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ABSTRACT 
Development of communication technology is so fast and creates efficiency in various activities. Now it is easy to send 
data directly from one place to another separated with a long distance. But sometimes there are troubles in delivery 
process, and it makes data unable to be sent on time. This research designed an online attendance system which uses 
smartcard to store personal identity like fingerprint. The system can be controlled from long distance using internet 
connection. The main connection is LAN (Local Area Network), and GPRS connection is used for back up. When LAN 
connection drops, the system will be differed to the GPRS system. It’s will avoid for the late data delivery. MYSQL 5 is 
used for database. AET63BioTRUSTKey used in this development is a smartcard reader with fingerprint scanner. Visual 
Basic 6 is used for controlling the AET63BioTRUSTKey reader, switching connection and database logger. Web services 
used are written in PHP code.  
Keywords: GPRS, LAN, AET63BioTRUSTKey, Attendance System 
 
1. Pendahuluan 
Teknologi kartu baik berupa kartu kredit, ATM, maupun kartu GSM handphone, saat ini telah menjadi bagian dari 
kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertumbuhan kartu ini baik dari sisi jumlah pengguna maupun teknologinya, berjalan 
sangat cepat. Salah satu teknologi yang paling banyak diimplementasikan dalam berbagai jenis kartu adalah teknologi 
smarcard. Smartcard berfungsi sebagai media penyimpanan data. Smartcard dapat digunakan sebagai kartu identitas, 
dimana di dalam kartu tersebut tersimpan nama, alamat serta identitas pribadi lainnya seperti foto serta informasi sidik 
jari. Sebagai kartu identitas, smartcard dapat digunakan untuk beberapa aplikasi, misalnya sebagai kartu 
belanja/pembayaran, sebagai kartu akses keamanan untuk masuk ke suatu tempat, sebagai kartu absensi serta aplikasi 
lainnya. Saat ini sistem absensi di beberapa instansi di Indonesia telah menggunakan sidik jari. Sidik jari manusia 
sedemikian uniknya, sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki sidik jari yang identik dengan orang lain, meskipun 
antara saudara kembar. Uniknya lagi kesepuluh jari setiap orang pun berbeda. Menyadari fakta ini, pengunaan sidik jari 
untuk absensi di suatu instansi bisa menjadi solusi cara absensi yang lebih baik karena dengan sidik jari tidak ada lagi 
istilah ‘titip absensi’.  
 
Smartcard sebagai kartu identitas yang di dalamnya telah tersimpan informasi sidik jari pemilik kartu, dapat juga 
digunakan sebagai alat absensi. Untuk membaca isi smartcard tersebut dibutuhkan sebuah reader  yang dilengkapi 
scanner. Dengan cara meletakkan jari di atas scanner, maka akan terjadi suatu proses pencocokan antara data fingetprint 
yang tersimpan di smartcard dengan jari yang terletak di atas scanner. Kecocokan data fingerprint inilah yang digunakan 
sebagai indikator kehadiran. Proses pengiriman data absensi antara dua tempat atau lebih yang letaknya berjauhan dapat 
menggunakan internet sebagai media komunikasi. Client yang merupakan tempat berlangsungnya proses absensi, akan 
mengirimkan setiap data absensi yang masuk, langsung  ke server. Pengiriman data seperti ini memungkinkan server 
akan menerima data absensi secara real time. Namun ada kalanya koneksi internet yang sedang berlangsung mengalami 
gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pengiriman data. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu alternatif koneksi 
internet, sehingga terganggunya proses pengiriman data dapat diminimalisasi.  
 
Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem absensi jarak jauh yang menggunakan fingerprint yang tersimpan di 
smartcard, dimana data absensi dari client suatu LAN akan terkirim ke server  yang letaknya berjauhan. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah memanfaatkan smartcard sebagai alat absensi, pengiriman data absensi ke server dilakukan 
secara real time dengan memanfaatkan koneksi internet, menggunakan teknologi GPRS sebagai alternatif pengiriman 
data absensi, dan meminimalisasi terjadinya manipulasi data absensi. 
 
