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ABSTRACT 

Education institutions are used to record their student attendance using real student’s singnature on paper-based 
document, which has several disadvantages. One of them is the difficulty to validate the signature. Many falsifications of 
signature have been found. Eventhough there are machines or softwares which are able to identify and distinct the real 
and the fake, still, those machines took a quite long time to give us the result. Also, if the fake signature resembles the 
real, the result will inform us that the fake is the real. Technology development in informatics and telecommunication is 
growing rapidly, not only software but also hardware. The development of hardware is absolutely contributing an 
important role when it is applied in education field. This research designed a student attendance system using finger 
print machine to avoid falsification of signature. The advantage of this system is biometric-based. Next solution is to 
force system user to use it in every class and every subject. Final goal that will be reached is student’s attendance 
validity and number/quantity will be used as two supporting data in education activities. 
Keywords: Attendance, Finger-Print, Student, Digital. 
 
1. Latar Belakang Masalah 
Aplikasi teknologi informasi telah dengan cepat merambah ke berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang 
pendidikan.  Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi berperan dalam metode pembelajaran, alat bantu 
pembelajaran, standar kompetensi, decission support system, fasilitas pendidikan, alat bantu manajemen pendidikan dan 
infrastruktur pendidikan[1]. Pengelolaan presensi kuliah merupakan salah satu kegiatan yang dapat diimplmentasikan 
menggunakan teknologi informasi. Presensi kuliah mahasiswa merupakan suatu sistem pencatatan kehadiran mahasiswa 
pada suatu mata kuliah tertentu. Sampai saat ini sebagian besar perguruan tinggi masih melakukan pencatatan presensi 
mahasiwa tersebut secara manual, yaitu mahasiswa membubuhkan tanda tangan pada suatu daftar hadir mahasiswa yang 
telah disediakan bagian akademik. Pembubuhan tanda tangan pada form tersebut biasanya dilakukan pada saat dosen 
sedang menyampaikan materi kuliahnya. 
 
Sistem presensi manual ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain memungkinkan terjadinya kecurangan dalam 
penandatanganan dengan cara memalsukan tanda tangan rekannya. Rekapitulasi kehadiran mahasiswa tidak bisa 
dilakukan secara cepat karena petugas bagian akademik harus menghitung secara manual kehadiran mahasiswa tersebut. 
Karena tanda tangan mahasiswa dilakukan ketika dosen sedang menyampaikan materi kuliah maka sistem presensi 
manual ini sangat mengganggu konsentrasi mahasiswa. Kemungkinan yang juga terjadi adalah dikarenakan jumlah 
peserta mata kuliah yang banyak, mengakibatkan tidak terkontrolnya jumlah mahasiswa yang sebenarnya hadir dengan 
jumlah tanda tangan pada presensi. Dalam beberapa kasus ditemukan, mahasiswa melakukan pelanggaran dengan 
menitipkan tanda tangan pada teman yang hadir. 
  
Dalam penelitian ini akan dibuat suatu sistem presensi kehadiran mahasiswa berbasis komputer. Identifikasi mahasiswa 
dilakukan dengan menggunakan mesin sidik jari yang dihubungkan dengan seperangkat komputer. Dalam rangkaian 
proses presensi berbasis komputer seperti inilah kemudian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh berbagai pihak. 
Seorang dosen dapat langsung mengetahui jumlah mahasiswa yang hadir, bagian administrasi atau ketua program studi 
juga dapat mengetahui waktu kuliah sesuai dengan jadwal yang disusun. Banyak manfaat yang dapat dieksplorasi dari 
proses presensi berbasis komputer ini karena sumber data dapat di-share melalui jaringan komputer, sehingga pihak yang 
berwenang mendapatkan laporan secara real-time. Pada dasarnya data kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan akan 
terkait dengan banyak aspek dalam administrasi perguruan tinggi dan juga dapat dipergunakan sebagai input bagi 
program peningkatan kompetensi mahasiswa. Dalam jangka panjang, paperless system ini diharapkan dapat berjalan 
searah dengan kebijakan efisiensi.  
 
