
 

 



 

 



 

 

INTISARI 

 

Dalam penelitian ini akan dibuat sistem informasi absensi sidik jari dengan menggunakan 

konsep internet of things. Dalam pengembangan sistem itu kami akan membuat perangkat otentikasi 

biometrik sidik jari menggunakan modul sensor sidik jari yang terintegrasi dengan perangkat 

Raspberry Pi untuk memproses fitur transmisi data dan data gambar dari sensor sidik jari ke server. 

Proses verifikasi dilakukan di server. Selain itu kami juga membangun sistem informasi absensi sidik 

jari berbasis web yang terintegrasi dengan API SIA UNRAM, yang dilengkapi dengan sistem 

otentikasi sidik jari. Kehadiran sidik jari berbasis web memiliki kemampuan untuk mencatat 

kehadiran siswa dan rekapitulasi kehadiran siswa. Berdasarkan proses verifikasi penelitian 

eksperimental masih belum akurat di mana persentase akurasi adalah 24,08%. Oleh karena itu, sistem 

ini harus diperiksa lebih lanjut dalam penelitian masa depan. 

Kata kunci : Sistem Informasi, Otentikasi Sidik Jari, Internet of Things, Raspberry Pi, Sensor Sidik 

Jari.
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Abstract- In this research will make a fingerprint attendance 

information system by using the internet of things concepts. 

In the development of the system that we will make a 

fingerprint biometric authentication device uses a fingerprint 

sensor module integrated with a Raspberry Pi device to 

process data transmission features and images data from the 

fingerprint sensor to the server. Verification process is 

performed in the server. In addition we also built a web-

based fingerprint attendance information system that is 

integrated with API SIA UNRAM, which is equipped by 

fingerprint authentication system. The web-based 

fingerprint attendance has capability to record the student 

attendance and recapitulation of student attendance. Based 

on experimental research verification process is still not 

accurate where percentage of accuration is 24,08%. 

Therefore, this system have to be examined further in the 

future research. 
 

Key words: Information System, Fingerprint Authentication, 

Internet of Things, Raspberry Pi, Fingerprint Sensor. 

I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat 

dibuktikan dengan makin maraknya penelitian serta 

penemuan terkait teknologi di berbagai bidang, misalnya di 

bidang keamanan yang bertujuan mendukung terjaganya 

suatu data atau informasi dari tindak kejahatan yang 

mungkin akan dilakukan oleh pihak tertentu. 

Dalam kehidupan kampus seorang mahasiswa mulai 

harus dibiasakan hidup disiplin dan bertanggung jawab 

untuk menunjang masa depan mahasiswa tersebut pada 

saat memasuki dunia kerja. Salah satu contoh kecil yang 

sering dianggap remeh oleh mahasiswa adalah terkait hal 

kehadiran tepat waktu dimana banyak dilakukannya 

kecurangan seperti melakukan titip absen (TA) yaitu 

kegiatan meminta orang lain untuk mengisi kehadiran 

dengan meniru tanda tangan dari mahasiswa yang 

bersangkutan dimana dalam perkuliahan kegiatan tersebut 

sudah dianggap sebagai kecurangan yang tidak seharusnya 

dilakukan oleh seorang mahasiswa karena mencerminkan 

tindakan tidak bertanggung jawab dan tindakan melarikan 

diri dari masalah. 

Hal yang membuat mahasiswa melakukan tindakan TA 

adalah dikarenakan proses absensi masih bersifat manual 

yang memungkinkan seorang mahasiswa melakukan 

kegiatan TA, sehingga diperlukan adanya sebuah sistem 

terkomputerisasi yang menggunakan autentikasi biometrik 

yang bersifat unik seperti pengenalan sidik jari, 

pengenalan wajah, pengenalan retina mata, pengenalan 

suara, dan sebagainya sehingga dapat membantu sekaligus 

dijadikan usaha untuk mengurangi terjadinya mahasiswa 

melakukan TA.   

Program Studi Teknik Informatika (PSTI) Fakultas 

Teknik Universitas Mataram (UNRAM) telah 

menggunakan sistem informasi akademik (SIA) dalam 

proses kegiatan perkuliahan. Saat ini SIA dapat diakses 

melalui www.sia.unram.ac.id dan telah menyediakan 

Application Programming Interface (API) sehingga sudah 

dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain. 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini 

memungkinkan untuk pembuatan perangkat keras yang 

dapat diintegrasikan atau berkomunikasi dengan sistem 

informasi yang sudah dibangun, hal tersebut dapat 

dilakukan menggunakan konsep Internet of Things (IoT) 

yang merupakan konsep dengan memanfaatkan koneksi 

terhadap internet.    

