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1.  Pendahuluan  

Penggunaan teknologi saat ini sudah semakin maju. Ada banyak kebutuhan 

manusia yang mendorong kemajuan teknologi sehingga menjadikan hal ini sebagai 

sebuah keharusan. Inovasi terus berkembang ke berbagai bidang tak terkecuali pada 

pemilihan umum (pemilu). 

Banyak proses yang harus dilaksanakan menjelang pemilu, salah satunya adalah 

coklit yang merupakan kependekan dari pencocokan dan penelitian [1]. Proses ini 

dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota atau Kabupaten. Dalam proses pemutakhiran 

data pemilih, PPDP datang dari rumah ke rumah untuk melakukan tiga hal yaitu catat, 

perbaiki, dan coret. Adapun yang dicatat oleh PPDP adalah nama-nama calon pemilih 

yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar pada data pemilih. Hal lain yang 

dicatat adalah calon pemilih berkebutuhan khusus yang akan diisi pada kolom 

disabilitas. 

Selain itu PPDP juga melakukan perbaikan pada data pemilih. Pemilih dapat 

melaporkan pada PPDP apabila ada data yang keliru, misalnya NIK salah, tanggal 

lahir keliru, nama yang kurang lengkap, dan berbagai data lain yang bermasalah. 

Tugas selanjutnya dari PPDP adalah mencoret, yang dilakukan pada calon pemilih 

apabila terdapat data yang ganda, warga yang telah meninggal dunia, berubah 

statusnya dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri, belum berusia 17 tahun, hak 

pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dan lain-lain. 

Proses pemutakhiran data ini sebenarnya adalah proses yang menaruh prinsip 

keterbukaan dan bottom up dengan alur dimulai dari coklit, penetapan daftar pemilih 

sementara, hingga penetapan daftar pemilih tetap. Dalam proses coklit, PPDP 

mestinya turun langsung ke rumah-rumah menemui calon pemilih, akan tetapi dari 

sejumlah data hanya separuh dari jumlah PPDP yang melakukan coklit dengan 

mendatangi calon pemilih dari rumah ke rumah, selebihnya dianggap sudah didata 

dan dilaporkan ke atas bahwa sudah didata seluruhnya [2]. Untuk memastikan 

apakah PPDP telah datang dari rumah ke rumah, dirancang sebuah aplikasi geotagging 

berbasis Android. Setiap PPDP yang datang ke rumah akan menempelkan stiker coklit 

yang dilengkapi QR Code berisi kode untuk yang menyimpan alamat dan koordinat 

rumah yang didatangi, kemudian PPDP akan memindai QR Code tersebut melalui 

aplikasi sehingga lokasi saat itu otomatis terkirim ke database dan dapat dibandingkan 

dengan data alamat serta koordinat rumah yang telah ada, jika sesuai berarti PPDP 

telah melaksanakan coklit dengan baik. Apabila QR Code dipindai pada lokasi berbeda 

maka akan terjadi ketidaksesuaian antara lokasi pemindaian QR Code dengan lokasi 
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pada database yang kemungkinan disebabkan oleh PPDP yang tidak datang ke alamat 

dan koordinat seharusnya. 

Data pemilih yang bermasalah dapat menyebabkan inefisiensi anggaran dalam 

penyediaan logistik pemilu yaitu surat suara. Selain itu juga dapat terjadi adanya 

penyalahgunaan hak pilih khususnya pada pemilih yang tidak memenuhi syarat 

tetapi masih terdaftar. Lebih lanjut hal ini dapat menjadi celah bagi peserta pemilu 

yang kalah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi [3]. 

Aplikasi e-coklit telah dikembangkan di Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, 

dan Kabupaten Pohuwatu [4]. Namun aplikasi yang telah dikembangkan tersebut 

belum menerapkan geotagging sehingga tidak dapat memastikan apakah PPDP datang 

ke rumah-rumah. Sebagai langkah awal, coklit mestinya dilaksanakan dengan benar 

sehingga tidak ada kesalahan data yang tidak diinginkan. 