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem presensi kuliah mahasiswa dengan sidik jari dan 
menguji sistem tersebut untuk melihat keuntungan dan kerugian yang dihasilkannya. Melihat keuntungan-keuntungan 
yang didapat dari implementasi program ini, nantinya diharapkan dapat direncanakan penerapan program ini pada 
kegiatan perkuliahan di Universitas Mulawarman. Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Dengan menggunakan sistem ini maka rekapitulasi kehadiran mahasiswa dapat dilakukan dengan cepat. 
b. Administrasi kehadiran mahasiswa yang terstruktur diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam kaitannya 

dengan efisiensi pada bagian-bagian terkait seperti prodi, bagian akademik, dan bagian keuangan. 
c. Mahasiswa tidak akan terganggu konsentrasinya ketika sedang mengikuti kuliah karena presensi dilakukan ketika 

mahasiswa masuk atau keluar ruang kuliah (melewati pintu ruang kuliah). 
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d. Penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada Universitas Mulawarman, sebagai suatu inovasi dari perguruan 
tinggi berbasis teknologi. 

3. Landasan Teori  
Sidik jari merupakan salah satu model identifikasi secara pribadi yang bersifat unik, karena hingga saat ini belum 
ditemukan adanya kesamaan pola sidik jari antar satu orang dengan orang lain. Hal ini memungkinkan dijadikan sebagai 
salah satu alat untuk mengidentifikasi validitas perorangan. Lembaga yang berkaitan dengan identifikasi dan forensik 
sangat mengandalkan kemampuan validasi telah menggunakan model identifikasi dalam menyelidiki suatu peristiwa. 
Bahkan dalam beberapa fasilitas kartu identitas dimungkinkan untuk mengikutsertakan kode sidik jari, misalnya dalam 
Surat Ijin Mengemudi atau Kartu Tanda Penduduk. 
 
Daktiloskopi (Bahasa Yunani) merupakan cabang ilmu yang mempelajari sidik jari, dimana dactylos berarti jari jemari 
atau garis jemari dan scopein yang artinya mengamati. Sidik jari merupakan struktur genetika dalam bentuk rangka yang 
sangat detail dan tanda yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dihapus atau dirubah. Sidik jari ibarat barcode 
diri manusia yang menandakan tidak ada pribadi yang sama. Gambar 1 menunjukkan pola sidik jari yang dapat 
mendeskripsikan keunikan orang pemikiknya. 
 

 
Gambar 1. Pola Sidik Jari 

Penelitian sidik jari sudah dilakukan sejak masa lampau. Penelitian ini berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang 
disebut dengan dermatoglysphics, yakni ilmu yang mempelajari pola guratan kulit (sidik jari) pada telapak, tangan dan 
kaki. Dermatoglysphics berasal dari kata “derm” berarti kulit, dan “glyph” berarti ukuran. Ketertarikan para ilmuwan 
melakukan penelitian terhadap sidik jari disebabkan pola sidik jari manusia memiliki keunikan karakteristik.  

