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Tindakan curang atau manipulasi dalam proses pemilu (electoral fraud)
merupakan suatu upaya campur tangan yang bersifat ilegal. Tindakan ini akan
berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara, yakni terkait penambahan
perolehan suara peserta pemilu/calon tertentu maupun pengurangan perolehan
suara pada lawan. Proses manipulasi pemilu dapat terjadi di setiap tahap proses
penyelenggaraan pemilu salah satunya pada tahap rekapitulasi perhitungan suara.
Pada tahun 2014, KPU RI menampilkan pindaian formulir C1 di web untuk
keterbukaan dan transparansi hasil pemilu. Formulir C1 ini berisi hasil
perhitungan suara dari setiap TPS di seluruh Indonesia. Melalui pindaian ini
masyarakat dapat dengan mudah memantau hasil perhitungan suara pada tiap TPS.
Sebuah aplikasi bernama Kawal Pemilu dibuat dengan tujuan sebagai media real
count rekapitulasi suara pemilihan presiden berdasarkan pindaian formulir C1
pada waktu itu. Namun, karena basis data yang digunakan bersifat sentralisasi
sehingga menyebabkan aplikasi ini rentan terhadap serangan peretas. Blockchain
merupakan teknologi basis data terdistribusi. Basis data transaksi blockchain juga
tidak dapat dirusak sehingga lebih aman. Blockchain awalnya diperkenalkan oleh
Satosi Nakamoto pada tahun 2008 dalam bidang cryptocurrency. Namun, kini
blockchain telah berkembang pesat dan telah diimplementasikan dalam berbagai
bidang diantaranya pencatatan identitas digital, sistem kesehatan, rantai pasokan,
termasuk juga proses pemungutan suara digital. Pada penelitian ini dirancang dan
diimplementasikan sebuah sistem pencatatan hasil rekapitulasi pemilu
berdasarkan pindaian formulir C1 KPU dengan teknologi blockchain sebagai
media pengawasan oleh masyarakat terhadap rekapitulasi pemilu. Dari hasil
pengujian, teknologi blockchain dapat mendukung sistem pencatatan hasil pemilu
secara real count ini dengan basis data terdistribusi tanpa perlu khawatir terhadap
serangan peretas, serta sebagai media informasi untuk mendeteksi adanya
manipulasi pada hasil perhitungan pemilu oleh KPU.
Kata kunci: blockchain, real count, manipulasi
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ABSTRACT
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY IN ELECTION RECAPITULATION RESULTS
RECORDING BASED ON SCANNING OF C1 FORM BY KPU
By

Dwi Fitra Hidayat Satria Wibowo
NIM: 23217053
(Master’s Program in Electrical Engineering)

Cheating or manipulation in the electoral process is an illegal intervention. This
action will affect the results of the vote count, which is related to the addition of
votes for certain election participants / candidates as well as the reduction in vote
acquisition for opponents. The process of electoral manipulation can occur at
each stage of the electoral implementation process, one of which is at the
recapitulation stage of the vote. In 2014, the KPU RI presented a scan of C1 form
on the web for transparency and transparency of election results. This C1 form
contains the results of vote counting from each polling station throughout
Indonesia. Through this scan the community can easily monitor the results of vote
counting at each polling station.
An application called Kawal Pemilu was made with the aim of being a real count
media vote recapitulation of the presidential election based on scans of form C1
at that time. However, because the database used is centralized, this application
makes it vulnerable to hacker attacks. Blockchain is a distributed database
technology. The blockchain transaction database also cannot be damaged so it is
safer. Blockchain was initially introduced by Satosi Nakamoto in 2008 in the field
of cryptocurrency. However, now the blockchain has grown rapidly and has been
implemented in various fields including digital identity recording, health systems,
supply chains, including the digital voting process. In this study, a system of
recording the results of election recapitulation was based on the scanning of C1
KPU forms with blockchain technology as a medium of supervision by the public
on election recapitulation. From the results of testing, blockchain technology can
support the system of recording the results of elections in real count with a
distributed database without the need to worry about hackers attacks, as well as
information media to detect manipulation of the results of election calculations by
the KPU.
Keywords: blockchain, real count, manipulation
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Bab I Pendahuluan
I.1

Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
berdasarkan demokrasi. Pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan
pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang
dipercayai” (Ramlan, 1992:181). Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik
tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara
dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan
pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat
eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala
negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam
stuktur eksekutif.
Secara garis besar, proses pemilu terdiri dari beberapa tahap diantaranya
penentuan daftar pemilih yang berhak memilih, pendaftaran dan penentuan
peserta pemilu, alokasi kursi dan penentuan daerah pemilihan, seleksi dan
penetapan calon, pelaksanaan kampanye pemilu dan pelaporan dana kampanye
pemilu, pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
rekapitulasi hasil penghitungan suara di atas TPS, penetapan hasil pemilu menurut
parpol dan calon, proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu, dan penetapan
calon terpilih.
Praktik manipulasi pemilu (electoral fraud) merupakan intervensi tidak sah
terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Tindakan ini akan memengaruhi hasil
penghitungan suara, baik dengan menambah suara peserta pemilu/calon tertentu
atau dengan mengurangi perolehan suara peserta pemilu/calon lainnya. Proses
manipulasi pemilu dapat terjadi di setiap tahap proses penyelenggaraan pemilu
salah satunya pada tahap rekapitulasi perhitungan suara.
Proses rekapitulasi perhitungan suara merupakan salah satu tahapan yang cukup
penting karena disinilah didapatkan hasil dari proses pemilu, sehingga diperlukan
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pengawasan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk menjaga integritas
proses rekapitulasi penghitungan suara, partisipasi pemilih perlu ditingkatkan.
Sebagian orang menganggap Panwas sudah melakukan pengawasan, namun hal
tersebut tidaklah cukup. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih melakukan
pengawasan terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara sejumlah langkah
perlu dilakukan.
KPU membuat sebuah terobosan sejak pemilu legislatif 2014 dengan
menampilkan hasil penghitungan suara di semua TPS melalui website, agar bisa
diakses luas oleh masyarakat. Sistem yang dinamakan Sistem Informasi
Penghitungan Suara (Situng) itu dipakai juga untuk pilkada serentak. Dalam
website KPU turut ditampilkan juga pindaian formulir C1. Fungsinya sebagai
antisipasi jika terjadi kecurangan saat rekapitulasi suara, yakni warga memiliki
formulir C1 yang juga valid yang disediakan KPU dari TPS. Masyarakat akan
lebih mudah memantau hasil perolehan suara lewat gambar hasil scanning
formulir C1 yang dilakukan KPU Kabupaten atau Kota. Formulir model C1
digunakan oleh petugas di setiap TPS, sebagai media pencatatan jumlah pemilih
berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih tetap yang menggunakan
hak pilihnya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, serta jumlah pemilih
dari TPS lain. Selain itu formulir ini juga bisa berfungsi sebagai media publikasi.
Mantan Ketua KPU menjelaskan, dengan dipublikasikan lebih awal dan lebih
lengkap hasil scanning formulir C1, semua pihak bisa menjadikannya bahan untuk
menghitung sendiri perolehan suara partai dan calon legislatif.
Perkembangan teknologi telah cukup banyak membantu dalam proses demokrasi
khususnya pemilu. Salah satu teknologi yang dirancang guna membantu proses
pemilu adalah sistem e-voting. Sistem e-voting ini bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi dan memperbaiki hasil pemilu dalam mengatasi masalah dan tantangan
yang terkait dengan pemilu konvensional (Naidu dkk., 2015). Selain itu, adapula
teknologi yang sedang hangat diperbincangkan yakni blockchain yang dapat
mendukung sistem e-voting. Blockchain (distributed ledger) merupakan database
yang terdistribusi yang menyimpan catatan yang terus bertambah. Blockchain
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bersifat decentralized sehingga dapat melindungi privasi, keterbukaan dan
ketersediaan data. Penelitian terkait blockchain yang digunakan dalam e-voting
telah banyak dilakukan. Secara umum penelitian sebelumnya melakukan
implementasi blockchain dalam e-voting secara menyeluruh dari proses
pendaftaran kandidat hingga proses perhitungan suara. Yi Liu dan Qi Wang (2017)
dalam penelitiannya mengusulkan sebuah protokol e-voting menggunakan
blockchain namun belum diimplementasikan. Gaby G. Dagher dkk (2017)
mengusulkan BroncoVote sebuah sistem voting berdasarkan blockchain yang
menjaga privasi pemilih dan meningkatkan aksesibilitas, sambil menjaga sistem
pemungutan suara tetap transparan, aman, dan hemat biaya.
Salah satu indikator hasil pemilu yang memiliki integritas adalah hasil pemilu
yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU tidak berbeda secara signifikan
dengan hasil hitung-cepat (quick count), exit poll, ataupun perhitungan
menyeluruh menggunakan jenis teknologi informasi tertentu yang dilakukan oleh
berbagai kalangan. Dengan adanya publikasi pindaian formulir C1 maka
masyarakat dapat melakukan proses real count berdasarkan publikasi tersebut.
Proses real count ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja
dengan baik. Penelitian ini berfokus pada pencatatan real count hasil rekapitulasi
suara dengan teknologi blockchain berdasarkan data pindaian formulir C1 yang
diumumkan oleh KPU melalui web. Selain untuk mendigitalisasi formulir yang
berisi tulisan tangan agar mudah terbaca dan mudah diakses, penelitian ini
dilakukan untuk menjaga data aman dari serangan peretas karena proyek data
terbuka yang mengancam status quo harus dijaga dari serangan peretas dan
serangan keamanan lainnya karena sifat dari proyek ini yang cepat dan sementara
yang meningkatkan kerentanan

I.2

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka
rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana perancangan dan implementasi sistem pencatatan hasil
rekapitulasi pemilu berdasarkan pindaian formulir C1 dengan menggunakan
teknologi blockchain?
2. Apakah teknologi blockchain dapat menunjang sistem pencatatan hasil
rekapitulasi pemilu berdasarkan pindaian formulir C1?

I.3

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penyusunan buku tesis ini diantaranya
sebagai berikut:
1. Merancang sistem pencatatan hasil rekapitulasi pemilu berdasarkan
pindaian formulir C1 dengan menggunakan teknologi blockchain
2. Membuat simulasi proses real count berdasarkan pindaian formulir C1
dengan menggunakan teknologi blockchain.

I.4

Batasan Masalah

Batasan permasalahan pada penulisan buku tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Data yang digunakan merupakan data pindaian formulir C1 pada pemilihan
presiden tahun 2014.
2. Data yang digunakan adalah data sampling dari beberapa daerah di
Indonesia.
3. Gambar pindaian formulir C1 tersedia di web KPU.

I.5

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian dengan Design Science
Research Methodology (DSRM) yang terdiri dari 6 aktivitas yakni identifikasi
masalah dan motivasi, menentukan tujuan, perancangan dan pengembangan,
evaluasi, dan publikasi (Peffers dkk., 2007). Berikut merupakan tahapan dari
metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Identifikasi Masalah dan Motivasi : Tahapan pertama pada DSRM adalah
mengidentifikasi masalah yang menjadi latar belakang dilakukannya
penelitian ini. Hal ini akan menjadi masukan sebagai dasar pemilihan solusi
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yang tepat.

