesai dirancang, akan dilakukan tahapan uji coba. Uji coba direncanakan dilakukan dalam 
dua tahap. Pertama uji coba internal, sistem akan diuji cobakan oleh tim pengembang sendiri. Uji coba tahap 
kedua adalah uji coba eksternal, sistem akan diujikan pada salah satu KPUD. Setelah dilakukan uji coba akan 
dilakukan proses analisa akhir apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan, untuk kemudian dilakukan 
proses perbaikan jika masih terdapat hal yang perlu diadaptasikan lebih lanjut.  

b. Metode pengumpulan data 
Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan DPT dari data Pemilu 2009 dalam 

bentuk file Excel dan basis data MySQL dari DPTools versi 2. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengembangan DPTools 3 ini digunakan jQuery untuk memudahkan pembuatan form dalam 
pengambilan data wilayah yang bertingkat, juga untuk mempermudah pembuatan dan pengaksesan interface 
dari berbagai fasilitas yang disediakan. Data Pemilih yang dipakai diinput dalam bentuk file Excel dari setiap 
daerah dalam berbagai versi. Penggunaan PHPExcel memungkinkan DPTools 3 untuk membaca file Excel 
2007 yang belum dapat dilakukan oleh DPTools2.  

 

c. Kegiatan Pengumpulan Data Pemilih 
Kegiatan pengumpulan Data Pemilih dari Pemerintah Daerah kepada KPU berlangsung dari tingkat 

Kelurahan sampai dengan tingkat Propinsi. Dimana dari data tersebut akan diperiksa jika ada duplikasi data, 
kesalahan, kekurangan maupun perpindahan data. Setelah pemutakhiran data maka pada akhirnya data 
penduduk tersebut ditetapkan sebagai DPT (Data Pemilih Tetap). 

 
Gambar 5 Kerangka Pikir Penelitian 
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Sedangkan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan DPTools 3 dalam membantu membentuk Daftar 
Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

d. Deskripsi aplikasi DPTools 3 
Aplikasi DPTools 3 dikembangkan atas dasar aplikasi DPTools 2. Pengembangan DPTools 3 

menggunakan: 

1. Bahasa pemrograman PHP versi 5.3.10-1ubuntu3.2.  

2. Librari PHPExcel versi 1.7.6, jQuery versi 1.6.2  

3. TCPDF versi 4.9.005  

Tampilan layar dari DPTools 3 dibuat minimalis dengan warna hitam putih dengan memanfaatkan jQuery 
untuk menampilkan form dengan pilihan wilayah bertingkat dari Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan 
Kelurahan. 

 
Gambar 6 Activity Diagram Pembuatan Data Pemilih 

Gambar 7 Activity Diagram Pembentukan DPS dan  DPT menggunakan DPTools 
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Penggunaan bahasa pemrograman dan librari ini ditujukan untuk meningkatkan fitur dasar dari DPTools 2 
dalam pengolahan data dan pembuatan laporan dalam format file PDF yang semula DPTools 2.0 hanya 

menyediakan laporan dalam format .CSV. Aplikasi DPTools terbagi dalam 4 modul utama sebagai berikut: 

 

 

 
Gambar 10 Struktur Menu DPTools 3 

 
Gambar 8 Tampilan layar Login DPTools 3 
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Penjelasan isi dari masing-masing modul dapat dijabarkan dalam skema struktur tampilan menu sebagai 
berikut: 

1. Modul pada menu Administrasi 

Modul ini berisi data administrasi personil yang akan menggunakan DPTools, terdiri dari modul Buat 
User, Edit User dan Ganti Password. 

2. Modul pada menu Data 

Modul ini merupakan modul terbesar dalam DPTools, berisi sub-sub modul yang akan mengolah Data 
Penduduk Pemilih dari file-file Excel yang diupload dari KPU Daerah lalu diexport kedalam bentuk database. 
Database ini yang nantinya setelah dilakukan proses analisis akan diolah menjadi bahan acuan KPU untuk 
melakukan pemutakhiran data akibat adanya duplikasi ataupun dugaan kesalahan dan kekurangan data. 
Finalisasi dari pemutakhiran tersebut adalah terbentuknya basis data DPT.  

3. Modul pada menu Tindak Lanjut 

Modul ini bertugas untuk menindaklanjuti hasil analisis data pemilih yang sudah berhasil diimport dan 
dikonversikan dari file Excel ke dalam database. Analisis yang dilakukan oleh DPTools mendeteksi masalah 
yaitu kemungkinan adanya Dugaan Duplikasi Data Pemilih, Dugaan Data Pemilih Terlalu Tua, Dugaan Data 
Pemilih Terlalu Muda dan Belum Menikah serta adanya Data Pemilih Tidak Lengkap. Fasilitas yang 
disediakan adalah melakukan edit dan atau delete terhadap data bermasalah yang terdeteksi oleh modul 
analisis. 