Pada Internet of Things dikenal suatu alat bernama 

microcontroller dan microprocessor yang bekerja seperti 

komputer dan dapat digunakan untuk mengontrol 

peralatan elektronika. Pada microcontroller dan 

microprocessor instruksi yang diberikan diubah ke dalam 

bentuk sinyal dan dikirimkan ke modul-modul elektronika 

yang akan digunakan untuk mengendalikan peralatan 

elektronika dengan berbagai cara sesuai dengan instruksi 

yang dijalankan. Beberapa contoh dari microcontroller 

dan microprocessor adalah Raspberry Pi, Arduino, 

Wemos, dan sebagainya [1].  

Berdasarkan hal-hal tersebut pada penelitian ini akan 

dibangun sebuah sistem informasi absensi sidik jari 

terkomputerisasi yang memanfaatkan modul sensor sidik 

jari dan perangkat Raspberry Pi dengan menggunakan 

konsep IoT untuk membantu PSTI dalam proses absensi 

mahasiswa dan memudahkan PSTI dalam melakukan 

rekap kegiatan perkuliahan. 

http://www.sia.unram.ac.id/
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II. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terkait suatu sistem yang memanfaatkan 

konsep IoT sudah banyak sekali dilakukan, terlebih lagi 

yang memanfaatkan sidik jari dalam pembangunan 

sistemnya. Misalnya dengan menggunakan konsep IoT 

dapat membangun sebuah akses control ruangan yang 

dilakukan menggunakan sensor sidik jari dan sensor gerak 

dimana untuk kontrol aplikasi selalu dilakukan oleh 

sebuah mikrokontroller atau mikroprosesor sehingga dapat 

dibuat sebuah sistem akses kontrol ruangan yang 

membutuhkan pengenalan sidik jari dalam proses 

mendapatkan akses kedalam suatu ruangan [2]. 

Pembuatan absensi menggunakan sensor sidik jari 

sangat membantu dalam proses meningkatkan keakuratan 

dalam pencatatan dan pengolahan data kehadiran 

karyawan atau mahasiswa sehingga mudah dalam proses 

perekapan dan pembuatan laporan kehadiran [3]. Dan  

apabila ingin membuat sebuah perangkat sensor sidik jari 

tidak perlu membutuhkan dana yang cukup besar karena 

dalam membuat perangkat sensor sidik jari hanya 

membutuhkan sebuah raspberry pi dan sebuah modul 

sensor sidik jari saja misalnya menggunakan Raspberry Pi 

B+ sebagai server yang menghubungkan perangkat seperti 

sensor sidik jari tipe GT511c1 yang nantinya dapat 

mengolah data sidik jari yang didapatkan kemudian 

dikirimkan ke server oleh Raspberry Pi [4].   

Penggunaan Raspberry Pi pada sebuah sistem sangat 

memudahkan dalam proses pengolahan data dan dapat 

diintegrasikan dengan berbagai perangkat misalnya 

smartphone, sensor sidik jari, sensor gerak, dan 

sebagainya. Dengan Raspberry Pi dapat memudahkan 

dalam proses mengakses dan mengirimkan data ke server, 

hal tersebut dikarenakan Raspberry Pi merupakan sebuah 

mikroprosessor sehingga dapat lebih fleksibel dalam 

proses pembangunan kontrol aplikasi dibandingkan 

dengan sebuah mikrokontroller [1].  

III. USULAN RANCANGAN 

A. Rancangan Arsitektur 

Gambaran dari arsitektur sistem informasi absensi 

sensor sidik jari terintegrasi SIA UNRAM menggunakan 

Raspberry Pi yang akan dibangun dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

Sistem Informasi Absensi Sidik Jari

Mahasiswa

1. fingerprint 2. data fingerprint

4. data dikirim

5. data absensi

Internet
3. data dikirim

Perangkat Keras

Raspberry PiSensor Sidik Jari

Database

API SIA UNRAM

8. username
dan 

password

7. username
dan 

password

6. data SIA UNRAM

Database

9. data absensi

SERVER + WEB 
SERVICE

Dosen Admin

 
Gambar 1. Rancangan arsitektur. 