Masalah yang diidentifikasi dapat berasal dari penelitian

sebelumnya. Selain itu, tahap ini juga berguna untuk memotivasi peneliti dan
pembaca untuk menerima solusi dan hasil penelitian yang dilakukan.
2. Menentukan Tujuan : Setelah didapatkan permasalahan yang sudah
diidentifikasi maka ditentukanlah tujuan yang dapat berbentuk kuantitatif atau
kualitatif dan bersifat rasional.
3. Perancangan dan Pengembangan : Tahapan ini didasarkan pada masalah
dan tujuan penelitian untuk menghasilkan solusi. Dalam tahapan ini dibantu
dengan studi literatur terhadap penelitian sebelumnya. Studi literatur ini dapat
dijadikan dasar perancangan dan pengembangan agar didapatkan solusi yang
sesuai.
4. .Implementasi : Implementasi sistem dilakukan dengan melakukan
implementasi berdasarkan perancangan yang telah dibuat sebelumnya.
Implementasi ini dilakukan untuk membuat solusi berdasarkan identifikasi
masalah dan tujuan.
5. Evaluasi : Pada tahapan ini dilakukan pengujian dan analisis dari desain
dan implementasi yang dilakukan. Pengujian dilakukan untuk menilai desain
dan implementasi yang dilakukan apakah telah sesuai dengan kebutuhan
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
6. Komunikasi : Tahapan terakhir pada DSRM adalah melakukan komunikasi
dari penelitian yang telah dilakukan kepada peneliti dan pembaca. Caranya
adalah dengan melakukan publikasi. Penelitian ini dipublikasikan dalam
laporan tesis di Institut Teknologi Bandung (ITB)
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I.6

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan buku tesis ini adalah sebagai berikut.
Bab I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan, batasan masalah, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan
laporan.
Bab II Tinjauan Pustaka : berisi literatur dasar dan landasan teori yang menjadi
acuan bagi penelitian ini serta paparan tentang teknologi-teknologi yang
digunakan dan berbagai macam hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan
terkait dengan topik penelitian.
Bab III Metodologi Penelitian : menjelaskan metode, tahapan dan strategi
penelitian secara umum dan terperinci
Bab IV Perancangan dan Implementasi : memaparkan analisis model terdahulu
dan perancangan model konseptual usulan dan model probabilitas untuk kualitas
informasi. Kemudian, dilakukan implementasi terhadap rancangan yang dilakukan.
Bab V Pengujian dan Evaluasi : berisi tentang pengujian dan evaluasi rancangan
yang telah dibangun sebelumnya.
Bab VI Penutup : memaparkan kesimpulan rancangan, implementasi dan evaluasi
serta saran untuk penelitian selanjutnya.
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Bab II Tinjauan Pustaka
II.1

Kecurangan dalam Pemilu

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
berdasarkan demokrasi. Pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan
pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang
dipercayai” (Ramlan, 1992:181). Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik
tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara
dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan
pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat
eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala
negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam
stuktur eksekutif.
Secara garis besar, proses pemilu terdiri dari beberapa tahap diantaranya
penentuan daftar pemilih yang berhak memilih, pendaftaran dan penentuan
peserta pemilu, alokasi kursi dan penentuan daerah pemilihan, seleksi dan
penetapan calon, pelaksanaan kampanye pemilu dan pelaporan dana kampanye
pemilu, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS),
rekapitulasi hasil penghitungan suara di atas TPS, penetapan hasil pemilu menurut
parpol dan calon, proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu, dan penetapan
calon terpilih.
Praktik manipulasi pemilu (electoral fraud) merupakan intervensi tidak sah
terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Tindakan ini akan memengaruhi hasil
penghitungan suara, baik dengan menambah suara peserta pemilu/calon tertentu
atau dengan mengurangi perolehan suara peserta pemilu/calon lainnya. Proses
manipulasi pemilu dapat terjadi di setiap tahap proses penyelenggaraan pemilu
salah satunya pada tahap rekapitulasi perhitungan suara. (Ramlan dkk., 2011)
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Proses rekapitulasi perhitungan suara merupakan salah satu tahapan yang cukup
penting karena disinilah didapatkan hasil dari proses pemilu, sehingga diperlukan
pengawasan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan.
Salah satu indikator hasil pemilu yang memiliki integritas adalah hasil pemilu
yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU tidak berbeda secara signifikan
dengan hasil hitung-cepat (quick count), exit poll, ataupun perhitungan
menyeluruh menggunakan jenis teknologi informasi tertentu yang dilakukan oleh
berbagai kalangan.
Untuk menjaga integritas dari proses perhitungan suara, ketua dan anggota KPPS
tidak hanya diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan, dipantau oleh pemantau
pemilu yang terakreditasi, disaksikan oleh saksi peserta pemilu, dan para pemilih;
tetapi proses itu juga harus dilakukan secara transparan: dalam suasana terang
sehingga dapat dilihat oleh semua orang yang hadir dan dengan ucapan yang jelas
sehingga dapat didengar dan dipahami oleh semua yang hadir. Bila terdapat
dugaan akan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara, saksi peserta pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat
menyampaikan keberatan secara langsung sehingga dapat diperbaiki oleh KPPS
bila dugaan itu betul terjadi.Hal ini juga menjadi wujud dari asas transparansi dan
akuntabilitas dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Untuk menjamin
pelaksanaan asas transparansi, hasil penghitungan suara di TPS tidak hanya
diteruskan kepada PPK melalui PPS dan salinannya diberikan kepada saksi
peserta pemilu yang hadir, tetapi juga ditempelkan di tempat umum sehingga
dapat dibaca oleh warga masyarakat.
Partisipasi pemilih merupakan salah satu bentuk dukungan untuk menjaga
integritas proses pemungutan dan penghitungan suara. Namun, tampaknya
partisipasi pemilih untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara
cenderung menurun. Tidak saja karena sebagian orang menganggap sudah Panwas
melakukan pengawasan, tetapi juga karena lembaga pemantau pemilu semakin
sedikit karena tidak memiliki dana. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih
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melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di
TPS dan PPK, sejumlah langkah perlu dilakukan.
Pemilu di Indonesia diadakan secara manual, begitu pula dengan perhitungan
suaranya. Pada prinsipnya, perhitungan hasil pemilu di tingkat TPS adalah sebagai
berikut. Pertama-tama surat suara yang mewakili pilihan pemilih dibaca oleh
ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara lokal (bernama KPPS).
Kemudian, seorang anggota KPPS menghitung hasilnya pada formulir resmi,
bernama C1 Plano. Selanjutnya, setelah proses penghitungan selesai, anggota lain
dari KPPS akan menulis hasilnya secara manual pada formulir resmi bernama C1.
Formulir C1 mencatat jumlah suara yang dikumpulkan oleh masing-masing
kandidat serta total suara dan harus ditandatangani oleh ketua dan setidaknya dua
anggota KPPS. Setelah itu, anggota KPPS mengirimkan salinan C1 ke komite
pemungutan suara desa (atau PPS) dan satu ke komite pemilihan kabupaten (atau
KPUD).

Gambar II.1 Tingkatan Proses Perhitungan Suara (Purwanto dkk., 2018)
Proses selanjutnya melibatkan pertemuan rekapitulasi C1 antara aktor-aktor
pemilu mulai dari tingkat desa dan berakhir di tingkat nasional. Setiap pertemuan
harus dihadiri oleh komite dan saksi kandidat. Secara historis, pemilih tidak dapat
mengakses dan memantau proses penghitungan setelah formulir C1 dipindahkan
ke PPS (komite desa). Pada tahun 2014, KPU menerbitkan hasil pemilu secara
online dan membuat hasilnya dapat diakses dan digunakan melalui layanan
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Antarmuka Pemrograman Aplikasi. Formulir C1 dipindai dan dibuka sebagai
gambar Joint Photographic Experts Group, kemudian dilakukan digitalisasi
terhadap pindaian tersebut dan diterbitkan sebagai Hypertext Markup Language.
Proses publikasi hasil pemilu oleh KPU merupakan salah satu langkah
transparansi data agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kembali.
Masyarakat akan segera mengetahui adanya perbedaan data yang dihasilkan oleh
pemerintah dengan adanya publikasi data tersebut. Fungsinya sebagai antisipasi
jika terjadi kecurangan saat rekapitulasi suara, yakni warga memiliki form C1
yang juga valid yang disediakan KPU dari TPS. Masyarakat dimungkinkan akan
lebih mudah memantau hasil perolehan suara lewat gambar hasil scanning
formulir C1 yang dilakukan KPU Kabupaten atau Kota. Formulir model C1
digunakan oleh petugas di setiap TPS, sebagai media pencatatan jumlah pemilih
berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih tetap yang menggunakan
hak pilihnya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, serta jumlah pemilih
dari TPS lain. Selain itu formulir ini juga bisa berfungsi sebagai media publikasi.
Mantan Ketua KPU menjelaskan, dengan dipublikasikan lebih awal dan lebih
lengkap hasil pindaian formulir C1, semua pihak bisa menjadikannya bahan untuk
menghitung sendiri perolehan suara partai dan calon legislatif.
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Gambar II.2 Pindaian formulir C1
II.2

Kawal Pemilu

Kawal Pemilu merupakan sebuah aplikasi yang terbentuk berdasarkan data pemilu
yang dipublikasikan oleh KPU pada pemilu presiden tahun 2014. KPU membuka
hasil data pemilu dan rekapitulasi dikumpulkan dari masing-masing tingkatan
pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi). Kelompok
yang terdiri atas ahli teknologi, aktivis, dan sukarelawan yang tersebar secara
global berkumpul untuk membuat situs web yang memungkinkan masyarakat
untuk membandingkan penghitungan suara resmi dengan tabulasi asli dari tempat
pemungutan suara. Tabulasi ini sudah dipublikasikan sebagai bagian dari
komitmen KPU untuk keterbukaan dan transparansi. Kawal Pemilu dibuat untuk
mendigitalisasi hasil pemilu dan melaporkan hasil dari proses digitalisasi tersebut.
Tujuan dari proses digitalisasi tidak lain adalah agar formulir C1 yang berisi
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tulisan tangan lebih mudah terbaca dan mudah diakses oleh masyarakat. Hasil dari
digitalisasi dan analisis data berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah
bekerja dengan baik dan benar.
Aplikasi Kawal Pemilu terdiri dari dua komponen utama yaitu back-end dan
front-end. Di bagian back-end, terdiri atas situs web pribadi, berdinding, di mana
relawan dan administrator situs dapat memasukkan data polling berdasarkan pada
formulir yang dipindai. Selain itu, ada situs yang memungkinkan untuk warga
melihat data, dibagi berdasarkan TPS dan kandidat. Pengunjung dapat memilih
untuk melihat hasil dari berbagai tingkat proses tabulasi. Misalnya, pengunjung
dapat memilih untuk memeriksa hanya hasil C1. Hasil juga dapat dilihat
berdasarkan wilayah.

Gambar II.3 Tampilan Back-End Aplikasi Kawal Pemilu (kawalpemilu.org)
Data dasar untuk situs ini dihasilkan dari data KPU melalui jaringan sukarelawan
yang tersebar di seluruh dunia. Relawan direkrut melalui grup Facebook rahasia
yang tertutup, yang memastikan bahwa hanya orang-orang tepercaya yang
dimasukkan. Untuk memulai proses merekrut sukarelawan, setiap pendiri memilih
10 teman yang dapat dipercaya, masing-masing diminta merekrut 10 lebih, dan
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masing-masing dari mereka juga diminta untuk merekrut 10 teman lainnya - dan
seterusnya. Lebih dari 700 relawan direkrut dengan cara ini hanya dalam tiga hari.
Nama dan identitas sukarelawan pada awalnya disembunyikan, untuk mencegah
upaya penyuapan atau intimidasi.
Setiap relawan menerima tautan rahasia ke komponen nonpublik dari situs web, di
mana formulir C1 yang dipindai disajikan dengan formulir yang menyertai
sukarelawan untuk mengisi dengan data yang diekstraksi. Formulir ini juga
memungkinkan untuk pelaporan kesalahan. Hasil karya ini diposting setiap 10
menit ke situs web publik, yang hanya bisa dibaca. Selain memungkinkan warga
untuk memantau hasil pemilu dalam waktu yang hampir bersamaan, data ini juga
memungkinkan mereka untuk membandingkan penghitungan suara yang
tercantum di situs dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh TPS.
Seperti halnya proyek antikorupsi, Kawal Pemilu telah bertentangan dengan
beberapa kepentingan pribadi yang kuat. Segera setelah diluncurkan, beberapa
kepentingan pribadi itu tampak menyerang balik. Empat hari setelah
keberadaannya, situs itu diserang oleh ratusan peretas. Sebagai konsekuensinya,
situs itu dihancurkan selama beberapa jam hingga administrator proyek
mengembalikan "bom logika" kepada penyerang mereka. Selain itu, administrator
menjalankan versi cermin dari situs publik, untuk membatasi potensi kerusakan
akibat peretasan. Identitas peretas tetap tidak diketahui, tetapi mereka sebagian
besar diyakini berada di Indonesia, dan mereka secara luas dianggap merespons
legitimasi dan popularitas situs web yang semakin meningkat. Dalam hal ini,
upaya peretasan hanyalah contoh khusus dari upaya yang lebih umum untuk
membajak proyek atau melemahkan kredibilitasnya. Sebagai contoh, pada masa
awal Kawal Pemilu, pendiri proyek berusaha keras untuk menyembunyikan
identitas mereka ( dan orang-orang dari sukarelawan mereka), dalam upaya untuk
menggagalkan upaya suap atau intimidasi. Ancaman seperti itu hanya akan
tumbuh ketika Kawal Pemilu dan inisiatif populer lainnya berupaya untuk
mengambil tindakan dan meningkatkan transparansi di Indonesia.
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II.3

Blockchain

Blockchain awalnya diperkenalkan melalui Bitcoin oleh Satosi Nakamoto pada
tahun 2008 dalam bidang cryptocurrency. Pada saat itu, blockchain dirancang
hanya untuk menghindari double spending. Namun, kini blockchain telah banyak
diimplementasikan dalam berbagai hal, diantaranya identitas digital, pemungutan
suara digital, atau notaris terdesentralisasi.
Dalam istilah sederhana, blockchain dapat digambarkan sebagai basis data yang
terdesentralisasi, tanpa adanya kepercayaan antar peserta. Aset digital (seperti unit
kredit, obligasi, kepemilikan, atau hak fundamental) dikelola sebagai daftar blok
berisi transaksi yang terurut. Setiap blok dalam blockchain

akan terhubung

dengan blok sebelumnya melalui hash. Dengan demikian, riwayat transaksi dalam
blockchain tidak dapat diubah atau dihapus tanpa mengubah keseluruhan isi dari
blockchain (Xu, 2017). Hal tersebut membuat blockchain aman dari serangan
peretas. Perbedaan mendasar dengan database saat ini adalah penghilangan
elemen pusat; akibatnya data didistribusikan dan didesentralisasi. Ini berarti
bahwa tidak ada unit kontrol pusat yang dapat memeriksa keakuratan informasi.
Oleh

karena

itu,

blockchain

menggunakan

mekanisme

konsensus.

