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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Standar presensi mahasiswa pada Laboratorim Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang, sejauh ini masih menggunakan sistem tanda 

tangan di kertas yang memiliki banyak kekurangan, dan hingga kini belum ada 

perubahan untuk memperbaiki standar presensi tersebut. 

Sistem tanda tangan pada kertas ini masih memiliki kelemahan yaitu dapat 

mempermudah bagi para mahasiswa untuk memalsukan tanda tangan dan 

lembaran kertas wajib disetorkan ke instansi terkait pemeriksaan kehadiran 

mahasiswa. Tentunya biaya tambahan juga diperlukan untuk pembelian kertas 

presensi ini. 

Guna mengatasi masalah tersebut tentu ada solusi yang akan digunakan 

nantinya. Sebagian besar menerapkan berbagai macam teknologi, salah satunya 

yaitu penggunaan perangkat untuk mendukung kegiatan agar aktifitas dalam 

belajar dan mengajar lebih kondusif. 

Perangkat tersebut berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang 

berfungsi untuk menjalankan presensi, namun waktu yang digunakan untuk 

presensi juga bisa lebih singkat. Perangkat keras tersebut berupa pemindai 

biometrik pada sidik jari dan perangkat lunak digunakan untuk memonitoring dari 

hasil pemindai biometrik pada sidik jari. Agar kaji ulang dan pemantauan 

terhadap mahasiswa sesuai ketetapan yang sudah berlaku. Perangkat lunak inipun 

sangat penting, sebab data presensi sangat diperlukan. Sangat penting karena data 

juga digunakan untuk menilai prestasi akademik mahasiswa yakni dengan melihat 

tingkat kedisiplinan para mahasiswa melalui kehadiran jam masuk serta keluar 

dari ruang kelas. 
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Demi mencapai prestasi akademik yang baik bukanlah hal gampang untuk 

dilaksanakan. Ada aspek penting lain guna meraih prestasi akademik yang baik, 

yaitu dengan melaksanakan disiplin bagi para mahasiswa, karena hal itu adalah 

sebagian faktor penentu demi menunjang keaktifan mahasiswa. Kedisiplinan 

merupakan kesediaan dan kesadaran untuk tetap mentaati semua peraturan dan 

norma social yang telah berlaku. 

Dengan adanya perangkat lunak presensi menggunakan sidik jari diharapkan 

para mahasiswa akan lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan jam 

pelajaran dengan baik. Dengan kata lain taat pada peraturan yang telah ditetapkan 

agar semuanya tujuan dapat berjalan dengan lancar dan mahasiswa dapat 

berprestasi dalam bidang akademik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang sudah dijelaskan, maka langkah selanjutnya 

adalah mengidentifikasikan masalah, diantaranya : 

1. Bagaimana rancangan sistem presensi menggunakan biometrik pada 

Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagaimana implementasi sistem presensi menggunakan biometrik pada 

laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Bagaimana pengujian sistem presensi menggunakan biometrik pada 

laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang akan dilakukan adalah untuk pengimplementasian 

perangkat lunak presensi menggunakan mesin sidik jari, yang nantinya akan di 

gunakan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Menghasilkan sistem presensi menggunakan biometrik pada 

Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Mengimplementasi sistem presensi menggunakan biometrik pada 

Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3. Mendapatkan hasil pengujian dari sistem presensi yang telah dirancang 

pada Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Untuk manfaat sistem ini sendiri adalah yang pertama dapat memberi 

kemudahan kepada peserta praktikum dalam hal presensi. Untuk pihak universitas 

umumnya membantu meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan 

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan keprofesionalan 

dan akuntabilitas lembaga pendidikan dalam hal kehadiran mahasiswa yang 

akurat melalui penerapan perangkat lunak dalam proses pendidikan, 

meningkatkan kedisiplinan kehadiran mahasiswa. 

1.5 Batasan Masalah 

Masalah-masalah yang diuraikan diatas sangat luas, oleh karena itu 

hendaknya penelitian ini tidak menyimpang dari batasan masalah maka masalah 

dibatasi pada beberapa hal, diantaranya: 

1. Masalah yang disajikan meliputi informasi seputar Laboratorium Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Implementasi hanya dibatasi pada sistem presensi tersebut. 

3. Menggunakan mesin sidik jari dan komponen yang diperlukan mesin 

pemindai sidik jari tersebut. 

1.6 Metodologi 

Demi meraih tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan dari penulisan tugas 

akhir ini, maka penulis mengadakan kegiatan diantara lain: 

1.6.1 Studi Pustaka 

Melaksanakan kajian lewat cara pengumpulan dan membaca sebanyak 

mungkin berupa buku pustaka acuan dan buku petunjuk operasional maupun 

penelusuran lewat media sosial. 
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1.6.2 Analisa dan Perancangan 

Untuk tahap ini merupakan tahapan dimana melakukan analisa data dan 

mempersiapkan semua alat-alat yang diperlukan. 

1.6.3 Implementasi 

Tahap ini adalah tahap paling penting dalam tugas akhir ini, yaitu tahap 

untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah dibuat. Yang nantinya 

mengambil studi kasus pada Laboratorium Teknik Infomatika Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

1.6.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap menguji coba dan mengevaluasi adalah tahap untuk memeriksa hasil 

implementasi yang dilakukan sesuai dengan analisa dan perancangan, sistem yang 

diuji apakah alat dan perangkat lunak dapat bekerja sesuai yang diingikan. 

Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada. 

1.6.5 Penyusunan Tugas Akhir 

Merupakan tahap untuk penyusunan buku sebagai dokumentasi dari hasil 

penuntasan tugas akhir. 

 


