
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Absensi dalam lembaga pendidikan merupakan faktor penting yang selalu 

ada dalam kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Perguruan Tinggi biasanya 

menggunakan sistem absensi yang memanfaatkan tanda tangan sebagai bukti 

kehadiran mahasiswa. Data absensi  tersebut dapat digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat mengikuti ujian atau tidak, 

juga digunakan oleh dosen sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian nilai 

mahasiswa serta sebagai bahan evaluasi keberhasilan kegiatan belajar mengajar.  

Pada organisasi Perguruan Tinggi ketidakhadiran mahasiswa akan 

menghambat transfer ilmu pengetahuan, sehingga akan menghambat pencapaian 

tujuan, visi dan misi organisasi secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya tercermin 

dari Indeks Prestasi (IP) akademik mahasiswa bersangkutan, tapi juga termasuk 

kemampuan mereka untuk mengerjakan tugas akhir secara cepat dan mandiri 

sehingga tidak menghambat kelulusan. Banyaknya mahasiswa yang mengalami 

keterlambatan kelulusan merupakan salah satu indikator rendahnya performance 

organisasi. Sementara, banyaknya mahasiswa yang tidak mampu mengerjakan 

tugas akhir secara mandiri akan berpengaruh pada rendahnya kualitas lulusan. 

Akibatnya, mereka tidak mampu bersaing di dunia kerja, image Perguruan Tinggi 

akan menjadi negatif dimata masyarakat (Gustiansyah, 2004). 

Sistem Informasi merupakan salah satu Program Studi (Prodi) yang ada di 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(UIN SUSKA Riau). Karena begitu pentingnya pengontrolan terhadap proses 

absensi dalam sebuah instasi, hal ini juga berlaku pada Prodi Sistem Informasi 

yang juga melakukan proses absensi. Data absensi kelas pada Tahun Ajaran 

2017/2018 yang terdapat pada iraise sebanyak 203 kelas. Fungsi  absensi 

kehadiran mahasiswa sebagai prasyarat utama dalam administrasi ujian, yaitu 

prasyarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) ketika mahasiswa tidak 

mencapai target kehadiran lebih kecil dari 80% kehadiran, maka mahasiswa yang 
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bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian akhir semester dan bagi beberapa dosen 

keaktifan mahasiswa juga dijadikan 10% dalam penilaian. Kemudian bagi Ketua 

Prodi dan Wakil Dekan 1 (WD 1) absensi berfungsi untuk me-monitoring absensi 

jadwal mengajar dosen, apakah dosen tersebut masuk mencukupi kontrak 

mengajar tatap muka dikelas. Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran A) kepada 

admin Prodi Sistem Informasi, adapun proses absensi yang berjalan pada saat ini 

yaitu dimulai dari admin yang men-download file absensi pada iraise, kemudian 

dicetak. Setelah itu masing-masing dosen mengambil absen pada Prodi setiap 

perkuliahan di mulai. Selanjutnya absensi yang telah diisi tersebut dikembalikan 

lagi ke Prodi. Sebelum UAS absensi tersebut di rekap kembali oleh admin, 

selanjutya ditanda tangani oleh Ketua Prodi, kemudian laporan rekapitulasi 

tersebut diserahkan  ke WD 1. 

Dalam proses absensi tersebut terdapat beberapa kendala yang terjadi. 

Adapun permasalahannya yaitu absensi yang diterapkan pada Prodi Sistem 

Informasi ini pada proses realisasinya masih kurang optimal sehingga mahasiswa 

dapat melakukan penitipan absen dengan menuliskan nama teman yang tidak 

hadir. Selanjutnya ketika dosen lupa mengambil atau kertas absen tertinggal, 

maka absensi akan dilakukan dipertemuan selanjutnya. Kejadian ini akan 

menimbulkan kecurangan yaitu mahasiswa bisa menandatangi absen minggu 

sebelumnya meskipun minggu kemarin mahasiswa tersebut tidak hadir. 

Membutuhkan banyak waktu bagi admin Prodi sebelum UAS, karena admin Prodi 

harus mengecek satu persatu kertas absensi untuk menentukan mahasiswa yang 

tidak bisa mengikuti UAS. Dalam proses pengolahan rekap absensi yang 

dilakukan memerlukan banyak waktu dan tenaga karena masih menggunakan 

program microsoft excel dan pencatatan manual yang masih kurang efisien.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada admin Prodi Sistem 

Informasi (Lampiran A), bahwa rekapitulasi absensi saat ini dibuat  kurun waktu 

3 atau 4 bulan sekali bahkan hanya dilakukan sekali ketika sebelum UAS 

semester dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada WD 1 

(Lampiran B), mengatakan bahwa seharusnya rekapitulasi absensi itu dibuat 

perbulan. Namun, realita yang terjadi laporan rekapitulasi itu tidak dilakukan 
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perbulannya. Sehingga  dalam ini menjadikan kurang efektif terhadap monitoring 

absensi, baik untuk memantau kehadiran mahasiswa maupun jumlah tatap muka 

pertemuan untuk semua matakuliah. 

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

adalah dengan membangun sebuah sistem yang dapat mencegah terjadinya 

kecurangan dalam pengisian daftar absensi dan memudahkan manajemen absensi. 