 

Pada Gambar 1 merupakan arsitektur aplikasi sistem 

informasi yang ingin dibuat. Dapat dilihat bahwa arsitektur 

sistem infomasi terbagi menjadi 3 bagian (seperti konsep 

arsitektur IoT pada umumnya) yaitu perangkat keras 

(sensor sidik jari dan Raspberry Pi), kemudian internet 

sebagai gateway/web service, dan sistem informasi absensi 

sidik jari sebagai aplikasi dari sisi pengguna [5]. Pada 

Gambar 2 terdapat beberapa proses yang terjadi yaitu : 

1) Proses yang terjadi pada proses nomor 1 adalah 

mahasiswa akan melakukan pemindaian sidik jari 

yang dilakukan pada sensor sidik jari yang 

merupakan bagian dari proses enroll (pengumpulan 

data sidik jari) yang nantinya akan digunakan untuk 

proses verifikasi sidik jari. 

2) Proses yang terjadi pada proses nomor 2 adalah data 

sidik jari yang didapatkan dari sensor sidik jari akan 

di proses oleh Raspberry Pi sehingga nantinya 

didapatkan data fitur dan image dari sidik jari 

mahasiswa sehingga dapat dijadikan sebagai data 

untuk verifikasi kehadiran mahasiswa pada sistem 

informasi rekap absensi yang dilakukan di Raspberry 

Pi. 

3) Proses yang terjadi pada nomor 3 adalah data sidik 

jari yang telah diproses oleh Raspberry Pi akan 

dikirim melalui internet ke web service, dimana akan 

diakses web service untuk verifikasi kehadiran 

mahasiswa pada sistem inforamsi yang disediakan 

oleh sistem informasi absensi sidik jari. 

4) Proses yang terjadi pada nomor 4 adalah proses data 

dikirim ke web service yang disediakan oleh sistem 

informasi absensi sidik jari melalui internet yang 

menentukan status kehadiran mahasiswa berdasarkan 

proses verifikasi yang terjadi pada Raspberry Pi.  

5) Proses yang terjadi pada nomor 5 adalah data absensi 

yang terdapat pada sistem informasi dapat disimpan 

ke database sehingga dapat dilakukan melihat status 

kehadiran mahasiswa, membuat berita acara 

perkuliahan, dan melakukan perekapan absensi data 
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dari absensi setiap harinya akan dilakukan 

perhitungan untuk dilakukannya perekapan absensi 

mahasiswa selama 1 semester yang menentukan 

siapa saja mahasiswa yang dianggap TB [6].   

6) Proses yang terjadi pada nomor 6 adalah proses 

mengakses data API SIA UNRAM yang dilakukan 

untuk melengkapi proses dari sistem informasi 

absensi sidik jari yang dibangun seperti data 

mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan sebagainya 

melalui internet. 

7) Pada proses yang terjadi pada nomor 7 adalah dosen 

memasukan username dan password untuk 

mendapatkan hak akses terhadap sistem informasi 

absensi sidik jari. 

8) Pada proses yang terjadi pada nomor 8 adalah admin 

memasukan username dan password untuk 

mendapatkan hak akses terhadap sistem informasi 

absensi sidik jari. 

B. Alur Kerja Sistem 

Berdasarkan arsitektur sistem, gambaran dari alur kerja 

sistem informasi absensi sensor sidik jari terintegrasi SIA 

UNRAM menggunakan Raspberry Pi yang akan dibangun 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Mahasiswa - Melakukan ekstraksi 
  fitur dan image sidik 
  Jari.

- Mengolah data fitur     
  sidik jari (verifikasi fitur  
  sidik jari)
- Mengolah data image     
  sidik jari
- Menyimpan data fitur   
   dan image ke database
   server (enroll data sidik 
   jari)
- Melakukan akses ke 
  web service

- Melihat data kehadiran
- Verifikasi status kehadiran  
  mahasiswa  
  pada sistem informasi absensi 
  sidk jari. 
- Menyimpan data absensi ke  
  database. 
- Melakukan rekap absensi  
  (cetak laporan perekapan 
  absensi. 

Database

Data 
didapat

Data dikirimkan

Data absensi

Perangkat Keras

Database

Data absensi

Dosen

Admin  
Gambar 2. Alur kerja sistem. 

Pada Gambar 2 dapat dilihat rancangan alur kerja 

sistem dimana sensor sidik jari (fingerprint) dan Raspberry 

Pi dijadikan satu kesatuan sebagai sebuah perangkat keras 

sensor sidik jari.  

Adapun alur kerja sistem yaitu terdapat user yang 

melakukan pemindaian sidik jari pada sensor sidik jari 

(fingerprint) dan pada sensor sidik jari dilakukan ekstraksi 

fitur dan image sidik jari untuk proses verifikasi data sidik 

jari.  