2.  Metode 

2.1.  Model Perancangan 

Pada sistem ini digunakan model waterfall yang memisahkan aktivitas-aktivitas 

dari proses inti yang mencakup spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi 

untuk kemudian direpresentasikan ke dalam fase proses yang berbeda seperti 

spesifikasi kebutuhan, desain perangkat lunak, implementasi, dan pengujian [5]. 

Model waterfall diterapkan karena fase proses dikerjakan satu-persatu sehingga 

meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Berikut merupakan model 

perancangan pada sistem ini (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Model Perancangan Waterfall 

Dalam tahap requirements definition, kebutuhan atau spesifikasi dari sistem 

ditentukan oleh penulis bersama client, dalam hal ini adalah KPU dengan sifat 

diasumsikan. Setelah spesifikasi sudah ditentukan, tahap selanjutnya adalah system 

and software design dimana penulis mendesain sistem dengan implementasi stiker 

Requirements definition

System and software design

Implementation and unit testing

Integration and system testing

Operation and maintenance
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coklit ber-QR Code, menulis code untuk membangun software, menerapkan geotagging, 

serta menghubungkannya dengan database. Keluaran dari sistem ini adalah 2 software 

yaitu mobile-based dan web-based. Untuk mobile-based software ditujukan bagi PPDP 

sedangkan web-based software diperuntukkan bagi Admin, yaitu yang memiliki 

kewenangan untuk memeriksa apakah PPDP telah melakukan tugasnya untuk datang 

dari rumah ke rumah. Admin juga berperan dalam menambahkan ataupun 

menghapus data kredensial dari calon pemilih sementara. Dalam unit testing 

dilakukan pengujian query data ke database. 

Tahap berikutnya merupakan integration and system testing. Pada tahap integration 

and system testing keseluruhan sistem diuji. Jika pada tahap ini dijumpai kesalahan 

maka akan dianalisis mengapa kesalahan tersebut terjadi. 

2.2.  Perancangan Sistem 

Pada mobile-based software, minimal software berjalan pada sistem operasi Android 

11. Sistem ini akan memanfaatkan geotagging yang merupakan gabungan fitur kamera 

yang dapat melakukan sinergi  langsung dengan Global Positioning System (GPS) untuk 

memberikan informasi secara realtime tentang di mana dan bagaimana kondisi sebuah 

objek [6]. GPS yang akan digunakan pada sistem ini merupakan GPS yang terdapat 

dalam smartphone atau GPS mobile dari PPDP nantinya. Dalam hal ini perangkat GPS 

mobile berpengaruh terhadap akurasi koordinat lokasi. Selain perangkat, merk 

smartphone, jenis provider, jarak dengan tower Base Transceiver Station (BTS), cuaca, 

serta kondisi geografis juga berpengaruh. Kekurangan GPS pada smartphone dalam 

penetapan akurasi lokasi tidak begitu berpengaruh karena sudah diuji coba 

keakuratannya [7]. 

Latitude serta longitude awal ditentukan lewat layanan Google Maps dengan 

memasukkan alamat calon pemilih. Ralat dari titik awal dalam sistem ini ditentukan 

sebesar 3,5 meter. Untuk konversi koordinat ke dalam satuan meter digunakan rumus 

Haversine. Rumus Haversine merupakan persamaan pada navigasi yang memberikan 

jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bumi berdasarkan latitude dan 

longitude. Rumus Haversine mengabaikan efek ellipsoidal, sehingga cukup akurat 

untuk sebagian besar perhitungan. Rumus ini juga mengabaikan ketinggian bukit dan 

kedalaman lembah di dasar bumi [8]. 