Selain itu dalam modul ini juga disediakan fasilitas Kodefikasi Wilayah untuk memberikan kode bagi 
semua propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan yang termasuk dalam penetapan DPS dan DPT serta 

Pembentukan TPS 

 

Pada kondisi seluruh Data Bermasalah sudah diperbaharui, maka DPTools 3 akan membantu KPU 
melakukan Penetapan Data Pemilih Sementara. Demikian pula jika sudah tidak ada perubahan atau 
pemutakhiran DPS, maka KPU dapat menggunakan menu Tindak Lanjut untuk Penetapan Data Pemilih 
Tetap. 

 
Gambar 11 Tampilan layar Tindak Lanjut Dugaan Duplikasi Data Pemilih 
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4. Modul pada menu Laporan 

Modul ini memberikan laporan dari kegiatan analisis dan pemutakhiran Data Pemilih berupa Laporan 
Daftar Data Pemilih yang telah Dihapus, Laporan Dugaan Data Pemilih Bermasalah, Laporan Perubahan Data 
Pemilih serta DPS dan DPT. Laporan ini dibuat dalam format PDF yang dapat didownload untuk kebutuhan 
KPU. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 
Penggunaan DPTools membantu kegiatan analisis Data Pemilih yang pasti memiliki perubahan setiap saat 

seiring dengan pergerakan dan pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Hal ini mempermudah KPU 
untuk membentuk Data Pemilih Tetap pada kegiatan Pemilu dari tingkat daerah maupun Pemilu Nasional.  

1. Melakukan analisis terhadap hasil penggunaan DPTools versi 2.0 pada pemilu 2009 untuk dijadikan 
acuan dalam pengembangan DPTools versi 3. 

2. Menggunakan librari PHPExcel untuk menerima dan memroses file masukan Data Pemilih dalam 
berbagai versi format Excel termasuk versi 2007. Menggunakan JQuery untuk memperbaiki dan 
memaksimalkan akses antarmuka (User Interface) dalam mengelola berbagai form pada DPTools. 

3. DPTools versi 3 merupakan versi perbaikan dari DPTools versi 2.0 yang sebelumnya hanya 
memberikan fitur menganalisis Dugaan Data Ganda, memberikan laporan Data Pemilih Terlalu Muda 
(dibawah usia 17 tahun dan belum menikah), Data Pemilih usia diatas 90 tahun serta Data Pemilih 
Tidak Lengkap dalam format file CSV. 

4. Perbaikan yang disediakan DPTools versi 3.0 mulai dari penyajian menu aplikasi yang lebih 
terstruktur sampai dengan penyajian berbagai Laporan dalam format PDF sehingga memudahkan 
petugas KPU dalam kegiatan pemutakhiran data di lapangan. Menambahkan fitur pembentukan DPS 
dan DPT, fitur Tindak Lanjut atas berbagai Data Bermasalah (Dugaan Duplikasi, Terlalu Muda, 

 
Gambar 12 Tampilan layar Tindak Lanjut Penetapan DPS 

 
Gambar 13 Tampilan layar Tindak Lanjut Penetapan DPT 
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Terlalu Tua dan Tidak Lengkap). Menu Kodefikasi Wilayah untuk memberikan kode yang 
mempermudah pengolahan data bagi seluruh daerah yang mengikuti kegiatan pemilu. Fitur 
Pembentukan TPS disetiap wilayah termasuk penentuan distribusi dan relokasi Pemilih di masing-
masing TPS.  

Dengan penggunaan DPTools diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan Daftar Pemilih 
Tetap beserta pembentukan TPS dapat lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi 
penggunaan sumber daya yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan pemilihan. Sehingga dapat membantu 
KPU menganalisis Data Pemilih dan menggunakan laporan dari DPTools untuk mempermudah kegiatan 
pemutakhiran Data Pemilih. 

b. Saran 
Berkaitan dengan Data Pemilih yang berasal dari berbagai daerah, yang artinya disiapkan atau dibuat oleh 

individu yang berbeda, banyak didapati kesalahan ataupun inkonsistensi format penulisan data dalam file 
sumber dengan format Excel. Untuk itu disarankan agar operator daerah yang bertugas menyiapkan file 
sumber untuk memperhatikan format penulisan yang benar. Hal ini diperlukan agar kegagalan konversi data 
ke dalam database dapat diminimalkan bahkan ditiadakan. Tentunya jika kegagalan konversi data tidak ada 
maka beban seluruh pihak yang berhubungan dengan penyiapan Data Pemilih ini akan jauh lebih ringan. 
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