Pada Raspberry Pi akan dilakukan proses enroll data 

(menyimpan data hasil ekstraksi fitur dan image yang 

dilakukan oleh sensor sidik jari) yang kemudian akan 

dimasukan ke dalam database dari Raspberry Pi, setelah 

itu berdasarkan data enroll dapat dilakukan proses 

pengolahan data fitur dan image sidik jari seperti proses 

klasifikasi dan verifikasi sidik jari pada Raspberry Pi yang  

kemudian akan dilakukan akses ke web service untuk 

melakukan tindakan selanjutnya yaitu hasil proses 

verifikasi dan klasifikasi yang dilakukan pada Raspberry 

Pi akan digunakan untuk proses verifikasi status kehadiran 

mahasiswa yang dilakukan pada web service yang terdapat 

pada server atau sistem informasi absensi sidik jari. Dari 

proses verifikasi status kehadiran mahasiswa akan 

mengubah status kehadiran mahasiswa pada sistem 

informasi absensi sidik jari untuk proses melihat kehadiran 

mahasiswa yang kemudian melakukan proses menyimpan 

data absensi ke database dan akan digunakan untuk proses 

perekapan kehadiran mahasiswa selama 1 semester. 

C. Rancangan Perangkat Keras 

Gambaran untuk rancangan perangkat keras dari sistem 

informasi absensi sidik jari terintegrasi SIA UNRAM dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Rancangan perangkat keras. 

 

Pada Gambar 4 terdapat Raspberry Pi yang 

dihubungkan dengan sebuah LCD untuk mendukung 

proses absensi mahasiswa. Selain itu terdapat modul 

FZ1035G-Fingerprint Reader yang dihubungkan dengan 

modul USB TTL yang bertujuan untuk memudahkan 

dalam proses menghubungkan Raspberry Pi dengan modul 

FZ1035G-Fingerprint Reader. Raspberry Pi digunakan 

sebagai kontrol aplikasi dari perangkat yang dibuat yaitu 

berfungsi untuk memproses modul FZ1035G-Fingerprint 

Reader sesuai dengan yang dinginkan seperti enroll data 

sidik jari, ekstraksi fitur, verifikasi,  menyimpan data sidik 

jari mahasiswa, dan sebagainya sedangkan modul 

FZ1035G-Fingerprint Reader digunakan untuk memindai 

sidik jari mahasiswa yang nantinya akan di enroll 

kemudian dilakukan pencocokan sidik jari dan apabila 

data sidik jari telah cocok maka informasi kehadiran akan 

dikirimkan ke server melalui melalui web service yang 

dibuat menggunakan Raspberry Pi. 

D. Use Case Diagram 

Adapun gambaran use case diagram dari sistem 

informasi absensi sidik jari yang akan dibangun dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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Admin

Mengendalikan 
sensor sidik jari

Dosen

Melakukan login

Melihat data absensi

membuat berita acara perkuliahan
Mengirimkan data sidik jari

Meng-enroll data sidik jari

Logout

Melakukan verifikasi data sidik jari

Mahasiswa

Mengelola data absensi

Mengedit data Mencetak hasil rekap

Menambah data
Menghapus data

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>><<extend>>

<<extend>>

 
Gambar 4. Use case diagram sistem 

 

Pada Gambar 4 merupakan gambaran use case 

diagram dari sistem informasi absensi sidik jari yang akan 

dibangun dimana terdapat 3 buah aktor yaitu admin, 

mahasiswa, dan dosen.  

Pada sisi aktor admin dapat dilihat proses yang 

dilakukan adalah mengendalikan sensor sidik jari, login, 

dan mengelola data absensi dimana proses yang terdapat 

pada saat mengendalikan sensor sidik jari antara lain 

terdiri dari proses mengirimkan data sidik jari, meng-

enroll dara sidik jari dan melakukan verifikasi sidik jari 

(pada perangkat sensor sidik jari). Pada Gambar 8 dapat 

dilihat admin harus melakukan proses login terlebih 

dahulu sebelum dapat melakukan proses mengelola data 

absensi seperti mengedit data, menambah data, menghapus 

data, melihat data absensi dan mencetak data.  

Pada sisi aktor mahasiswa dapat dilihat proses yang 

dapat dilakukan oleh aktor mahasiswa adalah melakukan 

enroll atau pendataan sidik jari dan juga melakukan 

verifikasi data sidik jari. 

Pada sisi aktor dosen dapat dilihat proses yang dapat 

dilakukan oleh aktor dosen yaitu  proses pertama yang 

harus dilakukan sebelum melakukan proses lainnya adalah 

proses login (proses verifikasi dan masuk ke dalam sistem) 

dimana setelah melakukan proses login, dosen dapat 

memperoleh hak akses untuk dapat melakukan proses 

melihat data absensi mahasiswa dan juga dapat membuat 

berita acara perkuliahan yang dilakukan setiap mata kuliah 

berlangsung, serta saat proses login dosen bisa saja 

melakukan proses logout atau keluar dari sistem. 