Penelitian ini dibatasi pada pembuatan sistem penyimpanan fingerprint dan data pribadi lainnya ke dalam smartcard, 
serta proses absensi yang ditandai dengan verifikasi fingerprint dan pembacaan data yang tersimpan dalam smartcard. 
Data yang tersimpan dalam smartcard dan data waktu akan dijadikan sebagai data absensi yang kemudian akan 
dikirimkan ke database server. Proses pengiriman data absensi ke server memanfaatkan fasilitas koneksi internet melalui 
LAN, tapi apabila dalam proses pengiriman data terdapat gangguan koneksi internet maka proses koneksi internet secara 
otomatis akan berubah secara dial up dengan menggunakan GPRS modem. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Smard Card dan Reader 
Smartcard[6] adalah kartu yang di dalamnya terdapat sebuah microprocessor dan sebuah memory chip yang digunakan 
untuk memproses dan menyimpan data. Smartcard biasanya berkomunikasi dengan suatu host terminal melalui sebuah 
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reader. Dalam suatu sistem, ketika smartcard disisipkan ke dalam slot reader maka akan terjadi kontak elektrik antara 
smartcard dan reader. Kontak elektrik tersebut memungkinkan mikrokontroller pada reader akan berkomunikasi dengan 
memory dan microprocessor dalam smartcard. Reader digunakan untuk membaca serta menulis data dari dan ke 
smartcard. Pertukaran data (komunikasi) antara smartcard dan reader menggunakan sebuah protokol bernama APDU 
(Application Protocol Data Unit)[5]. Terdapat dua kategori APDU yaitu command APDU dan response APDU. Command 
APDU dikirimkan oleh reader ke smartcard sedangkan response dikirimkan oleh smartcard ke reader. PC/SC[5] adalah 
sebuah spesifikasi untuk integrasi smartcard dalam lingkungan komputasi. PC/SC diimplementasikan dalam Microsoft 
Windows 200x/XP dan dapat pula pada Windows NT/9x, Linux serta Mac OS X. ISO 7816[5] adalah standar 
internasional mengenai kartu identifikasi elektronik khususnya smartcart.  Karakteristik secara fisik, dimensi serta sinyal 
elektrik dan protokol transmisi pada smartcard dijelaskan pada ISO 7816 1/2/3. AET63 BioTRUSTKey merupakan 
kombinasi sensor fingerprint dengan smartcard reader dan merupakan penghubung komunikasi antara komputer, 
smartcard dan TFM (trusted fingerprint module). AET63 BioTRUSTKey dapat dihubungkan ke komputer melalui 
konektor USB. 
 
2.2 LAN 
LAN (Local Area Network)[7] adalah suatu kumpulan komputer yang terhubung dan berada dalam daerah terbatas (lokal), 
dimana terdapat beberapa unit komputer (client) dan 1 unit komputer untuk bank data (server). Antara masing-masing 
client maupun antara client dan server dapat saling bertukar file maupun saling menggunakan printer yang terhubung 
pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN. Berdasarkan kabel yang digunakan, ada dua cara membuat 
jaringan LAN, yaitu dengan kabel BNC dan kabel UTP. Pertukaran file pada jaringan LAN dapat dilakukan dengan 
mudah (File Sharing). Bila salah satu client/server terhubung dengan modem, maka semua atau sebagian komputer pada 
jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan internet atau mengirimkan fax melalui 1 modem[1]. 
 
2.3 GPRS 
GPRS (General Packet Radio Services)[4] adalah layanan komunikasi data lewat telepon tanpa kawat/ponsel yang 
berbasis paket (packet switching), dan merupakan generasi 2,5 (2,5G) telekomunikasi mobile. GPRS adalah packet switch 
yang memungkinkan beberapa pemakai saling berbagi menggunakan channel transmisi yang sama, yang hanya 
memancar ketika para pengguna memiliki data yang harus dikirim. GPRS didukung oleh koneksi Internet Protocol (IP) 
serta Point to Point Protocol (PPP). Ketika handphone digunakan sebagai modem untuk dihubungkan ke komputer, PPP 
digunakan untuk menghubungkan IP ke handphone. 
 
3. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem absensi pada tulisan ini dilakukan dengan membuat program aplikasi menggunakan bahasa 
pemrograman VB 6.0 untuk proses penyimpanan data ke smartcard, proses absensi dengan fingerprint serta proses 
pengiriman data absensi ke server oleh sebuah komputer client. Kerja dari sistem absensi dilakukan setelah adanya proses 
pengisian dan penyimpanan data identitas pada smartcard.  
 

Provider

GPRS

Provider

GPRS

 
Gambar 1. Alur Kerja Sistem Absensi 

Proses absensi dimulai dengan memasukkan smartcard ke dalam reader. Kemudian dilakukan proses verifikasi 
fingerprint dengan cara meletakkan jari di scanner yang terdapat di reader (AET63BioTRUSTKey). Apabila data 
fingerprint yang tersimpan di smartcard sama dengan fingerprint  pada scanner, maka waktu (tanggal dan jam) proses 
tersebut akan menjadi data absensi selain data identitas pemilik smartcard yang tersimpan di smartcard. Komputer client 
yang terletak pada sebuah jaringan LAN yang terkoneksi internet akan langsung mengirimkan data absensi ke server. 
Apabila dalam proses pengiriman data tersebut terjadi gangguan koneksi internet, maka client yang terhubung dengan 
modem GPRS secara otomatis akan melakukan dial up sehingga proses pengiriman data terus berlangsung. Namun 
apabila sistem mendeteksi koneksi internet pulih kembali, maka pengiriman data kembali akan dilakukan melalui 
jaringan LAN. 
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3.1 Cara Kerja AET63BioTRUSTKey 
AET63BioTRUSTKey/reader merupakan sebuah interface yang berfungsi untuk komunikasi antara komputer, smartcard 
dan scanner/TFM (Trusted Fingerprint Module). AET63 dihubungkan ke komputer dengan menggunakan USB[2]. Power 
supply yang dibutuhkan oleh AET63 sebesar 5V DC diperoleh dari PC (melalui kabel yang menghubungkan PC dan 
AET63)[2]. 
 
3.1.1 Transmisi Pada Smartcard 
Komunikasi dua arah[3] merupakan sebuah syarat awal bagi seluruh interaksi antara smartcard dan reader. Pada sistem 
smartcard hanya tersedia jalur atau koneksi yang berfungsi sebagai tempat pertukaran data digital antara smartcard dan 
reader. Karena itu smartcard dan reader harus mengirimkan data secara bergantian. Prosedur pengiriman semacam ini 
dikenal dengan istilah transmisi half duplex dimana perangkat yang satu menjadi pengirim dan perangkat lainnya menjadi 
penerima. 

 

Gambar 2. Diagram Alir Awal Komunikasi Smartcard dan Reader 

Gambar di atas menunjukkan saat mengaktifkan power dan reset smartcard, smartcard akan membangkitkan Answer to 
Reset (ATR), data ATR tersebut dikirimkan ke reader untuk dianalisa apakah parameter yang dibawa ATR sesuai dengan 
reader, jika sesuai, maka reader akan mengaktifkan power mikroprosesor smartcard (vpp). Smartcard akan 
membangkitkan kembali ATR dan mengirimkan ATR tesebut ke reader. Smartcard dapat dioperasikan setelah sinyal 
PTOpen telah dikirimkan smartcard ke reader. PTOpen ini berfungsi untuk menetapkan awal sesi komunikasi antara 
smartcard dan reader. Komunikasi antara smartcard dan reader adalah secara serial asynchronous. Data ditangani oleh 
prosesor dalam bentuk urutan byte. Tiap byte dipisahkan masing-masing ke dalam delapan bit secara mandiri. Suatu start 
bit ditambahkan pada awal setiap transmisi byte untuk menandai awal urutan transmisi bagi si penerima. Pada akhir 
setiap byte ditambahkan parity bit untuk deteksi error dan satu atau dua stop bit. 
 
