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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap organisasi baik itu organisasi bisnis maupun institusi pendidikan 

harus mampu mengelola sumber daya manusia (SDM), salah satu faktor penting 

dalam pengelolaan sumber daya tersebut adalah faktor kehadiran atau presensi dari 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Di dalam dunia pendidikan, khususnya 

perkuliahan, presensi merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Daftar presensi tersebut dapat digunakan 

sebagai acuan untuk menetukan apakah mahasiswa tersebut dapat mengikuti ujian 

akhir semester atau tidak, dapat juga dapat digunakan oleh dosen sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemberian nilai mahasiswa serta sebagai bahan evaluasi 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar.  

Universitas  Airlangga  merupakan  organisasi  pendidikan  tinggi  

pemerintah  di bawah  naungan  Direktorat  Pendidikan  Tinggi pada  Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki peran dalam proses pembangunan 

nasional khususnya di bidang pendidikan tinggi. Universitas Airlangga memiliki 13 

fakultas dengan konsentrasi di bidang keilmuan kesehatan, humaniora, sains dan 

teknologi. Sistem presensi yang digunakan oleh Universitas Airlangga adalah 

dengan memanfaatkan tanda tangan sebagai bukti kehadiran mahasiswa, data yang 

ada tidak bisa dijamin validitasnya dan rentan terjadi manipulasi data oleh 

mahasiswa yang sering disebut titip absen. Sehingga perlu dibangun sistem 
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informasi presensi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi dan 

keakuratan data dalam penyelenggaraan presensi tersebut.  

Terdapat beberapa metode dalam pengembangan sistem, salah satu metode 

yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah metode 

waterfall, metode waterfall menyiratkan pendekatan yang sistemtis dan berurutan/ 

sekuensial pada pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi 

keubutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, 

pemodelan, konstruksi, serta penyerahan penagkat lunak ke para 

pelanggan/pengguna (Pressman, 2010). 

Seiring berkembangnya teknologi, kini teknik otentikasi sudah berkembang 

dengan cepat. Menurut Malton dkk. (2009) secara umum teknik otentikasi dibagi 

menjadi tiga, yaitu knowledge based, token based, dan biometric. Beberapa dekade 

terakhir, penggunaan teknologi biometric sebagai teknik otentikasi menjadi sangat 

populer karena biometric identifier tidak bisa disalahgunakan, dilupakan, dan 

dibagi. Teknologi biometric yang umum digunakan dalam otentikasi adalah sidik 

jari (fingerprint). Selain mudah dikembangkan, penggunaan sidik jari sebagai 

media otentifikasi dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan teknologi 

biometric yang lain antara lain; selaput pelangi (iris), wajah (face), suara (voice), 

dan geometri tangan (hand geometry). 

Dalam penelitian yang berkaitan dengan tiga teknik otentikasi, Khan (2010) 

menjabarkan perbedaan, keunggulan, dan kekurangan dari masing-masing teknik 

dan menyimpulkan bahwa teknik otentikasi berbasis teknologi biometric lebih 

aman, nyaman, dan lebih dapat diandalkan jika dibandingkan dengan teknik 
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otentikasi yang lain. Selanjutnya, penelitian lain juga menyimpulkan bahwa 

penggunaan teknologi biometric dalam hal ini sidik jari dapat membantu 

manajemen presensi menjadi lebih baik dan akurat (Rao, 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, Passpor), ke-dua 

metode tersebut juga rentan dalam hal sekuritas misalnya saja PIN atau password 

yang bisa saja lupa atau dihack, ID card hilang, diduplikasi atau bahkan dicuri 

(Lourde, 2010). Pengguaan teknologi fingerprint authenticatiom juga tidak dapat 

terlepas dari isu, tantangan dan masalah yang timbul dari beberapa faktor seperti: 

pemilihan device fingerprint reader, ketersediaan infrastruktur (hardware dan 

jaringan), kualitas sampel sidik jari, dan masalah keamanan sistem (Malton dkk, 

2009). Pemilihan device fingerprint yang tidak baik dapat mengakibatkan sistem 

mengalami gangguan seperti sensor tidak dapat membaca sidik jari. Ketersediaan 

infrastruktur seperti jaringan yang kurang memadai dapat mengakibatkan sistem 

menjadi lamban saat beban kerja sistem sedang tinggi (heavy workload). Kualitas 

sampel sidik jari yang tidak baik akan berakibat pada kegagalan sistem dalam 

memverifikasi sidik jari. Kemanan sistem yang tidak baik akan mengakibatkan 

sistem mudah diserang seperti serangan DOS (denial of service) yang 

mengakibatkan sistem berhenti bekerja, dan penyalahgunaan hak akses dengan cara 

menduplikasi sidik jari menggunakan silicon gel. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diulas diatas, maka dalam penelitian 

ini akan memanfaatkan teknologi biometric authentication dalam hal ini adalah 
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fingerprint pada sistem informasi presensi perkuliahan yang akan dibangun. 

Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi fingerprint authentication dapat 

meningkatkan keakuratan data dan memudahkan manajemen presensi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah menguji apakah sistem informasi presensi dengan memanfaatkan teknologi 

fingerprint authentication lebih baik dibandingkan sistem presensi konvensional 

yang selama ini digunakan. Untuk menguji, perlu dilakukan beberapa langkah 

diantaranya: 

a. Membuat rancangan dan membangun sistem informasi presensi dengan 

memanfaatkan teknologi fingerprint authentication 

b. Membandingkan sistem informasi presensi dengan memanfaakan teknologi 

fingerprint yang telah dibangun dengan sistem presensi konvensional yang 

selama ini digunakan 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem informasi 

presensi dengan memanfaatkan teknologi fingerprint authentication lebih baik 

dibandingkan sistem presensi konvensional yang selama ini digunakan. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:  

a. Menjadikan proses presensi mahasiswa lebih akurat. 
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b. Mempermudah mahasiswa dalam mengakses informasi tentang jadwal dan 

histori kehadiran dalam perkuliahan. 

c. Mempermudah dosen dalam pengisian kartu kendali. 

d. Mempermudah pegawai tata usaha dalam rekapitulasi, validasi presensi, dan 

penentuan daftar cekal mahasiswa. 

1.5 Batasan Masalah 

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuliah praktikum di 

program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga. Kuliah praktikum dipilih karena dalam penelitian ini sistem 

membutuhkan perangkat komputer untuk mahasiswa agar dapat melakukan login 

kedalam sistem, sedangkan jika dilakukan di kelas biasa akan mengalami kesulitan 

karena tidak tersedianya perangkat komputer dalam jumlah yang banyak.
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