E. Rancangan Database 

Adapun gambaran rancangan database dari sistem 

informasi absensi sidik jari yang akan dibangun dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

berita

kelasabsensi

id

nim
kd_mk

tanggal
lampiran

status_hadir

nama_kelas

id

Jadwal

hari kd_mk

kd_pertemuan

user

username

password

tipe_user

tanggal

namaid

nim

tahun_ajar

kd_mk keterangan

persentase

Fingerprint

nim fitur

image

kd_mk

kd_pertemuan

jmhs

pbahasan

subbahasan

metode

tahun

nim
kd_mk

nama_mk

nama_mk

nama_kelaskd_dosen
id

mempunyai N

membuat tahun_ajar

id

Database Sistem Informasi Absensi Sidik Jari

Database Raspberry Pi
 

Gambar 5. Rancangan database sistem
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Pada Gambar 5 terdapat 2 database yaitu database sistem 

informasi absensi sidik jari dan database Raspberry Pi 

yang dihubungkan menggunakan web service. Untuk 

primary key setiap tabel yang ada pada database 

menggunakan format yang sudah ditentukan oleh 

framework Laravel, dimana untuk primary key terletak 

pada atribut id dengan kondisi auto increment. 

F. Rencana Pengujian Sistem 

Pada tahap pengujian dan evaluasi sistem, akan 

dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pada penelitian ini teknik pengujian yang digunakan yaitu 

pegujian skala lab dengan menggunakan metode black box 

dan Mean Opinion Score (MOS). 

Pada tahap pengujian skala lab akan dilakukan 

pengujian terhadap sistem yang dilakukan pada suatu kelas 

di sebuah mata kuliah sebagai sampel pengujian yang 

kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan 

metode black box yaitu pengujian yang dilakukan terhadap 

keseluruhan sistem untuk mengetahui fungsi dari sistem 

yang digunakan apakah sudah berjalan semestinya sesuai 

kebutuhan fungsional atau tidak [7]. Kemudian juga akan 

dilakukan pengujian menggunakan Mean Opinion Score 

(MOS) dengan melibatkan beberapa orang responden 

untuk menggunakan sistem yang dibangun.  

Apabila sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna maka akan dilakukan ke tahap selanjutnya. Jika 

sistem belum berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna 

maka akan dilakukan perbaikan yang dimulai dari 

perancangan arsitektur sistem. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Realisasi Perangkat 

Realisasi perangkat keras dari sistem berdasarkan 

perancangan perangkat keras pada Gambar 7 dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Realisasi perangkat sensor sidik jari 

 

Pada Gambar 5 terdapat 2 buah gambar yaitu pada 

gambar nomor 1 memperlihatkan realisasi perangkat-

perangkat yang digunakan yaitu Raspberry Pi, modul USB 

TTL yang dihubungkan dengan Modul FZ1035G-

Fingerprint Reader. 

Pada gambar nomor 2 memperlihatkan perangkat 

sensor sidik jari yang sudah terhubung dengan modul USB 

TTL dihubungkan dengan Raspberry Pi melalui port usb 

yang terdapat pada Raspberry Pi. Dapat dilihat pada 

gambar tersebut Raspberry berperan sebagai kontrol 

aplikasi yang dapat mengontrol proses yang terjadi atau 

dilakukan oleh sensor sidik jari. 

B. Pengujian Web Service 

Berikut merupakan hasil pengujian server dalam 

menerima dan mengembalikan data. Pengujian web 

service dilakukan menggunakan aplikasi Postman. 

1) Pengujian web service untuk mengubah status hadir 

mahasiswa. 

Hasil pengujian web service untuk mengubah status 

hadir mahasiswa berdasarkan nim dari hasil 

verifikasi perangkat sensor sidik jari dan kode mata 

kuliah yang didapat dari perangkat sensor sidik jari 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Pengujian web service untuk mengubah status hadir 

mahasiswa. 
 

Proses pengiriman data dari client ke web service 

dilakukan dengan menggunakan method POST. 

Berdasarkan Gambar 7 pengujian web service untuk 

mengubah status hadir mahasiswa berdasarkan nim 

dari hasil verifikasi perangkat sensor sidik jari dan 

kode mata kuliah yang didapat dari perangkat sensor 

sidik jari telah berhasil dilakukan. 

2) Pengujian web service untuk mengambil data NIM 

mahasiswa yang melakukan absensi. 