Ini

memungkinkan informasi yang dikirimkan untuk diintegrasikan ke dalam
blockchain hanya setelah persetujuan (konsensus). Jika persyaratan yang relevan
terpenuhi, transaksi yang dikonfirmasi dengan konsensus dapat dilacak dan
diamankan dari manipulasi atau pemalsuan oleh pihak ketiga.

Gambar II.4 Struktur Blockchain (Zheng dkk., 2017)
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Gambar II.5 Struktur Block dalam Blockchain (Zheng dkk., 2017)
II.3.1 Karakteristik Blockchain
Teknologi blockchain memiliki beberapa karakteristik yang menjadi keunggulan
dari teknologi ini. Beberapa karakteristik tersebut antara lain :
a. Desentralisasi : tidak dibutuhkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi.
Algoritma konsensus digunakan untuk menjaga konsistensi data dalam jaringan
terdistribusi.
b. Basis Data Terdistribusi: setiap pihak pada blockchain memiliki akses ke
seluruh database dan riwayatnya yang lengkap. Tidak ada satu pihak pun yang
mengendalikan data atau informasi tersebut. Setiap pihak dapat memverifikasi
catatan mitra transaksinya secara langsung, tanpa perantara.
c. Kegigihan : proses validasi transaksi berlangsung cepat dan transaksi yang tidak
valid tidak akan diakui oleh miners. Pada blockchain, tidak mungkin menghapus
transaksi yang telah terjadi.
d. Anonimitas : setiap pengguna dalam jaringan blockchain dapat berinteraksi satu
sama lain menggunakan suatu alamat tertentu. Dalam hal ini, identitas sebenarnya
dari setiap pengguna tidak ditampilkan pada interaksi tersebut.
e. Kemampuan Diaudit : setiap transaksi dalam suatu jaringan blockchain merujuk
pada transaksi sebelumnya. Hal ini akan mempermudah dalam proses verifikasi
dan pencarian transaksi.
Berikut ini, merupakan gambaran dan perbandingan karakteristik dari distributed
ledger dengan sistem sentralisasi (Karl Wüst dkk., 2017) :
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a. Verifikasi Publik memungkinkan siapa pun untuk memverifikasi kebenaran
kondisi sistem. Dalam distributed ledger, setiap pergantian kondisi akan
dikonfirmasi oleh verifier (mis. Penambang dalam Bitcoin), yang dapat berupa
kumpulan peserta terbatas. Namun, setiap pengamat dapat memverifikasi bahwa
keadaan distributed ledger diubah sesuai dengan protokol dan semua pengamat
pada akhirnya akan memiliki pandangan yang sama tentang distributed ledger,
setidaknya hingga panjang tertentu. Dalam sistem terpusat, pengamat yang
berbeda mungkin memiliki pandangan yang sama sekali berbeda mengenai suatu
kondisi. Dengan demikian, mereka mungkin tidak dapat memverifikasi bahwa
semua transisi kondisi dijalankan dengan benar. Sebagai gantinya, pengamat perlu
mempercayai entitas pusat untuk memberi mereka kondisi yang benar.
b. Transparansi data dan proses pembaharuan kondisi adalah persyaratan untuk
verifikasi publik. Namun, jumlah informasi yang transparan bagi pengamat dapat
berbeda, dan tidak setiap peserta perlu memiliki akses ke setiap informasi.
c. Privasi adalah properti penting dari sistem apa pun. Ada ketidaksinambungan
antara privasi dan transparansi. Privasi tentu lebih mudah dicapai dalam sistem
terpusat karena transparansi dan verifikasi publik tidak diperlukan untuk
berfungsinya sistem.
d. Integritas informasi menunjukkan bahwa informasi dilindungi dari modifikasi
yang tidak sah. Integritas informasi sangat berkaitan dengan verifikasi publik. Jika
suatu sistem mendukung verifikasi publik, siapa pun dapat memverifikasi
integritas data.
e. Redundansi data penting dalam beberapa hal. Dalam sistem blockchain,
redundansi secara inheren disediakan melalui replikasi di seluruh penulis. Dalam
sistem terpusat, redundansi umumnya dicapai melalui replikasi pada server fisik
yang berbeda dan melalui cadangan.
f. Trust Anchor mendefinisikan siapa yang mewakili otoritas tertinggi dari sistem
yang diberikan yang memiliki wewenang untuk memberikan dan mencabut akses
baca dan tulis ke suatu sistem.
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II.3.2 Jenis-jenis Blockchain
Teknologi blockchain memiliki beberapa jenis untuk diimplementasikan dalam
kondisi yang diharapkan. Terdapat tiga jenis blockchain yaitu :
a. Public Blockchain : Blockchain publik adalah blockchain yang dapat diakses
dan digunakan oleh siapa pun. Blockchain publik tidak dikontrol oleh individu
atau organisasi mana pun. Buku besar pada blockchain ini terbuka dan transparan.
Namun, terdapat kekurangan pada blockchain publik, yaitu biaya operasi dan
pemeliharaan yang tinggi, serta kecepatan transaksinya yang lambat. Contoh
penggunaannya adalah pada Bitcoin, Ethereum, dan Hyperledger.
b. Consortium Blockchain : Blockchain konsorsium merupakan gabungan dari
blockchain publik dan privat, di mana tidak ada organisasi tunggal yang
bertanggungjawab yang dapat mengontrol jaringan melainkan beberapa node yang
telah ditentukan sebelumnya. Node ini dapat memutuskan siapa saja yang dapat
menjadi bagian dari jaringan dan siapa saja yang dapat menjadi penambang.
Untuk validasi blok digunakan skema multisignature, di mana blok dianggap
valid hanya jika ditandatangani oleh beberapa node tersebut. Contoh
penggunaannya adalah pada Fabric.
c. Private Blockchain atau Permissioned Blockchain : Blockchain privat dibentuk
untuk memfasilitasi pertukaran data secara pribadi di antara sekelompok individu
atau organisasi. Pengguna yang tidak dikenal tidak dapat mengakses jaringan
blockchain ini tanpa undangan khusus. Contoh penggunaannya adalah pada R3
Corda.

II.4

Pemilu dan Blockchain

E-voting saat ini banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia, contohnya di
Estonia. Negara ini telah menggunakan sistem e-voting sejak tahun 2005 dan pada
tahun 2007 telah melaksanakan voting secara daring dan merupakan negara
pertama di dunia yang melaksanakan voting daring (Barnes dkk., 2016). Sejak itu,
sistem voting secara online yang mengikat secara hukum diterapkan di berbagai
organisasi dan negara lainnya seperti Austrian Federation of Students, Swiss,
Belanda, Norwegia, dan lain sebagainya (Martens, 2009). Tetapi masih memiliki
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masalah keamanan yang cukup besar dan pemilihan sering dibatalkan (Meter,
2017).
Meskipun mendapatkan banyak perhatian, sistem voting secara online masih
belum banyak dilakukan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia yang
masih menggunakan sistem tradisional untuk proses pemilihan. Sistem voting
tradisional memiliki beberapa masalah yang dihadapi ketika dikelola oleh satu
organisasi yang memiliki kontrol penuh terhadap sistem dan basis data, oleh
karena itu organisasi dapat mengutak-atik basis data, dan ketika basis data
berubah maka jejak pun dapat dengan mudah dihilangkan (Follow My Vote,
2017).
Solusi dari masalah yang ada adalah dengan membuat basis data menjadi sifatnya
publik, basis data dimiliki salinannya oleh banyak pengguna yang berguna untuk
membandingkan apabila terdapat kejanggalan. Solusi untuk sistem e-voting
tersebut cocok dengan menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain
memungkinkan dalam mendukung aplikasi e-voting. Suara tiap pemilih dijadikan
sebagai transaksi yang dapat diciptakan menjadi blockchain yang dapat berfungsi
untuk melacak perhitungan suara. Dengan cara seperti ini, setiap orang dapat
menyetujui perhitungan akhir karena jejak audit blockchain yang terbuka,
perhitungan suara dapat diverifikasi bahwa tidak ada data yang diubah atau
dihapus juga tidak ada data yang tidak sah yang dimasukkan dalam blockchain.
Penelitian terkait penggunaan blockchain dalam pemilu telah banyak dilakukan.
Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yu Bin dkk, yakni sistem
pemungutan suara berbasis blockchain dengan privasi pemilih dan kebenaran
pemungutan suara dijamin oleh enkripsi homomorfik, tanda tangan cincin yang
bertautan, dan Proof of Knowledge diantara pemilih dan blockchain.
Adapula BroncoVote yang merupakan sistem pemilihan umum berskala
universitas yang dibangun pada Ethereum Blockchain. Privasi pemilih ditangani
oleh enkripsi homomorfik; integritas suara dipastikan melalui kata sandi. Untuk
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menjamin aksesibilitas pemilih, pemilih memberikan suara mereka di situs web
HTML yang dapat diakses di mana saja dengan akses Internet. BroncoVote juga
memiliki kemampuan untuk digunakan untuk melakukan jajak pendapat: mirip
dengan pemilihan, jajak pendapat memungkinkan individu untuk menyuarakan
pendapat tentang masalah-masalah. Namun, individu dapat melihat statistik jajak
pendapat secara real-time (G. Dagher dkk, 2018).

II.5

Hyperledger

Hyperledger merupakan sebuah proyek kolaborasi yang bersifat open-source
tentang blockchain. Proyek ini dikembangkan dalam rangka memajukan teknologi
blockchain dalam implementasi di bidang industri. Hyperledger berisi kolaborasi
atas bidang perbankan, keuangan, Internet of Things, manufaktur, rantai pasokan,
dan teknologi. Proyek ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2015 dimana banyak
perusahaan tertarik dengan eksistensinya dan kesadaran akan manfaat dari bekerja
dengan

kolaborasi.Perusahaan-perusahaan

ini

memutuskan

mengumpulkan

sumber daya untuk menciptakan teknologi blockchain open-source yang dapat
digunakan siapapun. Hyperledger berada dibawah Linux Foundation yang telah
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tanggal publikasi,
Hyperledger memiliki lebih dari 230 organisasi anggota serta 10 proyek dengan
3,6 juta baris kode, 10 kelompok kerja aktif, dan hampir 28.000 peserta yang
datang ke 110 pertemuan di seluruh dunia.
Hyperledger berfungsi sebagai “greenhouse” yang menyatukan pengguna,
pengembang, dan vendor dari berbagai sektor dan ruang pasar. Semua partisipan
memiliki satu kesamaan tertarik mempelajari, mengembangkan dan menggunakan
blockchain. Setiap perusahaan membutuhkan fitur dan modifikasi khusus untuk
membuat blockchain mencapai tujuan. Karena setiap organisasi yang berbeda
memiliki kebutuhan yang berbeda, maka tidak ada standar tunggal blockchain,
tetapi dengan berbagai fitur yang disediakan dapat menjadi solusi di banyak
industri untuk dapat melihat banyak jenis blockchain (Blummer dkk, 2018).
Struktur Hyperledger Greenhouse dapat dilihat pada Gambar II.6 Struktur
Hyperledger Greenhouse.
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Gambar II.6 Struktur Hyperledger Greenhouse (Blummer dkk, 2018)
II.5.1 Hyperledger Fabric
Hyperledger Fabric adalah sebuah kerangka kerja untuk mengimplementasikan
blockchain yang bersifat pribadi, dimana dalam sebuah jaringan hanya anggota
yang terdaftar yang dapat mengakses jaringan tersebut. Hal ini dirancang sebagai
landasan untuk mengembangkan solusi dengan arsitektur modular. Fabric
mengizinkan komponen seperti konsensus dan layanan keanggotaan menjadi
pasang dan mainkan. Hal ini memanfaatkan teknologi wadah untuk menjadi tuan
rumah kontrak pintar yang disebut dengan “chaincode” yang berisi aturan bisnis
dari sistem. Hal tersebut dirancang untuk mendukung berbagai komponen yang
pluggable, dan memberikan keamanan jaringan, skalabilitas, kerahasiaan yang
siap digunakan (Shikha Maheshwari, 2018). Berikut ini adalah komponenkomponen yang terdapat dalam Hyperledger Fabric :
a. Asset : aset merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai. Aset memiliki
kepemilikan. Aset diwakili dalam Hyperledger Fabric sebagai kumpulan
pasangan nilai-kunci.
b. Shared Ledger : buku besar yang mencatat keadaan dan kepemilikan suatu aset,
terdiri atas dua komponen yaitu the world state yang menggambarkan keadaan
buku besar pada suatu titik tertentu, dan blockchain yaitu riwayat log transaksi
yang mencatat seluruh transaksi.
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c. Kontrak Pintar : chaincode yaitu perangkat lunak yang mendefinisikan aset dan
transaksi terkait, dengan kata lain, ini berisi logika bisnis sistem. Chaincode
dipanggil saat aplikasi perlu berinteraksi dengan buku besar. Chaincode dapat
ditulis dalam bahasa pemrograman Golang ataupun Node.js.
d. Peer nodes : elemen mendasar dari jaringan karena peer merupakan tuan rumah
buku besar dan chaincode. Sebuah peer mengeksekusi chaincode, mengakses data
buku besar, mengatur transaksi, dan berinteraksi dengan aplikasi. Beberapa peer
lainnya dapat menjadi endorser yang mendukung. Setiap chaincode dapat
menentukan