Menggunakan rumus Haversine, jarak antara dua titik dapat dicari menggunakan 

variabel masukan latitude dan longitude dengan mengasumsikan bentuk bumi bulat 

sempurna. Rumus Haversine dapat dilihat melalui Persamaan (1), (2), dan (3) sebagai 

berikut. 

 jarak = √(𝑥 × 𝑥) + (𝑦 × 𝑦) ×  𝑟 (1) 
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 x = (𝑙𝑜𝑛2 − 𝑙𝑜𝑛1) × cos
(𝑙𝑎𝑡1+𝑙𝑎𝑡2)

2
 (2) 

 y = 𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1 (3) 

 

lat1 = latitude 1 

lat2 = latitude 2 

lon1 = longitude 1 

lon2 = longitude 2 

r  = radius bumi = 6.367,45 km 

1 derajat = 0.0174532925 radian 

 

Rumus Haversine memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada 

permukaan bola (latitude dan longitude) dengan mengasumsikan radius (jari-jari) 

bumi sebesar 6.367,45 km dan lokasi dari titik di koordinat bola masing-masing adalah 

lat1, lon1, serta lat2 dan lat 2 [9]. 

Database yang digunakan pada sistem ini adalah Firebase. Firebase dipilih karena 

dapat digunakan untuk realtime database yang di-host di cloud. Selain itu datanya 

disimpan dalam format JSON sehingga mudah disinkronkan secara realtime dengan 

setiap klien yang terhubung [10]. 

PPDP, seperti yang tampak pada use case diagram (Gambar 2), berperan sebagai 

aktor yang menggunakan aplikasi coklit mobile-based dengan memindai QR Code. 

Admin sebagai aktor lain yang terkait dengan sistem dapat menambahkan serta 

menghapus data kredensial dalam database. 

 

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem 
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Aplikasi coklit akan meminta izin untuk pengaktifan GPS terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan dengan pengaktifan fitur kamera. Fitur kamera ini akan 

digunakan untuk memindai QR Code pada stiker coklit. Apabila QR Code terdeteksi 

maka kode unik akan diambil dan data GPS akan ditambahkan lalu dikirimkan ke 

database. Setelah sukses mengirimkan data ke database, selanjutnya dilakukan query ke 

database kemudian data ditampilkan di aplikasi dashboard berbasis web. 

 

Gambar 3. Flowchart Aplikasi 

2.3. Cara Kerja Sistem 

Pertama, PPDP akan membuat stiker coklit dengan QR Code yang berisikan kode 

unik dan menyimpan data kredensial seperti nomor kartu keluarga, nama kepala 

keluarga, dan alamat, lalu dicetak. Stiker coklit tersebut kemudian akan 

didistribusikan ke rumah-rumah warga oleh PPDP. Setelah itu PPDP mendatangi 

rumah warga dan mendata calon pemilih. Selanjutnya petugas menempelkan stiker 

coklit yang dilengkapi QR Code dari hasil pendataan dan melakukan validasi dengan 

cara memindai stiker yang sudah terintegrasi dengan geotagging yang akan merekam 

data GPS di mana stiker tersebut ditempel. 



 

Aplikasi Pencocokan dan Penelitian Geotagging Berbasis Android Untuk 

Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Datang dari Rumah ke Rumah 

Pramusita Wiku Putri, Atyanta Nika Rumaksari, Hartanto Kusuma Wardana 

7 

Proses validasi dilakukan secara daring ke sistem database berbasis cloud. Agar 

Admin dapat melihat hasilnya secara langsung maka dibuatlah dashboard berbasis web 

yang akan menampilkan data kredensial serta data lokasi saat memindai QR Code. 

Dashboard berbasis web ini dapat diakses secara realtime dan online. 

 

Gambar 4. Cara Kerja Sistem  

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1. Realisasi 

Pada tampilan awal aplikasi (Gambar 5) terdapat satu tombol di tengah yang akan 

membawa pengguna dalam hal ini PPDP ke halaman selanjutnya yaitu memindai QR 

Code. 