Hasil pengujian web service untuk mengambil data 

NIM mahasiswa yang melakukan absensi 

berdasarkan kode mata kuliah yang diterima dari 

perangkat sensor sidik jari yang dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Pengujian web service untuk mengambil data mahasiswa. 

 

Proses mengambil data NIM mahasiswa yang 

melakukan absensi dilakukan dengan menggunakan 

method GET. Berdasarkan Gambar 8 pengujian web 

service untuk mengambil data NIM mahasiswa 

berdasarkan kode mata kuliah yang didapat dari 

perangkat sensor sidik jari saat melakukan absensi 

telah berhasil dilakukan. 
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C. Pengujian Mean Opinion Score (MOS) 

Pengujian dengan menggunakan kuesioner dilakukan 

dengan mencari responden untuk mencoba menjalankan 

sistem, lalu memberikan pernyataan berupa kuesioner. 

Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui bagaimana 

kualitas sistem dilihat dari sisi pengguna. Metode yang 

digunakan dalam pengujian kuesioner ini adalah metode 

kuantitatif, yaitu hasil pengujian didefinisikan dalam suatu 

nilai angka. Adapun penjelasan terkait nilai dari kuesioner 

yang diberikan adalah : 

dimana :   

1 = Sangat tidak setuju.   

2 = Tidak setuju.   

3 = Cukup.  

4 = Setuju.  

5 = Sangat setuju  

 

       Berdasarkan jawaban tersebut, langkah selanjutnya 

adalah menghitung persentase dari setiap jawaban yang 

diberikan oleh pengguna disetiap pernyataan. Rumus 

untuk menghitung persentase nilai adalah :   

 

Persentase jawaban = J / N * 100 %.  (1) 

 

dimana :   

J : total nilai jawaban yang diberikan pengguna pada 

setiap nomor.   

N : jumlah pengguna.    

 

Lalu, untuk menghitung persentase rata-rata dari setiap 

poin jawaban, perhitungan yang digunakan adalah 

menggunakan rumus sebagai berikut:   

 

Rata-rata = ( Persentase ke-1 +  ......… +  

             Persentase ke-n) / n 

 

(2) 

Jadi persentase responden terhadap jawaban kuesioner 

yaitu, sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup, setuju dan 

sangat setuju dapat dihitung secara keseluruhan dan 

didefinisikan sebagai nilai rata-rata. 

Pengujian dilakuakan kepada 3 jenis user yaitu 

mahasiswa, dosen, dan admin (sesuai dengan use case 

diagram pada Gambar 8) dengan total responden 

(mahasiswa, dosen, staff PSTI) sebanyak 33 orang. 

Pengujian yang dilakukan  kepada mahasiswa mencakup 

pengujian terhadap kinerja sistem perangkat sensor sidik 

jari sedangkan user dosen dan admin mencakup pengujian 

terhadap sistem informasi absensi sidik jari. 

1) Pengujian terhadap user mahasiswa 

Pengujian terhadap mahasiswa dilakukan dengan 

melibatkan responden dari mahasiswa PSTI sebanyak 

26 orang. Adapun pertanyaan kuesioner yang diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1) Sistem (perangkat absensi) dapat memberikan 

informasi hasil verifikasi sidik jari kepada 

mahasiswa ? 

2) Hasil verifikasi sidik jari mahasiswa sudah akurat 

? 

3) Waktu Pemrosesan verifikasi data sidik jari 

mahasiswa sudah cepat ? 

4) Proses pendataan (enroll) sidik jari sudah berjalan 

baik dan mudah dilakukan ? 

5) Waktu proses pendataan sidik jari mahasiswa 

sudah cepat ? 

6) Perangkat absensi sidik jari mudah untuk 

digunakan ?  

Dengan menggunakan rumus perhitungan yang sudah 

dijelaskan, berikut hasil rekapitulasi data kuesioner dan 

persentase jawaban dari responden mahasiswa 

disajikan pada Tabel I. 

TABEL I. HASIL PERSENTASE JAWABAN KUESIONER 

MAHASISWA 

Perta- 
nyaan 

Persentase 

Sangat 

Setuju 
Setuju Cukup 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 3.85% 38.46% 34.61% 23.08% 0% 

2 3.85% 7.69% 42.31% 34.61% 11.54% 

3 0% 7.69% 38.46% 50% 3.85% 

4 11.54% 30.77% 46.15% 11.54% 0% 

5 3.85% 15.38% 42.31% 30.77% 7.69% 

6 19.23% 42.31% 34.61% 3.85% 0% 

Rata-rata 7.05% 23.72% 39.74% 25.64% 3.85% 

Berdasarkan Tabel I dapat dilihat untuk kesimpulan 

atau rata-rata persentase terbesar dari jawaban seluruh 

responden terletak pada jawaban cukup yaitu sebesar 

39.74% tetapi apabila dilihat lebih detail hasil 

persentase kuesioner lebih condong ke arah jawaban 

setuju dan sangat setuju (ke kiri). Hal ini dapat dilihat 

dari total persentase dari jawaban cukup, setuju, dan 

sangat setuju adalah sebesar 70.51% yang lebih besar 

dari total persentasi jawaban cukup, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju sebesar 69.23%. Adapun grafik 

hasil persentase jawaban kuesioner mahasiswa dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik persentase kuesioner mahasiswa. 