Dari hasil penelitian tersebut maka sidik jari mempunyai beberapa keunggulan yang dapat disimpulkan: Pertama, sidik 
jari bersifat spesifik untuk setiap orang. Tidak ada pola sidik jari yang sama antara satu individu dan individu lainnya, 
bahkan pada anak kembar identik. Kemungkinan pola sidik jari sama adalah 1:64.000.000.000, jadi tentunya hampir 
mustahil ditemukan pola sidik jari sama antara dua orang. Pola sidik jari di setiap tangan seseorang juga akan berbeda-
beda. Pola sidik jari di ibu jari akan berbeda dengan pola sidik jari di telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelinking. 
Kedua, sidik jari bersifat permanen, tidak pernah berubah sepanjang hayat. Sejak lahir, dewasa, hingga akhir hayat, pola 
sidik jari seseorang bersifat tetap. Hal ini berbeda dengan anggota tubuh lain yang senantiasa berubah. Sebagai contoh, 
bentuk wajah yang berubah seiring usia. pola sidik jari tidak akan berubah. Sebagai contoh, bentuk wajah yang berubah 
seiring usia. Pola sidik jari tidak akan berubah walaupun seseorang dalam kondisi gemuk atau kurus, sehat atau sakit, dan 
dalam segala bentuk kondisi emosional apapun. Ketiga, pola sidik jari relatif mudah diklarifikasikan. Walaupun sidik jari 
bersifat spesifik, bentuknya tidak acak. Dalam sidik jari, ada pola-pola yang dapat diklarifikasikan, sehingga untuk 
berbagai keperluan, misalnya pengukuran, mudah dilakukan. Berdasarkan struktur sidik jari bersifat unik itulah sidik jari 
dapat diklasifikasikan[6].  

Dermatoglyphic mendefinisikan 4 pola dasar, yaitu Whorl atau Swirl, Arch, Loop, dan Triradius[6].  
1. Whorl 
Whorl merupakan titik-titik menonjol dan kontras, dapat berbentuk sebuah spiral, bulls-eye, atau double Loop. Cetakan 
Spiral dan Bulls-eye adalah persis sebangun dalam interpretasinya, namun yang kedua memberikan sedikit lebih banyak 
fokus. Dimana pun di bagian tangan, Whorl menyoroti dan menekankan kepada daerah tertentu, menjadikannya sebuah 
wilayah fokus di dalam kehidupan subyek, tampak seperti pada Gambar 2.a. 
2. Arch 
Gambar 2.b. menunjukkan pola ini yang terlihat sebagai sebuah Flat Arch, atau Tented Arch. Pola Arche menandakan 
nilai-nilai tradisional dan akhlak yang tinggi.  
3. Loop 
Loop dapat menaik ke arah ujung jari, atau menjatuh ke arah pergelangan tangan. Beberapa variasi dalam pola ini antara 
lain common loop bergerak ke arah ibu jari, sementara radial loop (loop terbalik) bergerak mengarahkan ujung 
pemukulnya ke sisi lengan seperti pada Gambar 2.c. Salah satu variasi lainnya adalah double loop yang kebanyakan 
disalahpahami oleh hampir semua penandaan Dermatoglyphic. Pada umumnya, menginterpretasikan Double Loop sama 
seperti dengan Whorl-whorl yang lain, dengan perbedaan utama 
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4. Triradius 
Triradius (juga disebut “Delta”) dapat digunakan untuk menunjuk dengan tepat pusat dari setiap gunung. Gunung-gunung 
itu kemudian bisa dilihat sebagai terpusat, kecenderungan, atau berpindah. 
 

 
Gambar 2. Pola-Pola Sidik Jari [6] 

 

4. Perancangan Sistem 
4.1. Diagram Alir Data (DAD) 

 
Gambar 3. Diagram Alir Data Level 0 

Mahasiswa dan dosen merupakan pelaku utama dalam sistem presensi kuliah mahasiswa berbasis sidik jari ini karena 
dalam proses perkuliahan hanya akan terjadi jika kedua komponen ini saling bertatap muka secara langsung. Proses 
presensi akan diawali dengan login dosen terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian memilih mata kuliah dan jadwal 
kuliah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mempersilahkan kepada mahasiswa untuk masuk satu per satu dan 
melakukan presensi pada mesin sidik jari yang telah disediakan di pintu masuk atau presensi dapat dilakukan setelah 
perkuliahan selesai.  
 