Solusi yang ditawarkan yaitu dengan memanfaatkan teknologi fingerprint 

authentication yang terintegrasi dengan sistem informasi absensi. Fingerprint 

authentication merupakan salah satu teknologi biometric, dengan digunakannya 

teknologi fingerprint authentication maka mahasiswa diharuskan berada pada saat 

perkuliahan berlangsung. Pada dasarnya sidik jari setiap individu bersifat unik 

sehingga berbeda satu dengan lainnya dan bersifat tetap meskipun sidik jari akan 

sedikit berubah ketika terjadi luka atau memar, sidik jari akan muncul kembali 

seperti semula setelah jari sembuh (Maltoni, et.al, 2009). 

Beberapa penelitian yang membahas penggunaan fingerprint sebagai 

media otentikasi absensi, diantaranya adalah penelitian yang berkaitan dengan tiga 

teknik otentikasi. Perbedaan, keunggulan, dan kekurangan dari masing-masing 

teknik menyatakan bahwa teknik otentikasi berbasis teknologi biometrik lebih 

aman, nyaman, dan lebih dapat diandalkan jika dibandingkan dengan teknik 

otentikasi yang lain (Khan dan Zahid, 2010). Selanjutnya, penelitian yang 

menganalisa penggunaan berbagai macam teknologi biometrik untuk 

meningkatkan kehadiran pegawai dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa 

teknologi biometrik merupakan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) global yang bisa gunakan untuk meningkatkan kehadiran staf. Penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa sidik jari adalah sistem teknologi biometrik terbaik yang 

bisa menyelesaikan masalah absen kehadiran staf dalam organisasi (Muhtahir dan 

Kayode, 2013). Penelitian tentang penggunaan teknologi fingerprint 

authentication dalam sistem presensi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi 

fingerprint authentication dapat menghilangkan kecurangan dalam proses 

presensi dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam proses penilaian 

(Abilimi dan Yeboah, 2013). Penelitian lain juga menyatakan bahwa penggunaan 
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teknologi biometrik sidik jari dapat membantu manajemen presensi menjadi lebih 

baik dan akurat dalam mengembangkan sistem absensi otomatis yang efisien (Rao 

dan Satoa, 2013). Penggunaan teknik otentikasi yang lebih modern juga tidak 

menutup kemungkinan terjadi masalah dalam pelaksanaanya mulai dari 

penggunaan teknik knowledge based (PIN atau password) dan token based (ID 

card, Passport), kedua metode tersebut juga rentan dalam hal keamanan misalnya 

PIN atau password yang bisa saja lupa atau di hack, ID card hilang, diduplikasi 

atau bahkan dicuri. Namun, sebuah sensor sidik jari yang mudah digunakan dapat 

meningkatkan kemudahan dan kenyamanan serta kecepatan dalam 

penggunaannya (Lourde dan Khosla, 2010). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

penulis tertarik untuk mengambil topik tugas akhir “Sistem Informasi Realisasi 

Absensi  pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

SUSKA Riau”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini  adalah 

bagaimana merancang sistem informasi realisasi absensi pada Prodi Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibuat  pada tugas akhir ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA Riau dalam hal proses absensi. 

2. Sistem dibangun berbasis web guna untuk mengolah data absensi 

kehadiran mahasiswa dan pertemuan dosen mengajar dikelas. 

3. Hak akses yang terdapat dalam sistem yaitu Admin, Dosen, Mahasiswa, 

Ketua Prodi dan WD 1. 

4. Aktivitas yang dipantau adalah aktivitas keaktifan mahasiswa dan dosen 

dalam mengikuti perkuliahan dan proses mengajar. 

5. Sistem ini menggunakan  Fingerprint Flexcode Isafe 4500. 

6. Satu user hanya bisa mendaftar satu sidik jari dengan empat posisi jari  

yang berbeda. 
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7. Menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall dan 

desain model sistem Unified Modelling Language (UML). 

8. Metodologi yang digunakan tidak sampai pada tahap pemeliharaan. 

1.4 Tujuan  

 Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk membangun sistem informasi realisasi absensi  berbasis web pada 

Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. 

2. Untuk meminimalisir terjadinya manipulasi tentang kecurangan kehadiran 

mahasiswa. 

3. Untuk mempermudah Ketua Prodi dan WD 1 dalam proses pengontrolan 

absensi dalam setiap pertemuan perkuliahan. 

1.5 Manfaat  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil 

bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam 

penelitian ini ada tiga, yaitu: 

1. Memudahkan pengontrolan terhadap proses absensi setiap pertemuan 

perkuliahan bagi Ketua Prodi dan WD 1. 

2. Memudahkan dalam perhintungan jumlah absensi mahasiswa apakah 

mahasiswa tersebut mencapai jumlah absen yang layak untuk mengikuti 

UAS. 

3. Memberikan kemudahan dalam membuat laporan rekapitulasi absensi 

pada Prodi Sistem Informasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan dasar-dasar tentang latar belakang pemilihan 

judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat Tugas Akhir 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, 

buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode penelitian 

yang akan digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini.  

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil analisa dan perancangan yang digunakan 

pada saat ini, serta membuat prototype perancangan sistem baru yang 

akan diusulkan pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA Riau. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang kebutuhan pembuatan sistem informasi realisasi 

absensi berbasis web  tersebut dan melakukan pengujian sistem. Pada 

tahap pengujian ini penulis menggunakan blackbox testing dan user 

acceptance test. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa, perancangan dan pembuatan sistem serta terdapat saran-saran 

yang dapat mendukung. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang referensi-referensi yang dikumpulkan dan bertujuan untuk 

menguatkan teori-teori yang didapat, seperti buku, jurnal dan media cetak 

lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan Tugas Akhir pada 

penelitian tersebut. 

 