2) Pengujian terhadap user dosen 

Pengujian terhadap dosen dilakukan dengan 

melibatkan responden dari beberapa dosen PSTI 
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sebanyak 5 orang. Adapun pertanyaan kuesioner yang 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1) Apakah fungsi login pada sistem informasi absensi 

sudah berjalan dengan baik ? 

2) Apakah fungsi BAP (Berita Acara Perkuliahan) 

sudah sesuai dengan proses BAP yang  semestinya 

? 

3) Apakah fungsi absensi mahasiswa sudah berjalan 

dengan baik ? 

4) Interface sistem informasi absensi mudah 

dipahami dan digunakan (user friendly) ? 

Dengan menggunakan rumus perhitungan yang sudah 

dijelaskan, berikut hasil rekapitulasi data kuesioner dan 

persentase jawaban dari responden dosen disajikan 

pada Tabel II. 

TABEL II. HASIL PERSENTASE JAWABAN KUESIONER DOSEN 

Perta- 

nyaan 

Persentase 

Sangat 

Setuju 
Setuju Cukup 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 40% 40% 0% 0% 20% 

2 20% 60% 0% 20% 0% 

3 20% 40% 20% 20% 0% 

4 20% 20% 40% 20% 0% 

Rata-rata 25% 40% 15% 15% 5% 

Berdasarkan Tabel II dapat dilihat untuk kesimpulan 

atau rata-rata persentase terbesar dari jawaban seluruh 

responden terletak pada jawaban setuju yaitu sebesar 

40% tetapi apabila dilihat lebih detail, persentase 

penilaian responden dosen terhadap sistem lebih 

mengarah (lebih banyak) ke jawaban cukup, setuju, dan 

sangat setuju yaitu sebesar 80% yang lebih besar dari 

pada jawaban cukup, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju sebesar 35%. Adapun grafik hasil persentase 

jawaban kuesioner dosen dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Grafik persentase kuesioner dosen. 

3) Pengujian terhadap user admin 

Pengujian terhadap admin dilakukan dengan 

melibatkan responden dari staff PSTI sebanyak 1 

orang. Adapun pertanyaan kuesioner yang diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1) Apakah fungsi daftar user sudah berjalan dengan 

baik ? 

2) Apakah fungsi pendataan (enroll) sidik jari sudah 

berjalan baik dan mudah dilakukan? 

3) Apakah fungsi cetak BAP sudah berjalan dengan 

baik ? 

4) Apakah fungsi perekapan absensi kehadiran 

mahasiswa sudah berjalan dengan baik ? 

5) Apakah fungsi edit perekapan absensi mahasiswa 

sudah berjalan dengan baik ? 

6) Apakah fungsi cetak rekapan absensi mahasiswa 

sudah berjalan dengan baik ? 

7) Waktu pemrosesan setiap fungsi pada sistem 

informasi absensi sidik jari sudah cepat? 

8) Interface sistem informasi absensi mudah 

dipahami dan digunakan (user friendly) ? 

Dengan menggunakan rumus perhitungan yang sudah 

dijelaskan, berikut hasil rekapitulasi data kuesioner dan 

persentase jawaban dari responden staff PSTI disajikan 

pada Tabel III. 

TABEL III. HASIL PERSENTASE JAWABAN KUESIONER STAFF 

PSTI 

Perta-
nyaan 

Persentase 

Sangat 

Setuju 
Setuju Cukup 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 0% 12.5% 0% 0% 0% 

2 12.5% 0% 0% 0% 0% 

3 0% 12.5% 0% 0% 0% 

4 0% 12.5% 0% 0% 0% 

5 0% 12.5% 0% 0% 0% 

6 0% 12.5% 0% 0% 0% 

7 0% 0% 12.5% 0% 0% 

8 0% 12.5% 0% 0% 0% 

Total 12.5% 75% 12.5% 15% 5% 

Berdasarkan Tabel III dapat dilihat untuk kesimpulan 

atau persentase terbesar dari keseluruhan jawaban 

responden terletak pada jawaban setuju yaitu sebesar 

75%. Adapun grafik hasil persentase jawaban 

kuesioner Staff PSTI dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Grafik persentase kuesioner staff PSTI. 