kebijakan

endorsement,

yang

mendefinisikan

kondisi yang

diperlukan dan cukup untuk endorse transaksi yang valid.
e. Channel : channel adalah struktur logis yang dibentuk oleh kumpulan peer.
Kemampuan ini membuat sekelompok peer memungkinkan untuk membuat
transaksi ledger yang terpisah.
f. Organizations : Hyperledger Fabric dibangun dari peers yang dimiliki dan
diberikan oleh berbagai organisasi yang menjadi anggota jaringan. Jaringan ada
karena organisasi memberikan sumber daya individual mereka ke jaringan
kolektif. Peer memiliki identitas sertifikat digital yang ditetapkan oleh
Membership Service Provider (MSP) dari organisasi pemiliknya. Peer dari
organisasi yang berbeda dapat berada di saluran yang sama.
g. Membership Service Provider (MSP) :Membership Service Provider (MSP)
diimplementasikan sebagai Certificate Authority (CA) untuk mengelola sertifikat
yang digunakan untuk mengotentikasi identitas dan peran angota. Tidak ada
identitas yang tidak dikenal yang dapat berinteraksi di jaringan Hyperledger
Fabric. MSP mengelola ID pengguna dan mengotentikasi semua peserta di
jaringan yang memungkinkan Hyperledger Fabric sebagai jaringan pribadi.
h. Ordering Service : transaksi paket ordering service dijadikan blok untuk
dikirim ke seluruh peer di saluran. Ordering service menjamin pengiriman
transaksi dalam jaringan. Ordering service berkomunikasi dengan peers dan meendorse peer lainnya. Mekanisme konfigurasi yang didukung untuk ordering
service adalah Solo dan Kafka.
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Dalam blockchain Hyperledger Fabric berfungsi sebagai back-end dengan
aplikasi front-end untuk berkomunikasi dengan jaringan. SDK membantu
mengatur komunikasi antara front-end dan back-end, seperti Nodejs SDK dan
Java SDK. SDK menyediakan cara untuk mengeksekusi kode berantai pengguna,
melakukan transaksi di jaringan, memantau events dll.
II.5.2 Hyperledger Composer
Hyperledger Composer merupakan alat untuk membantu dalam pengembangan
jaringan blockchain dan pembuatan smart contract yang mendukung infrastruktur
Hyperledger Fabric yang dapat memastikan bahwa transaksi dapat divalidasi
sesuai dengan aturan untuk membantu memodelkan jaringan bisnis (business
network).

Gambar II.7 Komponen Business Network Definition (Maheshwari, 2018)
Business network definition (BNA) dalam Hyperledger Composer terdiri dari
model file, logic file berbentuk JavaScript (.Js), kemudian pengaturan hak akses
yang dibuat dalam file access control (.acl), yang terakhir pengaturan query (.qry)
(Blummer dkk., 2018 dan Maheshwari, 2018). Berikut ini merupakan penjelasan
terkait file-file penyusun BNA :
a. Network model file (.cto) : sebagai bagian dari model jaringan bisnis, perlu
dilakukannya mendefinisikan aset serta transaksi dan partisipan yang dapat
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berinteraksi dengan aset tersebut. Model file ini berisi definisi aset, peserta dan
transaksi.
b. JavaScript (.js) : mendefinisikan fungsi-fungsi transaksi.
c. ACL file (.acl) : berisi aturan kontrol akses yang menentukan hak-hak
partisipan yang berbeda dalam jaringan bisnis.
d. Query (.qry) : mendefinisikan query yang dapat dijalankan dalam jaringan.
Dengan menggunakan file-file tersebut, Hyperledger Composer menciptakan
jaringan bisnis yang dapat dikemas dan diekspor sebagai paket. Paket ini
merupakan business network archive file (.bna), yang dapat diterapkan pada
jaringan Hyperledger Fabric yang ada.
II.5.3 Hyperledger Explorer
Hyperledger Explorer menyediakan dashboard untuk melihat informasi tentang
blok, log node, statistik, kontrak pintar, transaksi, dan informasi lainnya yang
disimpan dalam blockchain. Pengguna dapat meminta blok atau meminta
transaksi tertentu untuk melihat secara detail dan lengkap. Explorer dapat
diintegrasikan dengan platform autentikasi atau otorisasi apapun, baik komersial
maupun open-source, untuk menyediakan fungsi yang sesuai dengan hak
istimewa pengguna (Jenie, 2018).
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Bab III Perancangan dan Implementasi
III.1

Perancangan Sistem

Proses perancangan sistem dilakukan dengan mengidentifikasi alur proses sistem
pencatatan hasil rekapitulasi pemilu oleh Kawal Pemilu yang kemudian dijadikan
masukan untuk melakukan perancangan sistem yang akan diusulkan sebagai
solusi untuk mengatasi permasalahan.

III.1.1 Identifikasi Sistem Eksisting
Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan proses perhitungan suara yang
dilakukan oleh KPU dan Kawal Pemilu pada kondisi eksisting. Perhitungan suara
yang dilakukan oleh KPU memakan waktu hingga lebih dari 3 hari kerja
tergantung dari kecepatan proses pengiriman suara ke tingkatan yang lebih tinggi
(Christian, 2017). Proses perhitungan dan pencatatan hasil pemilu tersebut
menjadi tidak efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
mengetahui hasil pemilu secara keseluruhan.
Dalam Kawal Pemilu, proses pencatatan dilakukan secara real count berdasarkan
pindaian formulir C1 yang diunggah oleh KPU ke situs web KPU. Dari pindaian
tersebut kemudian relawan yang telah memiliki akses akan memasukkan data
sesuai gambar ke dalam situs web Kawal Pemilu. Data tersebut akan tersimpan
ke dalam basis data milik Kawal Pemilu.

Masyarakat akan melakukan

pengawasan melalui Kawal Pemilu dengan membandingkan data yang telah
dimasukkan oleh relawan terhadap data dalam web KPU serta hasil akhir
rekapitulasi pemilu yang dilakukan oleh KPU. Gambar III.1 memperlihatkan
diagram alir informasi sistem pencatatan hasil pemilu oleh Kawal Pemilu.
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Gambar III.1 Diagram Alir Informasi Sistem Pencatatan Hasil Pemilu oleh Kawal
Pemilu
Dari gambar diatas terlihat bahwa KPU mengunggah pindaian formulir C1 ke web
mereka yang dapat langsung diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, relawan Kawal
Pemilu direkrut dan diberi izin untuk dapat mengakses sistem sehingga dapat
melakukan input data berdasarkan data yang diunggah KPU. Proses rekrutmen ini
dilakukan untuk memperoleh relawan yang berkualitas sehingga proses input data
juga dapat terjamin kualitasnya. Hasil real count dari sistem ini dapat
dibandingkan dengan hasil akhir rekapitulasi oleh pemilu sehingga dapat
diketahui apabila terdapat perbedaan maupun kesalahan perhitungan baik oleh
KPU maupun Kawal Pemilu.

Gambar III.2 Database Sentralisasi Kawal Pemilu
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Kawal Pemilu menggunakan database yang bersifat sentralisasi sehingga semua
aktor akan mengakses data melalui satu server dan apabila terjadi kegagalan
terhadap server tersebut maka keseluruhan sistem tidak dapat berjalan atau
disebut juga single point of failure.
III.1.2 Perancangan Sistem dengan Teknologi Blockchain
Penggunaan basis data sentralisasi dalam Kawal Pemilu menyebabkan
ketersediaan data serta integritas data tersebut menjadi terancam. Maka diusulkan
solusi penggunaan teknologi blockchain seperti pada Gambar III.3 sehingga
diharapkan mampu mengantisipasi masalah tersebut.

Gambar III.3 Arsitektur Sistem dengan Menggunakan Blockchain
Relawan memasukkan data yang terdapat pada gambar pindaian formulir C1
melalui akses yang telah diberikan. Data yang dimasukkan oleh para relawan yang
telah terdaftar nantinya akan dimasukkan ke dalam database dengan sistem
blockchain. Blockchain digunakan untuk menjaga ketersediaan data dan integritas
data sehingga terlindung dari serangan peretas yang ingin memanipulasi hasil dari
pengawasan real count ini. Jenis blockchain yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah permissioned blockchain dimana blockchain hanya dapat
diakses oleh peserta yang terlibat dalam jaringan sesuai dengan hak akses yang
telah ditentukan. Selain itu permissioned blockchain dapat mengurangi
kemungkinan serangan peretas dan menambah tingkat privasi karena hak akses
hanya akan diberikan kepada node tertentu dengan hak akses yang berbeda-beda
(Gatteschi dkk., 2018).
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Di samping itu juga akan dilakukan back up data gambar pindaian formulir C1
dari web KPU sebagai langkah antisipasi apabila ada manipulasi gambar pada
web KPU, sehingga terdapat salinan dari gambar pindaian tersebut. Proses back
up ini dilakukan dengan menyimpan pada penyimpanan cloud sendiri.

Gambar III.4 Use Case Diagram Sistem Pencatatan Hasil Pemilu secara Real
Count dengan Menggunakan Blockchain
Sistem pencatatan berbasis blockchain ini terdiri atas beberapa aktor yang terlibat
diantaranya Admin, Relawan, dan Masyarakat Daring. Berikut merupakan
penjabaran dari aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing aktor.
Tabel III.1 Aktivitas Aktor dalam Sistem
No
Aktor
1.
Admin

2.

Relawan

3.

Masyarakat Daring

Aktivitas
- Mengatur peserta
- Mengatur akses control
- Memasukkan data
- Mengubah data
- Membaca data
- Memasukkan data
- Mengubah data
- Membaca data
- Membaca data
- Melaporkan kesalahan data
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Dari uraian tabel diatas, dapat diidentifikasi masing-masing aktivitas dari setiap
aktor yang dapat digunakan sebagai masukan dalam proses perancangan lebih
lanjut.
III.1.3 Diagram Alir Sistem
Berikut

ini

adalah

gambaran

alur

sistem

yang

akan

dirancang

dan

diimplementasikan dengan menggunakan blockchain.