Jika aplikasi baru dijalankan untuk kali pertama, maka akan memerlukan izin 

untuk mengakses lokasi dan kamera. 
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Gambar 5. Tampilan Awal Aplikasi  

 

Selanjutnya akan tertampil kamera untuk memindai QR Code yang tertera pada 

stiker coklit (Gambar 6). setelah QR Code terpindai akan ditampilkan nama kepala 

keluarga, nomor KK, alamat, serta koordinat dari lokasi di mana stiker tersebut 

dipindai (Gambar 7). 
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Gambar 6. Tampilan Pemindaian QR Code  

 

Gambar 7. Hasil Pemindaian QR Code di Rumah Calon Pemilih 

 

Latitude dan longitude didapatkan melalui Google Maps sesuai alamat dari KK 

sedangkan latitude akhir dan longitude akhir didapatkan saat QR Code sudah dipindai. 

Latitude dan longitude dianggap sebegai koordinat pusat dari alamat dan ada 

jarak (range) yang ditentukan sebesar ±3,5 meter. Jika lokasi pemindaian QR Code 

masih berada di dalam range maka akan dinyatakan valid. Sebaliknya jika berada di 

luar range maka akan dinyatakan tidak valid. Keterangan ini dapat dilihat pada 

aplikasi dashboard berbasis web (Gambar 8). 
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Gambar 8. Tampilan Dashboard Web 

3.2. Pengujian Query ke Database 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sukses terkirim ke database 

Firebase. Pengujian dilakukan pada 10 KK di RT 3/RW 9, Tegalrejo, Salatiga. Gambar 

9 menampilkan data calon pemilih sebelum rumahnya didatangi oleh PPDP sehingga 

lalitude akhir dan longitude akhir belum memiliki data. 

 

 

Gambar 8. Tampilan Dashboard Web Sebelum Pelaksanaan Coklit 
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Setelah coklit dilaksanakan, tertampil data latitude akhir serta longitude akhir 

yang menunjukkan bahwa presentase keberhasilan query ke database adalah 100%  

 

 

Gambar 9. Tampilan Dashboard Web Setelah Pelaksanaan Coklit 

3.3. Pengujian Rumus Haversine 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui jarak dari latitude dan longitude awal 

dibandingkan dengan latitude dan longitude akhir.  

3.3.1. Titik Awal Lokasi 

 Titik awal lokasi diambil penulis melalui Google Maps dengan memasukkan 

alamat dari warga. 

 lat1 = -7,349886 

lon1 = 110,501491 

3.3.2. Titik Akhir Lokasi 

Titik awal lokasi diambil penulis dengan mengunjungi rumah warga dan 

memindai QR Code di tempat. 

 lat2 = -7,349897 

lon2 = 110,5014701 

3.3.3. Mengubah Derajat ke Radian 
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 1 derajat = 0,0174532925 radian 

 lat1 = -7,349886 × 0.0174532925 = -0.1282797102 radian 

lon1 = 110,501491 × 0.0174532925 = 1.92861484411 radian 

lat2 = -7,349897 × 0.0174532925 = -0.12827990218 radian 

lon2 = 110,5014701 × 0.0174532925 = 1.92861447934 radian 

3.3.4. Mencari Nilai X dan Y 

                 x = (𝑙𝑜𝑛2 − 𝑙𝑜𝑛1) × cos(
𝑙𝑎𝑡1 + 𝑙𝑎𝑡2

2
) 

         x = (1.92861447934 − 1.92861484411) × cos
(−0.1282797102+(−0.12827990218))

2
  

         x = −3,647 × 10−7  ×  cos(−0,12827980619)  

                 x = −3,647 × 10−7  ×  0.9917834224 

                 x = −3,61703414 × 10−7 

 

                 y = 𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1 

                 y = −0.12827990218 − (−0.1282797102) 

                 y = −1,9198 × 10−7 

3.3.5. Mencari Nilai Jarak 

        Jarak = √(𝑥 × 𝑥) + (𝑦 × 𝑦) ×  𝑟 

r = radius bumi = 6367,45 km 

        Jarak = √(−13,0829359699 × 10−14) + (−3,685632 × 10−14)  ×  6367,45 

                 Jarak = √1,6768568 × 10−13)  ×  6367,45 

                 Jarak = 4,0949442 × 10−7  ×  6367,45 

                 Jarak = 0,00260743524 𝑘𝑚 

                 Jarak = 2,607 𝑚 

 

