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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, ketergantungan manusia akan teknologi semakin berkembang 

secara pesat. Adanya teknologi informasi sangat membantu aktivitas manusia agar 

cepat selesai.  

Sebagian besar kegiatan-kegiatan akademik saat ini sudah merasakan 

canggihnya teknologi informasi. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini 

adalah pada sistem presensi. Sistem presensi sudah lama dikenal oleh masyarakat 

kuno. Umumnya ada dua metode dalam pengambilan presensi yang sering 

digunakan hingga saat ini, yaitu dengan cara memanggil nama satu per satu dan 

dengan cara membagikan kertas presensi untuk ditandangani yang sudah tergolong 

konvensional. Pengambilan presensi dengan metode konvensional tersebut terbukti 

kurang efektif. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak juga orang-

orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan terkait kehadiran 

mereka. 

Sebagian besar masih menggunakan metode konvensial dalam pengambilan 

presensi PKL. Namun, pengambilan presensi dengan metode konvensional masih 

ditemukan banyak kendala yang perlu diperbaiki. Masih banyak dijumpai siswa-

siswa dari berbagai sekolah yang memalsukan tanda tangan agar kehadiran mereka 

tetap tercatat meskipun mereka tidak hadir dalam proses PKL. 

Ada banyak cara mengidentifikasi seseorang, salah satunya adalah dengan 

menggunakan sidik jari. Bahkan saat ini sidik jari merupakan teknologi yang dirasa 

cukup handal karena terbukti relatif akurat dan aman untuk dipakai sebagai 

identifikasi bila dibandingkan dengan sistem biometrik yang lainnya. Salah satu 

cara menerapkan disiplin pada siswa adalah dengan menggunakan sistem presensi 

fingerprint. Sistem presensi dengan menggunakan fingerprint akan mencegah siswa 

untuk memalsukan kehadiran mereka karena tidak ada seorang pun di dunia ini 

yang mempunyai sidik jari sama persis. Dengan menggunakan alat fingerprint juga 

akan menghemat waktu dalam pengambilan presensi. Dan juga dibantu dengan 
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Android akan memudahkan dan mempercepat proses presensi jika siswanya 

banyak, penggunaan Android untuk presensi pun cukup mudah, siswa tinggal scan 

menggunakan kamera ke QR Code yang sudah tersedia lalu tinggal menekan 

tombol presensi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan 

dibangun sebuah sistem yang akan digunakan untuk presensi kehadiran siswa 

dengan fingerprint berbasis website dan aplikasi android di PKL STMIK 

AKAKOM Yogyakarta, dimana siswa tidak dapat melakukan kecurangan lagi 

terkait kehadiran mereka, dengan Android pun pengelola PKL STMIK AKAKOM 

Yogyakarta bisa memantau siswa melakukan presensi dari mana saja karena saat 

presensi data lokasi diambil tanpa sepengetahuan siswa, karena untuk melatih 

kejujuran. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari proyek akhir ini ialah menghasilkan sistem presensi yang bisa 

dilakukan dengan 2 device yaitu menggunakan fingerprint dan menggunakan 

android, sehingga data presensi akan otomatis tercatat di database dan bisa 

digunakan untuk pemantauan dan pelaporan presensi PKL. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Aplikasi yang dibahas melingkupi :  

1. Data sidik jari dalam satu sensor hanya berjumlah 125. 

2. Siswa harus melakukan input sidik jari sebanyak 2 sidik jari melalui web 

admin. 

3. Siswa mendapat akun ketika mendaftar yang akan dikirimkan otomatis 

melalui bot telegram. 

4. Siswa hanya dapat melakukan 1 kali presensi dalam satu hari. 

5. Presensi siswa dilakukan sebelum jam 08.00 WIB, dan ketika lebih dari jam 

8 maka dianggap terlambat. Jika lebih dari jam 16.00 WIB dan kurang dari 

jam 06.00 WIB maka tidak bisa melakukan presensi. 



3 

 

 

 

6. Data keseluruhan presensi siswa dapat dilihat di web admin. 

7. Data presensi dari masing-masing siswa dapat dilihat melalui aplikasi 

android dengan masuk menggunakan akun yang telah dikirim melalui 

telegram. 

8. Siswa dapat melakukan presensi menggunakan 2 device, yaitu 

menggunakan fingerprint dan menggunakan aplikasi android dengan scan 

QR Code yang tersedia di kelas dan di web presensi PKL. 

9. Data siswa, dan data presensi dapat diprint, export excel, export csv, export 

pdf, print dan copy.