Gambar III.5 Diagram Alir Sistem Pencatatan Hasil Pemilu secara Real Count
dengan Menggunakan Blockchain
Proses pencatatan dimulai dari pemberian hak akses oleh admin kepada relawan
dan masyarakat. Kemudian apabila aktor yang terlibat adalah relawan, maka aktor
tersebut dapat melakukan input data sehingga terjadi proses penambahan blok ke
dalam jaringan. Apabila aktor yang terlibat adalah masyarakat, maka aktor
tersebut akan membaca data TPS dalam jaringan, kemudian apabila terdapat
kesalahan data maka aktor tersebut dapat melaporkan kesalahan tersebut sehingga
bertambah blok terkait transaksi pelaporan.
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III.1.4 Kebutuhan Sistem
Kebutuhan sistem pencatatan hasil pemilu

(real count) berdasarkan pindaian

formulir C1 terdiri atas bebeberapa hal yang meliputi :
1. Sistem pencatatan hasil pemilu ini hanya dapat diakses melalui jaringan internet;
2. Admin membangun sistem sesuai dengan kebutuhan dalam hal akses kontrol,
dan manajemen data.
3. Data hasil pemilu hanya dapat dimasukkan oleh relawan yang telah terdaftar
dalam sistem;
4. Masyarakat Daring dapat membaca data transaksi yang telah diinput oleh
relawan dan melaporkan adanya kesalahan data yang dimasukkan oleh relawan.
Dalam penelitian ini, akan digunakan kerangka kerja Hyperledger Fabric yang
mendukung permissioned blockchain. Hyperledger Fabric merupakan sebuah
kerangka kerja yang digunakan untuk membuat distributed ledger yang memiliki
tingkat confidentiality, flexibility, resiliency, dan scalability yang cukup baik.
Dalam

pengembangannya,

Hyperledger

Fabric

akan

didukung

dengan

Hyperledger Composer dan Hyperledger Explorer. Hyperledger Composer
merupakan sebuah toolset pengembangan jaringan blockchain dan pembuatan
kontrak pintar yang dapat memastikan bahwa transaksi dapat divalidasi sesuai
dengan aturan yang tepat dan bertujuan untuk membantu memodelkan jaringan
bisnis (Business Network) termasuk aset dan proses transaksi yang terkait.
Business Network Definition (BNA) dalam Hyperledger Composer terdiri dari
model file, logic file berbentuk JavaScript (.Js), kemudian pengaturan hak akses
yang dibuat dalam file access control (.acl), yang terakhir pengaturan query (.qry)
(Blummer dkk., 2018 dan Maheshwari, 2018). Sedangkan Hyperledger Explorer
merupakan tool yang digunakan untuk melakukan analisia terhadap jaringan
blockchain yang sedang berjalan.

III.1.5 Perancangan Kebutuhan Hyperledger Composer
Berikut ini akan dilakukan proses pendefinisian Business Network yang terdiri
atas pendefinisian partisipan yang terlibat, aset yang didaftarkan kedalam jaringan
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blockchain, transaksi yang dapat dilakukan oleh partisipan terhadap aset yang
digabungkan menjadi satu file berjenis .cto (network model file), pengaturan hak
akses yang akan mengatur partisipan yang akan dibuat menjadi file berjenis .acl
(Access Control Language), dan yang terakhir didefinisikan logic file yang akan
dibuatkan file berjenis JavaScript (.js). Model file berfungsi untuk menjabarkan
siapa saja partisipan yang ikut berperan dalam sistem, aset apa saja yang dimiliki
setiap partisipan, dan transaksi seperti apa yang dirancang.
III.1.5.1 Penentuan Partisipan
Pada bagian ini akan dilakukan penentuan terhadap partisipan yang terlibat di
dalam jaringan. Penentuan partisipan ini didasarkan dari kebutuhan aktor-aktor
dalam arsitektur sistem. Berikut merupakan daftar partisipan yang terlibat dalam
jaringan.
Tabel III.2 Daftar Partisipan
No
Participant
1.
Admin
2.
Relawan
3.
Masyarakat Daring
Dari tabel diatas, maka telah diidentifikasi partisipan yang terlibat dalam jaringan
blockchain. Partisipan tersebut adalah Admin, Relawan, dan Masyarakat Daring.
Admin bertindak sebagai pihak yang mengontrol sistem baik itu hak akses
partisipan lain maupun dalam hal transaksi. Relawan bertindak sebagai partisipan
yang akan memasukkan data ke dalam sistem. Sedangkan Masyarakat Daring
bertindak sebagai pengawas data yang akan membaca data dan melaporkan apbila
ada kekeliruan data.

III.1.5.2 Penentuan Aset
Pada bagian ini akan dilakukan penentuan terhadap aset. Aset merupakan segala
sesuatu yang memiliki nilai. Aset-aset ini berisi data-data dari proses transaksi
yang dilakukan. Berikut merupakan daftar aset beserta isinya yang dibutuhkan
dalam sistem ini.
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Tabel III.3 Daftar Aset dan Isinya
No
Asset
1.
TPS

2.

Gambar

3.

Kandidat

4.

Laporan

Value
- ID TPS
- ID Gambar
- Suara Kandidat 1
- Suara Kandidat 2
- Suara Sah
- Suara Tidak Sah
- ID Gambar
- URL Gambar
- ID Kandidat
- Nama Kandidat
- Jumlah Vote
- ID Laporan
- ID TPS
- Deskripsi
- Action

Keterangan Value pada setiap Aset :
1. TPS :
a) ID TPS : berisikan nomor identitas dari masing-masing TPS. Setiap TPS
memiliki nomor identitas yang unik yang menandakan daerah dan urutan
TPS tersebut dalam suatu daerah dan membedakan antara TPS satu
dengan yang lainnya. Misalnya untuk daerah Aceh memiliki kode awal
01, diikuti dengan urutan TPS tersebut misalnya 1, sehingga TPS tersebut
memiliki nomor identitas 011.
b) ID Gambar : berisikan nomor identitas gambar pindaian yang menjadi
rujukan data dari TPS tersebut.
c) Suara Kandidat 1 : berisikan jumlah suara yang diperoleh kandidat 1
yang telah diinput oleh relawan.
d) Suara Kandidat 2 : berisikan jumlah suara yang diperoleh kandidat 2
yang telah diinput oleh relawan.
e) Suara Sah : berisikan jumlah suara sah dalam masing-masing TPS.
f) Suara Tidak Sah : berisikan jumlah suara tidak sah dalam masing-masing
TPS
2. Gambar :
a) ID Gambar : berisikan nomor identitas dari masing-masing gampar
pindaian formulir C1. Setiap TPS memiliki pindaian formulir C1 yang
berbeda-beda yang akan menjadi rujukan data input oleh relawan. ID
Gambar ini isinya sama dengan ID TPS.
b) URL Gambar : berisikan alamat penyimpanan gambar pindaian yang
telah dibackup oleh admin, dan disimpan di penyimpanan data yang lain,
sehingga sistem memiliki salinan data gambar sebagai backup apabila
gambar di web KPU tidak dapat diakses.
3. Kandidat :
a) ID Kandidat : berisikan nomor identitas dari masing-masing pasangan
peserta pemilihan umum pada saat pemilu dilaksanakan.
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b) Nama Kandidat : berisikan nama dari masing-masing pasangan peserta
pemilihan umum.
c) Jumlah Vote : berisi akumulasi jumlah suara dari seluruh TPS yang
datanya telah diinput oleh relawan.
4. Laporan :
a) ID Laporan : berisikan nomor identitas dari masing-masing input laporan
oleh masyarakat.
b) ID TPS : berisikan nomor identitas dari TPS yang dilaporkan ada
kesalahan data.
c) Deskripsi : berisikan informasi terkait kesalahan data yang perlu
diperbaiki.
d) Action : menunjukkan status dari laporan apakah sudah dieksekusi atau
belum.
III.1.5.3 Penentuan Transaksi
Pada bagian ini akan dilakukan penentuan terhadap transaksi. Transaksi
merupakan proses yang dilakukan oleh partisipan untuk mengubah isi dari sebuah
aset. Berikut merupakan daftar transaksi yang dilakukan dalam sistem ini.
Tabel III.4 Partisipan dalam Jaringan Blockchain
No
1.

Transcation
Input Data

Participant
Relawan &
Admin

2.

Lapor Data

Masyarakat

3.

Generate
Gambar

Admin

Keterangan
Transaksi ini digunakan untuk proses
input data berdasarkan hasil pindai
formulir C1.
Transaksi ini digunakan untuk proses
laporan oleh masyarakat apabila
ditemui data masukan yang tidak sesuai
yang nantinya laporan ini akan diproses
untuk perbaikan data.
Transaksi ini digunakan untuk
membuat aset Gambar hasil pindai
yang berisi data ID Gambar dan URL
Gambar.

Dari tabel diatas, telah diidentifikasi transaksi-transaksi yang ada dalam sistem.
Transaksi-transaksi tersebut dilakukan oleh partisipan tertentu sesuai dengan
kewenangannya. Proses transaksi ini bertujuan untuk memasukkan data-data aset
dalam sistem blockchain.
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III.1.5.4 Penentuan Akses Kontrol
Pada bagian ini akan dilakukan penentuan terhadap hak akses yang diberikan
kepada masing-masing partisipan. Hak akses ini diberikan berdasarkan kebutuhan
aktivitas yang telah dirancang pada arsitektur sistem. Berikut merupakan daftar
hak akses dari masing-masing partisipan.
Tabel III.5 Daftar Hak Akses Partisipan terhadap Aset
No
1.
2.
3.

Partisipan
Admin
Relawan
Masyarakat
Daring

Aset
TPS
Kandidat
Laporan
Gambar
C R U D C R U D C R U D C R U
√ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √
- √ √ - - √ - - - √ √ - - √ - √ - - - - - - √ - - - - √ -

D
√
-

Keterangan : C=Create, R=Read, U=Update, D=Delete

Tabel III.6 Daftar Hak Akses Partisipan terhadap Transaksi dan Partisipan Lain
No

1.
2.
3.

Participant

Admin
Relawan
Masyarakat
Daring

Transaksi
Input Lapor Generate
Data
Data
Gambar
Create Create Create
√
√
√
√
-

Partisipan
Relawan
C
√
√
-

R
√
√
-

U
√
-

Masyarakat
D
√
-

C
√
-

R
√
-

U
√
-

D
√
-

Keterangan : C=Create, R=Read, U=Update, D=Delete

Berdasarkan tabel diatas, hak akses atas aset dan transaksi oleh partisipan telah
ditentukan. Hal ini guna memperjelas batasan aktivitas yang dapat dilakukan oleh
masing-masing partisipan. Berikut adalah aktivitas yang bisa dan tidak bisa
dilakukan oleh masing-masing partisipan.
Tabel III.7 Daftar Aktivitas dan Hak Akses Partisipan
No.
1.

Partisipan
Admin

2.

Admin

3.

Admin

Aktivitas
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada aset TPS
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada aset Kandidat
Melakukan fungsi Read,Update,Delete pada
aset Laporan
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Izin
Bisa
Bisa
Bisa

4.

Admin

5.

Admin

6.

Admin

7.

Admin

8.

Admin

9.

Admin

10.
11.

Admin
Relawan

12.

Relawan

13.
14.

Relawan
Relawan

15.

Relawan

16.

Relawan

17.

Relawan

18.

Relawan

19.
20.

Relawan
Relawan

21.

Relawan

22.

Relawan

23.

Relawan

24.

Relawan

25.
26.

Masyarakat
Masyarakat

27.
28.
29.

Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat

30.

Masyarakat

Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi Input
Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Generate Gambar
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada partisipan Relawan
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create pada aset Laporan
Melakukan fungsi Read,Update pada aset
TPS
Melakukan fungsi Read,Update pada aset
Laporan
Melakukan fungsi Read pada aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi Input
Data
Melakukan fungsi Create, Read pada
partisipan Relawan
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create,Delete pada aset
TPS
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset Kandidat
Melakukan fungsi Read pada aset Kandidat
Melakukan fungsi Create,Delete pada aset
Laporan
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Generate Gambar
Melakukan fungsi Update,Delete pada
partisipan Relawan
Melakukan fungsi Read pada aset TPS
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada aset Kandidat
Melakukan fungsi Create pada aset Laporan
Melakukan fungsi Read pada aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi Input
Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
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Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa

31.

Masyarakat

32.

Masyarakat

33.

Masyarakat

34.

Masyarakat

35.

Masyarakat

36.

Masyarakat

Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Generate Gambar
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada partisipan Relawan
Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete
pada partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset TPS
Melakukan fungsi Read,Update,Delete pada
aset Laporan
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset Gambar

Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa

Dari tabel diatas, telah diidentifikasi aktivitas-aktivitas dari masing-masing
partisipan. Setiap partisipan tidak dapat melakukan aktivitas yang bukan menjadi
kewenangannya. Hal ini dilakukan agar sistem berjalan sesuai dengan
perancangan yang dikehendaki.
III.1.5.5 Penentuan Logic File
Dalam penelitian ini, logic file berisi fungsi untuk memperbaharui nilai jumlah
perolehan suara tiap kandidat di setiap TPS, fungsi untuk membuat laporan terkait
kesalahan data yang ditemukan oleh masyarakat, serta fungsi untuk menghasilkan
data aset gambar yang digunakan sebagai rujukan input data oleh relawan.
III.1.5.6 Penentuan Komponen pada Hyperledger
Dalam menggunakan Hyperledger Fabric, perlu ditentukan komponen-komponen
yang mendukung sistem. Berikut merupakan daftar komponen penyusun
Hyperledger Fabric.
Tabel III.8 Daftar Kebutuhan Komponen Penyusun Hyperledger Fabric
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komponen
Aset
Ledger
Smart Contract (Chaincode)
Peer
Channel
Organization
MSP
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Jumlah
4
1
3
3
1
1
1

8.

1

Ordering Service

Dari tabel diatas, telah diidentifikasi komponen-komponen penyusun Hyperledger
Fabric. Komponen-komponen tersebut diidentifikasi berdasarkan kebutuhan
sistem yang dirancang.