Pengujian rumus Haversine ini menggunakan salah satu data pengujian di RT 

3/RW 9, Tegalrejo, Salatiga. Dari pengujian di atas didapatkan jarak 2,607 meter, 

sehingga masih masuk dalam range ±3,5 meter. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa data lokasi valid. Jika jarak yang didapatkan berada di luar range, data lokasi 

dinyatakan tidak valid. 

3.4. Pengujian Keseluruhan Sistem 

Berikut merupakan hasil pengujian keseluruhan sistem pada 30 KK di RT 3/RW 9, 

Tegalrejo, Salatiga.  

Tabel 1. Pengujian Keseluruhan Sistem Pada 30 KK di Tegalrejo, Salatiga 
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Kategori Nama KK 

Jumlah 

berhasil (3 

kali) 

Jumlah gagal 

(3 kali) 

Presentase 

Keberhasilan 

Valid 

Prasetyawan 

Koesworo 
3 0 100% 

Sunardi 3 0 100% 

Petrus Widiyarto 3 0 100% 

R. Widyartomo S. 3 0 100% 

Joko Hartono 3 0 100% 

Mega Bagus 

Kurniawan 
3 0 100% 

Edi Ponco Sutanto 3 0 100% 

Agus Rudianto 3 0 100% 

Yohanes Setiawan 3 0 100% 

Gregorius Walopo 3 0 100% 

Tavip Hariyanto 3 0 100% 

Okky Indra 

Wicaksono 
3 0 100% 

Paulus Nindito Adi 3 0 100% 

Tri Arti Ningsih 3 0 100% 

Alpha Nugroho 

Saputro 
2 1 66,67% 

Budiarto 3 0 100% 

Noer Tjahjo 3 0 100% 

Herry Mulyadi 3 0 100% 

Rusmadi 3 0 100% 

Maria Rusmiyati 

Diananingsih 
3 0 100% 

Oka Gala Vembina 3 0 100% 
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Anton Aji Susilo 3 0 100% 

Suratno 3 0 100% 

Nafiah 3 0 100% 

Panca Susanti 3 0 100% 

Hengky Ariawan 3 0 100% 

Pujud Warsito 3 0 100% 

Dwi Hastuti 3 0 100% 

Daud Sarwono 3 0 100% 

Rudy Arlijanto 

Harjanto 
3 0 100% 

Rata-rata keberhasilan 98,89% 

 

Dari hasil pengujian (Tabel 1), didapatkan rata-rata presentase keberhasilan 

sebanyak 98,89%. 

3.5. Pembahasan 

Pada pengujian keseluruhan sistem dilakukan sebanyak 3 kali pada 3 titik yang 

berbeda di setiap rumah yaitu di beranda rumah pada posisi tengah, posisi paling 

kanan, serta posisi paling kiri. Terdapat 1 kali kegagalan yang disebabkan rumah 

warga berada di luar range yang ditentukan sebesar ± 3,5 meter. 

4. Kesimpulan 

Aplikasi Pencocokan dan Penelitian Geotagging Berbasis Android ini sudah dapat 

berjalan dengan baik dengan tingkat kesuksesan query ke database sebesar 100% 

sedangkan kesuksesan keseluruhan sistem sebesar 98,89% pada pengujian di 30 KK 

sebanyak 3 kali pada masing-masing KK. Namun standardisasi range untuk setiap 

rumah masih dapat diubah dan disesuaikan kembali. Range untuk setiap rumah 

merupakan range relatif dan Admin masih dapat melakukan pengecekan secara 

manual.  