4.2. Perancangan Database 
Dalam proses presensi perkuliahan ini hanya membutuhkan 4 buah tabel utama untuk verifikasi login bagi dosen dan 
penyimpanan data kehadiran mahasiswa. Adapun relasi antar tabelnya adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 4. Relasi Antar Tabel 

a b c 
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5. Implementasi Sistem 
Sebelum implementasi ini dilaksanakan, sebelumnya ada aplikasi lain yang telah berjalan yaitu Sistem Informasi 
Akademik dimana data master dosen, data master mahasiswa, proses KRS dan data dosen pengampu mata kuliah. Hal 
terpenting adalah data sidik jari seluruh mahasiswa telah direkam pada database mesin sidik jari. Aplikasi ini merupakan 
lanjutan dari proses yang telah dijalankan SIA untuk memperlancar sistem administrasi. 
 
Tampilan pertama dari sistem presensi kuliah mahasiswa dengan menggunakan sidik jari ini adalah diawali dengan login 
pada komputer sebagai bentuk validasi akan dimulainya kegiatan belajar mengajar. Sistem presensi ini harus diawali oleh 
dosen sebagai penanggung jawab kegiatan. Untuk memudahkan pengembangan database, identitas dosen yang dijadikan 
sebagai username adalah Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang tentu saja setiap dosen telah memiliki.   

 
Gambar 5. Tampilan login  

 
Tahap selanjutnya adalah jika login tidak diterima berarti ada kemungkinan data dosen belum terekam pada database 
atau terjadi kesalahan pada NIDN/kunci yang dimasukkan. Setelah login diterima, tampilan berikutnya sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Pemilihan Mata Kuliah  

Langkah berikutnya adalah memilih mata kuliah yang akan diajarkan oleh dosen yang bersangkutan pada saat itu. Secara 
otomatis pada tampilan ini jenis mata kuliah telah diklasifikasikan hanya mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut 
yang ditampilkan. Proses selanjutnya adalah mahasiswa dipersilahkan masuk ruangan satu per satu. Pada prinsipnya 
presensi mahasiswa dapat dilakukan pada saat perkuliahan berakhir, namun resiko yang mungkin terjadi adalah jika ada 
gangguan listrik padam pada saat perkuliahan sedang berlangsung, atau mahasiswa yang ijin pulang lebih awal, dan 
sebagainya perlu dipertimbangkan. 

 
Gambar 7. Presensi Kuliah 

  
Sebagai hasil akhir dari proses ini adalah tersedianya laporan yang dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk digital 
yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan server dan laporan berbentuk cetakan 
(hardcopy)  tentang presensi kegiatan yang dilakukan selama satu semester. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 8. Laporan Presensi Kuliah 

 

6. Kesimpulan  
Berdasarkan desain dan implementasi yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem presensi kuliah mahasiswa berbasis sidik jari merupakan salah satu solusi sistem presensi kuliah yang aman 

dari bentuk kecurangan mahasiswa karena setiap mahasiswa terkontrol untuk melakukan presensi yang tidak mungkin 
dapat diwakilkan oleh mahasiswa lainnya. 

2. Proses pengawasan memungkinkan tidak sesuai yang diharapkan karena faktor manusia, sehingga sangat mungkin 
terjadi pelanggaran jika dosen tidak memperhatikan dengan seksama proses pembacaan barcode pada saat presensi 
mahasiswa berlangsung, misalnya mahasiswa tidak mengikuti kuliah tetapi hanya presensi saja. 

3. Sistem presensi kuliah mahasiswa telah diujicobakan dengan hasil data yang cukup baik, teratur dan terkontrol. 
Namun karena belum semua ruang kuliah menggunakan sistem ini maka hingga saat ini hanya digunakan sebagai data 
pembanding dan acuan bagi pengguna pada ruangan tertentu. 

4. Kelemahan dalam sistem ini antara lain jika mahasiswa tidak terdaftar dalam KRS, maka sistem sulit mendeteksi 
secara langsung pada tampilan karena antara mesin sidik jari dan komputer belum terhubung secara otomatis. 
Sehingga dalam aplikasi ini jika mahasiswa belum melakukan proses KRS dan sidik jarinya telah terekam pada mesin 
maka mesin dapat mengenali, namun datanya tidak terekam pada database. 
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