III.2

Implementasi Sistem

Untuk mengimplementasi rancangan sistem yang telah dibahas, maka dibutuhkan
dukungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Akan digunakan dua
komputer untuk membedakan antara dua partisipan. Berikut adalah spesifikasi
dari perangkat yang digunakan dalam proses implementasi ini.
Tabel III.9 Daftar Spesifikasi Perangkat untuk Implementasi Sistem
No

Jenis

1.

Virtual Machine

2.
3.
4.
5.

Sistem Operasi
Storage
Prosesor
Koneksi Jaringan

6.

Hyperledger
Composer

7.

Hyperledger Fabric

8.

Hyperledger Explorer

Perangkat 1
VMware Workstation
12.5.9 build-7535481
Ubuntu 16.04 LTS
20 GB
2 Cores
NAT
Docker Enginer v17.03
Docker Compose v1.8
Node v8.9
Npm v5.x
Git v2.9
Python v2.7
CLI Tools v0.19
V0.19 (hlfv12)
PostgreSQL 9.5.14
Jq jq-1.5-1-a5b5cbe

Perangkat 2
VMware
Workstation
12.5.9 build-7535481
Ubuntu 16.04 LTS
20 GB
2 Cores
NAT
Docker Enginer v17.03
Docker Compose v1.8
Node v8.9
Npm v5.x
Git v2.9
Python v2.7
CLI Tools v0.19
V0.19 (hlfv12)
PostgreSQL 9.5.14
Jq jq-1.5-1-a5b5cbe

Dari tabel diatas, telah diidentifikasi spesifikasi yang digunakan untuk proses
implementasi sistem. Kedua perangkat tersebut akan digunakan oleh dua
partisipan yang berbeda untuk melihat fungsionalitas sistem.
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III.2.1 Implementasi Hyperledger Composer
Untuk dapat menggunakan Hyperledger Composer maka terlebih dahulu
dilakukan pemasangan terhadap seluruh perangkat lunak yang dibutuhkan.
Berikut merupakan

langkah-langkah

pemasangan

perangkat

lunak yang

dibutuhkan :
a. Pasang seluruh pre-requisites yang dibutuhkan dengan menjalankan perintah
berikut pada terminal,
curl -O https://hyperledger.github.io/composer/v0.19/prereqs-ubuntu.sh
chmod u+x prereqs-ubuntu.sh
./prereqs-ubuntu.sh

b. Pasang komponen yang digunakan dengan menjalankan perintah berikut,
npm
npm
npm
npm
npm

install
install
install
install
install

-g
-g
-g
-g
-g

composer-cli@0.20
composer-rest-server@0.20
generator-hyperledger-composer@0.20
yo
composer-playground@0.20

c. Membuat folder sebagai penyimpanan project blockchain dengan menjalankan
perintah berikut,
mkdir ~/fabric-dev-servers && cd ~/fabric-dev-servers

d. Dalam folder yang sama, jalankan perintah berikut,

curl
-O
https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/composertools/master/packages/fabric-dev-servers/fabric-dev-servers.tar.gz
tar -xvf fabric-dev-servers.tar.gz.

e. Untuk menentukan versi Hyperledger Fabric yang nanti akan digunakan,
jalankan perintah,
export FABRIC_VERSION=hlfv12

f. Kemudian untuk mengunduh seluruh konfigurasi berdasarkan versi Fabric
tersebut jalankan perintah,
./downloadFabric.sh

g. Selanjutnya, dilakukan pengetesan terhadap file yang telah di unduh pada tahap
sebelumnya dengan menjalankan perintah,
./startFabric.sh

h. Kemudian membuat card baru yang nantinya akan digunakan sebagai identitas
yang akan digunakan pada jaringan blockchain dengan menjalankan perintah,
./createPeerAdminCard.sh

i. Langkah terakhir jalankan perintah composer-playground, maka akan tampil
seperti pada Gambar III.5 Tampilan Hyperledger Composer Playground.
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III.2.2 Implementasi Business Network
Pada tahap ini akan dilakuan pengaturan terhadap business network sesuai
perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikutan merupakan langkahlangkah implementasinya :
1. Generate sebuah business network melalui terminal dengan memberikan
perintah berikut
yo hyperledger-composer

2. Memodelkan business network dengan menentukan partisipan, aset, transaksi,
dan event dan menuliskannya ke dalam source code model file seperti pada
Lampiran A.
3. Menambahkan logic untuk transaksi dengan membuat source code logic.js
seperti pada Lampiran A.
4. Mendefinisikan izin dan aturan akses ke dalam source code permission.acl
seperti pada Lampiran A.
5. Generate Business Network Archive (.bna).
6. Memasang dan melakukan deploy file BNA.
III.2.3 Implementasi Hyperledger Explorer
Implementasi Hyperledger Explorer bertujuan untuk melihat informasi yang
lebih lengkap terkait jaringan blockchain yang telah dibuat. Hal ini termasuk
melihat informasi yang terdapat dalam masing-masing blok blockchain,
keterkaitan antara blok satu dengan lainnya, serta ringkasan informasi terkait
jaringan. Berikut merupakan tahapan pengaturan Hyperledger Explorer untuk
dapat digunakan:
1. Mengunduh environment melalui tautan berikut :
https://github.com/hyperledger/blockchainexplorer/tree/4ab9585641c3be54b6e593d3d746c03ee7c5865f

2. Melakukan konfigurasi pada file config.json yang tersedia pada folder
blockchain-explorer/app/platform/fabric
3. Menjalankan perintah melalui terminal :
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cd blockchain-explorer
npm install
cd blockchain-explorer/app/test
npm install
npm run test
cd client/
npm install
npm test -- -u --coverage
npm run build
cd blockchain-explorer/ && ./start.sh

4. Seluruh

logs

yang

terjadi

dapat

dilihat

pada

folder

blockchain-

explorer/logs/app.

Gambar III.6 Tampilan Hyperledger Explorer
III.3.4 Implementasi Multi-Machine
Implementasi multi-machine dilakukan untuk membuktikan bahwa jaringan
blockchain yang dibangun bersifat distributed dimana setiap node yang terlibat
dalam jaringan memiliki salinan dari basis data blockchain ini. Proses
implementasi multi-machine tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengunduh environment hyperledger fabric dan fabric-samples dengan
memberi perintah berikut melalui terminal.
curl -sSL http://bit.ly/2ysbOFE | bash -s
1.1.0

1.1.0 1.1.0 0.4.10.

2. Selanjutnya membuka file crypto-config.yaml dan mengubah jumlah PeerOrgs
menjadi 2 sedangkan users menjadi 0
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3. Langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi dari tools (configtxgen,
cryptogen dan lainnya) yang akan digunakan untuk membuat certificate dengan
menjalankan perintah berikut.
export PATH=<lokasi tools tersebut>/bin:$PATH
./generate.sh

File certificate, public keys, dan private keys akan tersimpan didalam folder
crypto-config, folder tersebut nantinya akan disalin ke perangkat kedua.
5. Setelah membuat public key, private key, dan certificate langkah selanjutnya
melakukan pengaturan pada file docker-compose.yaml yang berfungsi untuk
mengatur certificate yang digunakan.
6. Untuk mengganti certificate yang akan digunakan, ganti pada bagian
<Masukan KeyFile> menjadi nama file dengan ekstensi _sk, file tersebut dapat
ditemukan pada folder crypto-config/peerOrganizations/org1.example.com/ca/.
Folder crypt-config yang digunakan adalah folder yang telah dibuat pada tahap
ketiga.Pada file yang sama (docker-compose.yaml), tambahkan IP Address
perangkat kedua.
7. Untuk dapat menggunakan jaringan blockchain secara multi-machine,
diperlukan pengaturan card, syntax untuk membuat card dapat dilihat pada
Lampiran A Source Code. Pembuatan peer-admin hanya dilakukan pada
perangkat pertama.
8. Selanjutnya, membuat file baru dengan nama docker-compose-machine2.yaml.
Pada dasarnya, isi dari docker-compose untuk perangkat pertama sama dengan
docker-compose untuk perangkat kedua, hanya berbeda pada extra_hosts.
Extra_host pada docker_compose untuk perangkat kedua akan berisikan IP
Address dari perangkat pertama.
9. Langkah selanjutnya adalah membuat file dengan nama ./start-fabricmachine2.sh, file ini berfungsi untuk melakukan proses “start” pada perangkat
kedua (pada perangkat pertama, file ./start-fabric.sh sudah tersedia).
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III.2.5 Implementasi Antarmuka Pengguna
Implementasi antarmuka pengguna bertujuan agar memudahkan para partisipan
dalam melakukan transaksi baik itu memperoleh informasi dari sistem maupun
memasukkan infomasi ke dalam sistem. Berikut merupakan implementasi dari
antar muka pengguna.

Gambar III.7 Tampilan Antarmuka untuk Proses Input oleh Relawan
Melalui antarmuka diatas, Relawan yang telah memiliki akses dapat memasukkan
data rekapitulasi pemilu berdasarkan pindaian formulir C1 yang ditampilkan pada
antarmuka tersebut.

Gambar III.8 Tampilan Antarmuka untuk Masyarakat
Melalui antarmuka diatas, masyarakat dapat melihat data rekapitulasi pemilu
berdasarkan pindaian formulir C1 yang telah dimasukkan oleh Relawan. Apabila
ada kesalahan data, Masyarakat dapat melaporkan melalui antarmuka tersebut.
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Bab IV Pengujian dan Evaluasi
Pada bab ini akan dijelaskan terkait pengujian dan evaluasi terhadap rancangan
sistem yang telah diimplementasikan sebelumnya. Pengujian dan evaluasi ini
dilakukan untuk membuktikan konsep dan mengukur kinerja dari sistem pencatatan
hasil rekapitulasi pemilu berdasarkan hasil pindaian formulir C1.

IV.1 Pengujian
Berdasarkan skenario yang telah dirancang maka pengujian yang dilakukan
adalah sebagai berikut :
IV.1.1 Pengujian Fungsionalitas
Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pencatatan
hasil rekapitulasi pemilu berdasarkan hasil pindai formulir C1 ini berjalan sesuai
fungsi atau tidak. Tabel berikut berisi skenario pengujian fungsionalitas yang akan
dilakukan.
Tabel IV.1 Daftar Skenario Pengujian Fungsionalitas
No.
1.

Partisipan
Admin

2.

Admin

3.

Admin

4.

Admin

5.

Admin

6.

Admin

7.

Admin

8.

Admin

9.

Admin

10.
11.

Admin
Relawan

Aktivitas
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada aset TPS
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada aset Kandidat
Melakukan fungsi Read, Update, Delete pada
aset Laporan
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi Input
Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Generate Gambar
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada partisipan Relawan
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create pada aset Laporan
Melakukan fungsi Read,Update pada aset
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Izin
Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa

12.

Relawan

13.
14.

Relawan
Relawan

15.

Relawan

16.

Relawan

17.

Relawan

18.

Relawan

19.
20.

Relawan
Relawan

21.

Relawan

22.

Relawan

23.

Relawan

24.

Relawan

25.
26.

Masyarakat
Masyarakat

27.
28.
29.

Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat

30.

Masyarakat

31.

Masyarakat

32.

Masyarakat

33.

Masyarakat

34.

Masyarakat

35.

Masyarakat

36.