D. Pengujian Akurasi Proses Verifikasi Sidik Jari 

Mahasiswa 

Pengujian terkait akurasi proses verifikasi sidik jari 

mahasiswa dilakukan pada 26 orang mahasiswa PSTI 
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dalam sebuah pertemuan mata kuliah, dimana masing-

masing mahasiswa melakukan 3 kali percobaan untuk sidik 

jari.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah dilakukannya 

percobaan verifikasi sidik jari oleh mahasiswa, 

menghasilkan persentase keakuratan sidik jari dikenali 

sebesar 42.31%, persentase sidik jari tidak dikenali sebesar 

76.92%, dan persentase sidik jari dikenali orang lain 

sebesar 23.08%. Sehingga dapat dikatakan untuk proses 

verifikasi sidik jari mahasiswa masih kurang akurat dan 

dibutuhkan pengembangan lebih lanjut terkait metode 

pencocokan fitur sidik jari (masih menggunakan metode 

manhattan dan K-NN). Adapun data hasil pengujian 

akurasi verifikasi sidik jari disajikan pada Tabel IV.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1) Sistem Informasi Absensi Sidik Jari sudah dapat 

diintegrasikan dengan API SIA UNRAM yang 

kemudian menggunakan konsep dan arsitektur IoT, 

dapat dibangun sebuah perangkat absensi sidik jari 

berupa modul fingerprint yang diintegrasikan dengan 

Raspberry Pi yang digunakan sebagai kontrol aplikasi 

yang berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap 

modul fingerprint dan mengirim data melalui internet 

ke web service yang disediakan oleh Sistem Informasi 

Absensi Sidik Jari sesuai dengan kebutuhan sistem 

yang diinginkan.  

2) Berdasarkan hasil pengujian black box, semua proses 

yang terjadi pada Sistem Informasi Absensi sidik jari 

seperti login, tambah berita acara, memulai absensi, 

edit data rekap absensi, tambah users, tembah jadwal 

perkuliahan, cetak data rekap absensi, cetak data 

berita acara, enroll data sidik jari mahasiswa sudah 

berjalan dengan baik. Tetapi untuk proses verifikasi 

sidik jari masih belum akurat. 

3) Berdasarkan pengujian terhadap verifikasi sidik jari 

mahasiswa didapatkan hasil persentase keakuratan 

dikenali sebesar 42.31%, persentase tidak dikenali 

sebesar 76.92%, dan persentase dikenali orang lain 

sebesar 23.08% yang dilakukan pada 26 orang 

mahasiswa PSTI dengan percobaan sebanyak 3 kali 

untuk proses verifikasi sidik jari. Sehingga dapat 

dikatakan untuk proses verifikasi sidik jari mahasiswa 

masih kurang akurat dan dibutuhkan pengembangan 

terkait metode pencocokan fitur sidik jari. 

4) Berdasarkan hasil Mean Opinion Score (MOS), 

penilaian kepuasan penggunaan sistem oleh user 

menunjukan bahwa kelompok user mahasiswa 

memberikan hasil lebih mengarah (lebih banyak) ke 

jawaban cukup, setuju, dan sangat setuju yaitu sebesar 

70.51%. Sedangkan untuk user dosen memberikan 

hasil juga lebih mengarah (lebih banyak) ke jawaban 

cukup, setuju, dan sangat setuju yaitu sebesar 80%. 

Dan untuk penilaian user admin yang dilakukan oleh 

1 orang staff PSTI memberikan hasil persentase 

tertinggi pada jawaban setuju sebesar 75%. Sehingga 

berdasarkan hasil kuesioner pengujian MOS, sistem 

sudah cukup layak untuk digunakan. 

B. Saran 

1) Perlu pengembangan terkait proses pencocokan fitur 

sidik jari pada sistem yang dibangun, dikarenakan 

proses verifikasi sidik jari masih kurang akurat pada 

bagian perangkat sensor sidik jari (masih 

menggunakan metode manhattan distance dan K-

NN). 

2) Perlu pengembangan terhadap API SIA UNRAM 

dikarenakan masih belum lengkap, yaitu masih belum 

adanya API menggunakan metode POST, API yang 

menampilkan data mahasiswa berdasarkan mata 

kuliah dan kelas, dan sebagainya dalam mendukung 

Sistem Absensi Sidik Jari yang dibuat. 
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