3.1.2 Answer To Reset (ATR) 
Setelah tegangan supply, sinyal clock dan sinyal reset[3] dilakukan, maka smartcard akan mengirim suatu Answer to Reset 
(ATR) melalui jalur data I/O. Elemen penyusun informasi ATR dapat digolongkan menjadi lima elemen yaitu initial 
character, format character, interface character, historical character dan check character. Masing-masing elemen 
tersebut merepresentasikan fungsi-fungsi transmisi data tertentu pada smartcard. 
 
3.2 Perancangan Proses Pengisian Data Identitas di Smartcard 
Data identitas yang tersimpan pada smartcard adalah nama, nomor ID, dan program studi. Pengisian smartcard dapat 
dilakukan setelah smartcard (ACOS2) dimasukkan ke dalam reader (AET63BioTRUSTKey) dan terjadinya koneksi 
antara smartcard dan reader yang ditandai dengan menyalanya kedua led yang ada pada reader.  
 
3.3 Perancangan Proses Absensi Dan Pengiriman Data Absensi 
Proses absensi dimulai dengan cara verifikasi fingerprint. Apabila hasil verifikasi sesuai dengan data fingerprint yang 
tersimpan dalam smartcard maka pemilik smartcard dapat melakukan absensi datang atau pulang. Untuk proses 
verifikasi dibutuhkan PTVerify yang merupakan TFM API. Saat pemilik smartcard melakukan absensi datang/pulang, 
maka program aplikasi akan mengirimkan data absensi berupa nama, ID yang tersimpan di smartcard, tanggal absensi 
dan waktu absensi pemilik smartcard ke database server. Sebelum proses pengiriman data dilakukan, terlebih dahulu 
diadakan pengecekan koneksi internet melalui LAN. Apabila saat pengecekan tidak terdapat masalah koneksi internet 
melalui LAN pada sistem absensi, maka data absensi akan langsung terkirim ke database server. Namun apabila saat 
pengecekan, terdapat masalah koneksi internet melalui LAN, maka program secara otomatis akan melakukan koneksi 
internet secara dial up dengan menggunakan fasilitas GPRS yang terdapat pada handphone Nokia 3230 sebagai modem. 
Pengecekan terhadap koneksi internet melalui LAN terus dilakukan oleh sistem, sehingga apabila sistem mendeteksi 
koneksi internet melalui LAN pulih kembali maka terjadi proses switching koneksi dari GPRS menjadi koneksi melalui 
jaringan LAN. Setelah sistem absensi terkoneksi ke internet baik melalui LAN atau dial up, maka data dikirimkan ke 
database server. Pengiriman data absensi ke database server menggunakan komponen WebBrowser pada VB 6.0. Sistem 
absensi ini menggunakan MySQL phpMyAdmin sebagai tempat penyimpanan data absensi. 
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4. Analisa 
Setelah seluruh perancangan program aplikasi absensi selesai, dilakukan serangkaian pengujian pada sistem absensi 
tersebut. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui kinerja yang berupa kehandalan dan ketepatan eksekusi 
antara program yang telah dibuat. Sehingga akan diperoleh kesimpulan apakah program yang dibuat dapat bekerja 
dengan baik. 
 
4.1  Uji Coba Pengisian Data Identitas Pada Smartcard 
Uji coba ini dilakukan di beberapa bagian yaitu pada saat koneksi smartcard dengan reader serta proses pengisian data 
identitas di smartcard. Uji coba koneksi smartcard dengan reader menggunakan program applikasi yang telah dirancang. 
Dengan menggunakan 5 (lima) buah smartcard yang tersedia dengan beberapa kali pengujian didapatkan proses 
koneksitas smartcard dengan reader berhasil dengan baik. Pada uji coba pengisian data identitas pada smartcard 
dilakukan dengan cara melakukan proses enrollment fingetprint sebanyak 3 (kali), pengisian data identitas lainnya seperti 
nama, no identitas serta program studi. Data hasil enrollment dan data identitas lainnya akan tersimpan di smartcard pada 
alamat yang telah ditentukan sebelumnya.  
 