Masyarakat

TPS
Melakukan fungsi Read,Update pada aset
Laporan
Melakukan fungsi Read pada aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi Input
Data
Melakukan fungsi Create, Read pada
partisipan Relawan
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create,Delete pada aset
TPS
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset Kandidat
Melakukan fungsi Read pada aset Kandidat
Melakukan fungsi Create,Delete pada aset
Laporan
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Generate Gambar
Melakukan fungsi Update,Delete pada
partisipan Relawan
Melakukan fungsi Read pada aset TPS
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada aset Kandidat
Melakukan fungsi Create pada aset Laporan
Melakukan fungsi Read pada aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada transaksi Input
Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada transaksi
Generate Gambar
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada partisipan Relawan
Melakukan fungsi Create, Read, Update,
Delete pada partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset TPS
Melakukan fungsi Read,Update,Delete pada
aset Laporan
Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada
aset Gambar
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Bisa
Bisa
Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa
Tidak Bisa

IV.1.1.1 Pengujian Fungsionalitas Admin
Berikut ini adalah hasil pengujian fungsionalitas terhadap aktivitas Admin.
1) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada aset TPS

Gambar IV.1 Admin Menambah dan Melihat Aset TPS

Gambar IV.2 Admin Memperbaharui Aset TPS
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Gambar IV.3 Admin Menghapus Aset TPS
Berdasarkan ketiga gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Aset TPS telah sesuai seperti perancangan. Admin

dapat melakukan fungsi

Create,Read,Update,Delete pada aset TPS.
2) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada aset Kandidat

Gambar IV.4 Admin Menambah dan Melihat Aset Kandidat
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Gambar IV.5 Admin Memperbaharui Aset Kandidat

Gambar IV.6 Admin Menghapus Aset Kandidat
Berdasarkan ketiga gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Aset Kandidat telah sesuai seperti perancangan. Admin dapat melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada aset Kandidat.
3) Melakukan fungsi Create pada aset Laporan

Gambar IV.7 Admin Menambah Aset Laporan
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap Aset
Laporan telah sesuai perancangan. Admin tidak dapat melakukan fungsi Create
pada aset Laporan.
4) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada aset Gambar

Gambar IV.8 Admin Menambah Aset Gambar

Gambar IV.9 Admin Memperbaharui Aset Gambar
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Gambar IV.10 Admin Menghapus Aset Gambar
Berdasarkan ketiga gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Aset Gambar telah sesuai seperti perancangan. Admin dapat melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada aset Gambar.
5) Melakukan fungsi Create pada transaksi Input Data

Gambar IV.11 Admin Melakukan Transaksi Input Data
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Transaksi Input Data telah sesuai perancangan. Admin dapat melakukan fungsi
Create pada transaksi Input Data.
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6) Melakukan fungsi Create pada transaksi Lapor Data

Gambar IV.12 Admin Melakukan Transaksi Lapor Data
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Transaksi Lapor Data telah sesuai perancangan. Admin tidak dapat melakukan
fungsi Create pada transaksi Lapor Data.
7) Melakukan fungsi Create pada transaksi Generate Gambar

Gambar IV.13 Admin Melakukan Transaksi Generate Gambar
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Transaksi Generate Gambar telah sesuai perancangan. Admin tidak dapat
melakukan fungsi Create pada transaksi Generate Gambar.
8) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Relawan

Gambar IV.14 Admin Menambah dan Melihat Partisipan Relawan

Gambar IV.15 Admin Memperbaharui Partisipan Relawan
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Gambar IV.16 Admin Memperbaharui Partisipan Relawan
Berdasarkan ketiga gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Partisipan Relawan telah sesuai seperti perancangan. Admin dapat melakukan
fungsi Create,Read,Update,Delete pada Partisipan Relawan.
9) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Masyarakat

Gambar IV.17 Admin Menambah dan Melihat Partisipan Masyarakat

Gambar IV.18 Admin Menghapus Partisipan Masyarakat
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Berdasarkan kedua gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
Partisipan Masyarakat telah sesuai seperti perancangan. Admin dapat melakukan
fungsi Create,Read,Update,Delete pada Partisipan Masyarakat.
10) Melakukan fungsi Read,Update,Delete pada aset Laporan

Gambar IV.19 Admin Memperbaharui dan Melihat Aset Laporan

Gambar IV.20 Admin Menghapus Aset Laporan
Berdasarkan kedua gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Admin terhadap
aset Laporan telah sesuai seperti perancangan. Admin dapat melakukan fungsi
Read,Update,Delete pada aset Laporan.
IV.1.1.2 Pengujian Fungsionalitas Relawan
Berikut ini adalah hasil pengujian fungsionalitas terhadap aktivitas Relawan.
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1) Melakukan fungsi Read,Update pada aset TPS

Gambar IV.21 Relawan Memperbaharui dan Membaca Aset TPS
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap aset
TPS telah sesuai seperti perancangan. Relawan dapat melakukan fungsi
Read,Update pada aset TPS.
2) Melakukan fungsi Read,Update pada aset Laporan

Gambar IV.22 Relawan Memperbaharui dan Membaca Aset Laporan
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap aset
Laporan telah sesuai seperti perancangan. Relawan dapat melakukan fungsi
Read,Update pada aset Laporan
3) Melakukan fungsi Read pada aset Gambar

Gambar IV.23 Relawan Membaca Aset Gambar
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap aset
Gambar telah sesuai seperti perancangan. Relawan dapat melakukan fungsi Read
pada aset Gambar.
4) Melakukan fungsi Create pada transaksi Input Data

Gambar IV.24 Relawan Melakukan Transaksi Input Data
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap
transaksi Input Data telah sesuai seperti perancangan. Relawan dapat melakukan
fungsi Create pada transaksi Input Data.
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5) Melakukan fungsi Create, Read pada partisipan Relawan

Gambar IV.25 Relawan Menambah dan Membaca Partisipan Relawan
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap
partisipan Relawan telah sesuai seperti perancangan. Relawan dapat melakukan
fungsi Create, Read pada partisipan Relawan.
6) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Masyarakat

Gambar IV.26 Relawan Membaca dan Menambah Partisipan Masyarakat
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap
partisipan Masyarakat telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat
melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Masyarakat.
7) Melakukan fungsi Create,Delete pada aset TPS

Gambar IV.27 Relawan Menghapus dan Menambahkan Aset TPS
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap Aset
TPS telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat melakukan fungsi
Create,Delete pada aset TPS.
8) Melakukan fungsi Read pada aset Kandidat

Gambar IV.28 Relawan Membaca Aset Kandidat
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap Aset
Kandidat telah sesuai seperti perancangan. Relawan dapat melakukan fungsi Read
pada aset Kandidat.
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9) Melakukan fungsi Create, Update, Delete pada aset Kandidat

Gambar IV.29 Relawan Menambah, Memperbaharui, Menghapus Aset Kandidat
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap Aset
Kandidat telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat melakukan fungsi
Create, Update, Delete pada aset Kandidat
10) Melakukan fungsi Create,Delete pada aset Laporan

Gambar IV.30 Relawan Menambah dan Menghapus Aset Laporan
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap Aset
Laporan telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat melakukan fungsi
Create,Delete pada aset Laporan.
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11) Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada aset Gambar

Gambar IV.31 Relawan Menambah,Memperbaharui, dan Menghapus Aset
Gambar
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap Aset
Gambar telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat melakukan fungsi
Create,Update,Delete pada aset Gambar.
12) Melakukan fungsi Create pada transaksi Lapor Data

Gambar IV.32 Relawan Melakukan Transaksi Lapor Data
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap
transaksi Lapor Data telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat
melakukan fungsi Create pada transaksi Lapor Data.
13) Melakukan fungsi Create pada transaksi Generate Gambar

Gambar IV.33 Relawan Melakukan Transaksi Generate Gambar
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap
transaksi Generate Gambar telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat
melakukan fungsi Create pada transaksi Generate Gambar.
14) Melakukan fungsi Update,Delete pada partisipan Relawan

Gambar IV.34 Relawan Memperbaharui dan Menghapus Partisipan Relawan
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Relawan terhadap
partisipan Relawan telah sesuai seperti perancangan. Relawan tidak dapat
melakukan fungsi Update,Delete pada partisipan Relawan
IV.1.1.3 Pengujian Fungsionalitas Masyarakat
Berikut ini adalah hasil pengujian fungsionalitas terhadap aktivitas Masyarakat.
1) Melakukan fungsi Read pada aset TPS

Gambar IV.35 Masyarakat Melihat Aset TPS
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Aset TPS telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat dapat melakukan fungsi
Read pada aset TPS.
2) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada aset Kandidat

Gambar IV.36 Masyarakat Melihat,Menambah,Memperbaharui, dan Menghapus
Aset Kandidat
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Aset Kandidat telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat tidak dapat
melakukan fungsi Create,Update,Delete pada aset Kandidat, dapat melakukan
fungsi Read pada aset Kandidat.
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3) Melakukan fungsi Create pada aset Laporan

Gambar IV.37 Masyarakat Menambahkan Aset Laporan
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Aset Laporan telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat dapat melakukan
fungsi Create pada aset Laporan.
4) Melakukan fungsi Read pada aset Gambar

Gambar IV.38 Masyarakat Melihat Aset Gambar
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Aset Gambar telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat dapat melakukan
fungsi Read pada aset Gambar.
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5) Melakukan fungsi Create pada transaksi Input Data

Gambar IV.39 Masyarakat Melakukan Transaksi Input Data
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Transaksi Input Data telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat dapat
melakukan fungsi Create pada transaksi Input Data.
6) Melakukan fungsi Create pada transaksi Lapor Data

Gambar IV.40 Masyarakat Melakukan Transaksi Lapor Data
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Transaksi Lapor Data telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat dapat
melakukan fungsi Create pada transaksi Lapor Data.
7) Melakukan fungsi Create pada transaksi Generate Gambar

Gambar IV.41 Masyarakat Melakukan Transaksi Generate Gambar
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Transaksi Generate Gambar telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat tidak
dapat melakukan fungsi Create pada transaksi Generate Gambar.
8) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Relawan

Gambar IV.42 Masyarakat Melihat dan Menambah Partisipan Relawan
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Partisipan Relawan telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat tidak dapat
melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Relawan.
9) Melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Masyarakat

Gambar IV.43 Masyarakat Melihat dan Menambah Partisipan Masyarakat
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Partisipan Masyarakat telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat tidak dapat
melakukan fungsi Create,Read,Update,Delete pada partisipan Masyarakat.
10) Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada aset TPS

Gambar IV.44 Masyarakat Menambah, Memperbaharui, dan Menghapus Aset
TPS
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Aset TPS telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat tidak dapat melakukan
fungsi Create,Update,Delete pada aset TPS.
11) Melakukan fungsi Read,Update,Delete pada aset Laporan

Gambar IV.45 Masyarakat Melihat Aset Laporan
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Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Aset Laporan telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat tidak dapat melakukan
fungsi Read,Update,Delete pada aset Laporan.
12) Melakukan fungsi Create,Update,Delete pada aset Gambar

Gambar IV.46 Masyarakat Menambah dan Memperbaharui Aset Gambar

Gambar IV.47 Masyarakat Menghapus Aset Gambar
Berdasarkan gambar diatas, ditunjukkan bahwa aktivitas Masyarakat terhadap
Aset Gambar telah sesuai seperti perancangan. Masyarakat tidak dapat melakukan
fungsi Read,Update,Delete pada aset Gambar.
Tabel IV.2 Hasil Skenario Pengujian Fungsionalitas
No.

Partisipan

1.

Admin

2.

Admin

3.

Admin

4.

Admin

5.

Admin

Aktivitas
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
aset TPS
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
aset Kandidat
Melakukan fungsi
Read,Update,Delete pada aset
Laporan
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Input Data
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Izin

Keterangan

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

6.

Admin

7.

Admin

8.

Admin

9.

Admin

10.

Admin

11.

Relawan

12.

Relawan

13.

Relawan

14.

Relawan

15.

Relawan

16.

Relawan

17.

Relawan

18.

Relawan

19.

Relawan

20.

Relawan

21.

Relawan

22.

Relawan

23.

Relawan

24.

Relawan

25.

Masyarakat

26.

Masyarakat

Melakukan fungsi Create pada
transaksi Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Generate Gambar
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
partisipan Relawan
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create pada
aset Laporan
Melakukan fungsi Read,Update
pada aset TPS
Melakukan fungsi Read,Update
pada aset Laporan
Melakukan fungsi Read pada
aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Input Data
Melakukan fungsi Create, Read
pada partisipan Relawan
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi Create,Delete
pada aset TPS
Melakukan fungsi
Create,Update,Delete pada aset
Kandidat
Melakukan fungsi Read pada
aset Kandidat
Melakukan fungsi Create,Delete
pada aset Laporan
Melakukan fungsi
Create,Update,Delete pada aset
Gambar
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Generate Gambar
Melakukan fungsi Update,Delete
pada partisipan Relawan
Melakukan fungsi Read pada
aset TPS
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
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Tidak
Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa
Tidak
Bisa
Tidak
Bisa

Sesuai
Sesuai
Sesuai

Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

27.

Masyarakat

28.

Masyarakat

29.

Masyarakat

30.

Masyarakat

31.

Masyarakat

32.

Masyarakat

33.

Masyarakat

34.

Masyarakat

35.

Masyarakat

36.

Masyarakat

aset Kandidat
Melakukan fungsi Create pada
aset Laporan
Melakukan fungsi Read pada
aset Gambar
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Input Data
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Lapor Data
Melakukan fungsi Create pada
transaksi Generate Gambar
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
partisipan Relawan
Melakukan fungsi
Create,Read,Update,Delete pada
partisipan Masyarakat
Melakukan fungsi
Create,Update,Delete pada aset
TPS
Melakukan fungsi
Read,Update,Delete pada aset
Laporan
Melakukan fungsi
Create,Update,Delete pada aset
Gambar

Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tidak
Bisa

Sesuai

Tabel diatas menunjukkan bahwa pengujian fungsionalitas telah dilakukan dan
mendapatkan hasil yang sesuai dengan perancangan.
IV.1.2 Pengujian Kinerja
Pengujian kinerja dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap waktu yang
dibutuhkan untuk melakukan setiap transaksi. Dalam pengujian ini digunakan
shell script untuk memasukkan sebanyak 200 transaksi secara otomatis ke dalam
server dan didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel IV.3 Hasil Pengujian Kecepatan Transaksi
Percobaan

Waktu
(detik)
53
54
56
52

1
2
3
4

68

5
6
7
8
9
10
Rata-rata

55
54
53
52
56
53
54

Dari hasil pengujian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memproses
sejumlah 200 transaksi dibutuhkan waktu kurang lebih 54 detik, sehingga untuk
melakukan 1 kali transaksi dibutuhkan waktu kurang lebih 0,3 detik. Dengan
jumlah TPS sekitar 500.000 maka akan ada sebanyak 500.000 transaksi yang
masuk ke dalam sistem. Idealnya 500.000 transaksi ini dapat diselesaikan selama
sekitar 40 jam. Kecepatan transaksi ini sangat bergantung dengan spesifikasi
perangkat yang digunakan. Semakin handal proses komputasi perangkat yang
digunakan maka akan semakin cepat transaksi tersebut dapat dieksekusi.
IV.2 Evaluasi
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa semua
fungsionalitas sistem telah berjalan sesuai dengan perancangan dan hasil yang
diharapkan. Implementasi teknologi blockchain dalam sistem pencatatan hasil
rekapitulasi pemilu ini memiliki kelebihan dalam hal basis data yang terdistribusi
sehingga mencegah kegagalan sistem akibat single point of failure.
Pada penelitian ini pengujian kinerja dilakukan dengan perhitungan waktu
transaksi namun masih bersifat sederhana. Untuk hasil dari pengujian kinerja akan
sangat bergantung dengan spesifikasi perangkat yang digunakan. Perlu dilakukan
pengujian lebih lanjut untuk beberapa tipe kasus agar dapat menggambarkan
kondisi nyata.
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Bab V Penutup
V.1 Simpulan
Berdasarkan

penelitian

yang

telah

dilakukan

terkait

perancangan

dan

implementasi teknologi blockchain pada sistem pencatatan hasil rekapitulasi
pemilu berdasarkan formulir C1 pindaian KPU, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Perancangan sistem pencatatan hasil rekapitulasi pemilu berdasarkan
pindaian formulir C1 dengan menggunakan teknologi blockchain dilakukan
dengan mendefinisikan partisipan yang terlibat, aset-aset yang dibutuhkan,
serta transaksi yang dibutuhkan. Sedangkan proses implementasinya
menggunakan platform Hyperledger sebagai platform yang mendukung
permissioned blockchain.
2. Teknologi blockchain mampu menunjang sistem pencatatan hasil
rekapitulasi pemilu berdasarkan pindaian formulir C1 sehingga sitem ini
memiliki kelebihan pada sisi keamanan ketersediaan data dan integritas
data. Penerapan teknologi blockchain dalam aplikasi ini telah dilakukan
pengujian secara fungsional dan kinerja dan didapatkan hasil sesuai yang
dibutuhkan.

V.2 Saran
Berikut ini merupakan saran pengembangan yang diajukan untuk penelitian lebih
lanjut, diantaranya adalah melakukan pengujian sistem pada skala yang lebih
besar sehingga didapatkan hasil pengujian yang mendekati kondisi sesungguhnya.
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Lampiran A Source Code
Source Code file model.cto

/*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the
License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS"
BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
* See the License for the specific language governing permissions
and
* limitations under the License.
*/
namespace org.example.empty
participant Relawan identified by IDRelawan {
o String IDRelawan
o String email
o String NamaRelawan
}
participant Masyarakat identified by IDMasyarakat {
o String IDMasyarakat
}
asset Laporan identified by IDLaporan {
o String IDLaporan
--> TPS tps
o String deskripsi
o Boolean action
}
asset TPS identified by IDTPS {
o String IDTPS
--> Gambar gambar
o Double kandidat1
o Double kandidat2
o Double suaravalid
o Double suarainvalid
}
asset Kandidat identified by IDKandidat {
o String IDKandidat
o String NamaKandidat
o Double JumlahVote
}
asset Gambar identified by IDGambar {
o String IDGambar

75

o String URLGambar
}
transaction inputData {
--> TPS tps
o Double newkandidat1
o Double newkandidat2
o Double newsuaravalid
o Double newsuarainvalid
}
transaction laporData {
o String IDLaporan
--> TPS tps
o String deskripsi
o Boolean action
}
transaction generateGambar {
}
event Ganti {
--> TPS tps
o Double oldkandidat1
o Double oldkandidat2
o Double oldsuaravalid
o Double oldsuarainvalid
o Double newkandidat1
o Double newkandidat2
o Double newsuaravalid
o Double newsuarainvalid
}

Source Code file permission.acl

/*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the
License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS"
BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
* See the License for the specific language governing permissions
and
* limitations under the License.
*/
rule MasyarakatTPS {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Masyarakat"
operation: READ
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}

resource: "org.example.empty.TPS"
action: ALLOW

rule MasyarakatKandidat {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Masyarakat"
operation: READ
resource: "org.example.empty.Kandidat"
action: ALLOW
}
rule MasyarakatGambar {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Masyarakat"
operation: READ
resource: "org.example.empty.Gambar"
action: ALLOW
}
rule MasyarakatLaporan {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Masyarakat"
operation: CREATE
resource: "org.example.empty.Laporan"
action: ALLOW
}
rule MasyarakatSubmit {
description: "Grant business network administrators full
access to system resources"
participant: "org.example.empty.Masyarakat"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.laporData"
action: ALLOW
}
rule MasyarakatSystem {
description: "Grant business network administrators full
access to system resources"
participant: "org.example.empty.Masyarakat"
operation: ALL
resource: "org.hyperledger.composer.system.**"
action: ALLOW
}

}

rule RelawanTPS {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Relawan"
operation: READ,UPDATE
resource: "org.example.empty.TPS"
action: ALLOW
rule RelawanGambar {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Relawan"
operation: READ
resource: "org.example.empty.Gambar"
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}

}

action: ALLOW
rule RelawanKandidat {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Relawan"
operation: READ
resource: "org.example.empty.Kandidat"
action: ALLOW

rule RelawanLaporan {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Relawan"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.Laporan"
action: ALLOW
}
rule RelawanRekrut {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.example.empty.Relawan"
operation: CREATE,READ
resource: "org.example.empty.Relawan"
action: ALLOW
}
rule RelawanSystem {
description: "Grant business network administrators full
access to system resources"
participant: "org.example.empty.Relawan"
operation: ALL
resource: "org.hyperledger.composer.system.**"
action: ALLOW
}
rule RelawanSubmit {
description: "Grant business network administrators full
access to system resources"
participant: "org.example.empty.Relawan"
operation: CREATE
resource: "org.example.empty.inputData"
action: ALLOW
}
rule AdminLaporan {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: READ,UPDATE,DELETE
resource: "org.example.empty.Laporan"
action: ALLOW
}
rule AdminRelawan {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.Relawan"
action: ALLOW
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}
rule AdminMasyarakat {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.Masyarakat"
action: ALLOW
}
rule AdminTPS {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.TPS"
action: ALLOW
}
rule AdminKandidat {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.Kandidat"
action: ALLOW
}
rule AdminGambar {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.Gambar"
action: ALLOW
}
rule AdminSubmit {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.inputData"
action: ALLOW
}
rule AdminGenerate {
description: "Allow the auctioneer full access"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.example.empty.generateGambar"
action: ALLOW
}
rule NetworkAdminSystem {
description: "Grant business network administrators full
access to system resources"
participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin"
operation: ALL
resource: "org.hyperledger.composer.system.**"
action: ALLOW
}
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Source Code file logic.js

/*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the
License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS"
BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
* See the License for the specific language governing permissions
and
* limitations under the License.
*/
/* global getAssetRegistry getFactory emit */
/**
* Sample transaction processor function.
* @param {org.example.empty.inputData} tx The sample transaction
instance.
* @transaction
*/
async function inputData(input) { // eslint-disable-line nounused-vars
// Save the old value of the asset.
const oldkandidat1= input.tps.kandidat1;
const oldkandidat2= input.tps.kandidat2;
const oldsuaravalid= input.tps.suaravalid;
const oldsuarainvalid= input.tps.suarainvalid;
// Update the asset with the new value.
input.tps.kandidat1=input.newkandidat1;
input.tps.kandidat2=input.newkandidat2;
input.tps.suaravalid=input.newsuaravalid;
input.tps.suarainvalid=input.newsuarainvalid;
// Get the asset registry for the asset.
const assetRegistry = await
getAssetRegistry('org.example.empty.TPS');
// Update the asset in the asset registry.
await assetRegistry.update(input.tps);
// Emit an event for the modified asset.
let event = getFactory().newEvent('org.example.empty',
'Ganti');
event.tps = input.tps;
event.oldkandidat1= oldkandidat1;
event.oldkandidat2= oldkandidat2;
event.oldsuaravalid= oldsuaravalid;
event.oldsuarainvalid= oldsuarainvalid;
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event.newkandidat1= input.newkandidat1;
event.newkandidat2= input.newkandidat2;
event.newsuaravalid= input.newsuaravalid;
event.newsuarainvalid= input.newsuarainvalid;
}

emit(event);

/**
* Update the LOC to show that it has been approved by a given
person
* @param {org.example.empty.laporData} approve - the Approve
transaction
* @transaction
*/
async function laporData(lapor) { // eslint-disable-line nounused-vars
const registry = await
getAssetRegistry('org.example.empty.Laporan');
const factory = getFactory();
// Create the bond asset.
const laporan = factory.newResource('org.example.empty',
'Laporan', lapor.IDLaporan);
laporan.tps = lapor.tps;
laporan.deskripsi = lapor.deskripsi;
laporan.action = lapor.action;

}

// Add the bond asset to the registry.
await registry.add(laporan);

/**
*
* @param {org.example.empty.generateGambar} setupDemo - SetupDemo
instance
* @transaction
*/
async function generateGambar(gambar) { // eslint-disable-line
no-unused-vars
const factory = getFactory();
const NS = 'org.example.empty';
const picRegistry = await getAssetRegistry(NS + '.Gambar');
const gambar1 = factory.newResource(NS, 'Gambar',
'Gambar_011');
gambar1.URLGambar =
'https://drive.google.com/open?id=1d97hFvypoKNcVVioYvyMQdlnPWOWFo2
2';
await picRegistry.add(gambar1);
const gambar2 = factory.newResource(NS, 'Gambar',
'Gambar_012');
gambar2.URLGambar =
'https://drive.google.com/open?id=1hbjSrI3maBbiJILwoUsKhLhNQS93Twh
Y';
await picRegistry.add(gambar2);
}
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Source Code file startFabric.sh

set -ev
# don't rewrite paths for Windows Git Bash users
export MSYS_NO_PATHCONV=1
docker-compose -f /home/ali/fabric-dev-servers/composer/dockercompose-machine2.yml down
docker-compose -f /home/ali/fabric-dev-servers/composer/dockercompose-machine2.yml up -d peer1.org1.example.com couchdb1
export FABRIC_START_TIMEOUT=10
#echo ${FABRIC_START_TIMEOUT}
sleep ${FABRIC_START_TIMEOUT}
# Create the channel
docker exec -e
"CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/etc/hyperledger/msp/users/Admin@org1.exa
mple.com/msp" peer1.org1.example.com peer channel fetch config -o
orderer.example.com:7050 -c composerchannel
docker exec -e
"CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/etc/hyperledger/msp/users/Admin@org1.exa
mple.com/msp" peer1.org1.example.com peer channel join -b
composerchannel_config.block

Source Code file startFabric.sh

{
"network-config": {
"org1": {
"name": "Org1",
"mspid": "Org1MSP",
"peer1": {
"requests": "grpc://127.0.0.1:7051",
"events": "grpc://127.0.0.1:7053",
"server-hostname": "peer0.org1.example.com"
},
"admin": {
"key": "/home/ali/fabric-dev-servers/composer/cryptoconfig//peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.exampl
e.com/msp/keystore",
"cert": "/home/ali/fabric-dev-servers/composer/cryptoconfig//peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.exampl
e.com/msp/signcerts"
}}},
"channel": "composerchannel",
"orderers":
[
{
"mspid": "OrdererMSP",
"server-hostname":"orderer.example.com",
"requests":"grpc://127.0.0.1:7050"
}],
"keyValueStore": "/tmp/fabric-client-kvs",
"configtxgenToolPath": "/home/ali/fabric-dev-servers/fabricsamples/bin",
"SYNC_START_DATE_FORMAT": "YYYY/MM/DD",
"syncStartDate": "2018/01/01",
"eventWaitTime": "30000",
"license": "Apache-2.0",
"version": "1.1"
}
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