 
Gambar 3. Alamat Penyimpanan Data Serta Data Yang Tersimpan Pada Smartcard 

4.2  Uji Coba Absensi 
Proses absensi dilakukan terpisah dari proses pengisian data di smartcard dengan form yang terpisah juga. Uji pertama 
yang dilakukan sama seperti pada proses pengisian data yaitu uji koneksi smartcard ke reader. Dari hasil pengujian 
koneksitas, diperoleh bahwa pencarian koneksitas berlangsung dengan baik. Dengan menekan tombol Absen maka akan 
dilakukan proses verifikasi, dimana data yang tersimpan di smartcard akan dicocokkan dengan fingerprint yang 
diletakkan di atas reader. Apabila terdapat kecocokan maka proses akan dilanjutkan ke proses pengiriman data ke server. 

 
Gambar 4. Form Absensi 

 
Gambar 5. Form Absensi Pada Saat Verifikasi Fingerprint 

 
4.3  Uji Coba Pengiriman Data Absensi 
Pengiriman data absensi secara normal dilakukan dari sebuah PC client suatu LAN yang terkoneksi internet, dimana 
server tempat penyimpanan data terletak diluar LAN yang ada dan menggunakan IP public. Setelah proses verifikasi 
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fingerprint selesai, maka diminta untuk menekan tombol ”Datang” atau ”Pulang”. Setelah menekan tombol tersebut maka 
data identitas beserta waktu absensi akan terkirim ke server dengan menggunakan fasilitas webservice yang ada. Pada 
saat mengaktifkan tombol “Datang” atau “Pulang” program akan mendeteksi apakah LAN terkoneksi ke internet atau 
tidak. Jika program mendeteksi LAN tidak terkoneksi ke internet, maka PC client secara otomatis akan dial up internet 
melalui modem GPRS. Koneksi internet secara dial up akan dilakukan secara otomatis pada saat mengaktifkan tombol 
“Datang” atau “Pulang”. 

 
Gambar 6. Sistem Absensi Sedang Melakukan Dial Up 

 
Gambar 7. Tampilan Akhir Proses Absensi 

Gambar di atas menunjukkan akhir dari proses absensi, dimana data absensi yang terkirim melalui konkesi internet dan 
tersimpan di database server akan tampil di form absensi. Tampilan data yang tersimpan di database ditunjukkan pada 
gambar dibawah. 

 
Gambar 8. Tampilan Pada Database Server 

5. Kesimpulan 
Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, mulai dari pengujian pengisian data di smartcard, pengujian proses 
absensi serta pengujian proses pengiriman data absensi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Telah berhasil dirancang sistem input fingerprint, data identitas yang kemudian disimpan di smartcard.  
2. Telah berhasil dirancang sistem verifikasi fingerprint serta perangkat lunak proses pembacaan data yang tersimpan di 

smartcard. 
3. Telah berhasil dikembangkan sistem pengiriman data ke server dengan memanfaatkan teknologi internet.  
4. Telah berhasil dirancang dan dibuat sistem switching koneksi internet dari LAN yang tidak terkoneksi internet 

berubah menjadi koneksi dial up dengan menggunakan modem GPRS. 
5. Telah berhasil dirancang dan dibuat sistem switching koneksi internet dial up (GPRS) berubah menjadi koneksi 

melalui LAN pada saat sistem mendeteksi jaringan koneksi internet melalui LAN pulih kembali. 

 
Daftar Pustaka 
[1] Preston Gralla (2006). How The Internet Works. 8th Edition. Que.  
[2] Advance Card System Ltd. (2005). AET63 BioTRUSTKey SDK User Manual. Hongkong. 
[3] Advance Card System Ltd. (2005). AET63 BioTRUSTKey SDK Reference Manual. Hongkong. 
[4] Timo Halonen, Javier Romero, Juan Melero (2003). GSM, GPRS And EDGE Performance Evolution Toward. 

Second Edition, John Willey. 
[5] ISO7816, www.cardwerk.com/smartcards/smartcards_standard _ISO7816.aspx., diakses terakhir tanggal 20 Juni 

2008. 
[6] What is a Smartcard, http://www.tech-faq.com/smartcard.shtml, diakses terakhir tanggal 5 Maret 2008. 
[7] Local area network, http://www.wekopedia.com, diakses terakhir tanggal 5 Maret 2008. 

 
 
 
 
 
  


