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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang semakin cepat berkembang 

khususnya di perangkat komputer dan mobile dimana kedua alat ini banyak sekali 

digunakan untuk kepentingan sehari-hari karena banyak membantu kebutuhan 

banyak orang. Kualitas dan kemampuan dari alat tersebut merupakan daya tarik 

tersendiri sehingga banyak perusahaan komputer dan mobile berlomba-lomba 

dengan produk unggulannya. Perkembangan komputer dan mobile ini tentunya 

diimbangi dengan kemajuan teknologi jaringan dimana jaringan komputer ini 

berfungsi untuk memperlancar arus informasi di dalam suatu instansi atau 

perusahaan. Jenis jaringan yang digunakan di dalam perusahaan atau instansi 

biasanya menggunakan jaringan wireless kerena mempunyai keunggulan seperti 

mobilitas tinggi, sangat fleksibel, mudah dan kecepatan instalasi, serta scalable atau 

dapat menggunakan berbagai topologi jaringan.  

Jaringan wireless dikenal dengan Wireless Local Area Network (WLAN) 

dengan menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi datanya. 

WLAN ini merupakan daya tarik bagi pengguna komputer dan mobile karena 

dengan teknologi ini orang bisa mengakses internet tanpa harus mengeluarkan 

biaya yang besar.  

Perubahan teknologi di berbagai bidang ini tentunya harus diimbangi dengan 

pembangunan sumber daya manusia (SDM) nya, meliputi pengetahuan dan 

keterampilan atau di dalam dunia pelatihan dikenal sebagai knowledge, skill, dan 

attitude (KSA). Pemerintah tentunya telah mempersiapkan kemajuan ini dengan 

didirikannya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negri (BBPLKN) 

Bekasi yang lebih dikenal dengan Center for Vocational and Extention Service 

Training (CEVEST), lembaga ini merupakan lembaga pelatihan nasional di bawah 

kementrian tenaga kerja dan transmigrasi. Siswa yang berada di lembaga ini akan 

diberikan ilmu dan keterampilan yang tentunya akan berguna bagi  perkembangan 
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teknologi selanjutnya. Siswa yang berada di BBPLKN ini selain mendapatkan ilmu 

dan keterampilan akan mendapatkan uang intensif yang akan dibayarkan sesuai 

dengan jumlah masuk atau presensi dari siswa selama pelatihan. 

Presensi yaitu kegiatan yang memunyai tujuan untuk mengetahui kehadiran 

seseorang dalam sustu kegiatan. Presensi yang dilakukan secara manual 

memungkinkan banyaknya kesalahan seperti adanya orang yang titip absen, lembar 

presensi yang bisa saja rusak, hilang dan tertinggal hal ini menyebabkan tidak 

efektifnya dalam pengolahan data presensi. Berbeda dengan presensi yang telah 

menerapkan teknologi seperti presensi menggunakan mesin absensi digital, mesin 

absensi magnetic card, mesin absensi biometric,dan mesin absensi sidik jari. 

Dengan adanya teknologi dan mesin tersebut tentunya memudahkan pegawai dalam 

proses pengabsenan akan tetapi jika suatu instansi atau perusahaan menggunakan 

sistem absensi menggunakan alat-alat tersebut maka harus siap mengeluarkan biaya 

yang besar untuk pembelian mesin lalu rentah terhadap kerusakan pada mesin serta 

hilangnya mesin jika tidak disertai dengan pengmanannya. 

Hal yang paling aman, mudah dan murah yaitu presensi dengan menggunakan 

mobile dimana presensi ini tentunya akan memudahkan siswa, pengajar dan 

pegawai dalam melakukan kegiatan serta pengolahan data tanpa menggunakan 

mesin yang memerlukan biaya yang besar dan melakukan rekapitulasi secara 

manual. Dengan penambahan fitur autitenkasi berdasarkan WLAN yang digunakan 

akan mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh siswa pada saat 

melakukan kegiatan presensi sehingga meminumalisir tindakan titip absen yang 

menyebabkan kerugian untuk banyak pihak seperti siswa tidak akan mendapatkan 

materi yang seharusnya didapat, pengajar seharusnya mengurangi nilai kedisiplinan 

siswa tersebut, dan pegawai yang seharusnya mengurangi uang intensif siswa yang 

melakukan titip absen tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat autentikasi server pada jaringan 

wireless LAN (Hotspot) autentikasi dan identifikasi pengguna di BBPLKN Bekasi. 

Sehingga dari sisi siswa (user) setelah terhubung dengan hotspot yang terhubung 

juga dengan server dimana aplikasi akan mengidentifikasi apakah hotspot yang 

digunakan sesuai dengan jaringan dari server, lalu siswa akan meakukan login 



3 
 

 
 

apabila telah memiliki username dan password apabila username dan password 

yang dimasukan tidak sesuai ataupun jaringan yang digunakan tidak sesuai dengan 

jaringan yang digunakan oleh server maka siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan 

presensi di aplikasi ini. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengusulkan skripsi dengan 

judul “Aplikasi Presensi Siswa Pelatihan Berbasis Android Berdasarkan Internet 

Protokol Address”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas 

dalam skripsi ini antara lain : 

1. BLK menggunakan presensi dengan cara manual tanpa adanya aplikasi yang 

terkomputerisasi sehingga BLK mengeluarkan banyak kebutuhan untuk 

proses pengabsenan siswa. 

2. Kesalahan pengolahan data presensi dengan cara manual dan adanya resiko 

yang tentunya merugikan banyak pihak. 

3. Kecurangan titip absen yang dilakukan pada kegiatan presensi manual jarang 

ditemukan sehingga tidak adanya potongan uang intensif bagi siswa yang 

tidak hadir. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, makan tujuan dari 

skripsi ini adalah : 

1. Menciptakan media untuk presensi secara terkomputerisasi berdasarkan 

autentikasi WLAN. 

2. Mempermudah dalam proses presensi melalui aplikasi presensi sehingga 

dapat mempercepat proses presensi dan pengolahan data serta 

meminimalisir kesalahan . 

3. Menerapkan autentikasi WLAN sebagai metode untuk menanggulangi 

kecurangan titip absen. 
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1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Tools yang dipakai menggunakan Android Studio, Database MySQL, 

WebServer menggunakan Apache, PHP sebagai API, untuk perancangan 

sistem menggunakan Star UML. 

2. Perancangan dengan sistem ini menggunakan perancangan berbasis objek. 

3. Metode yang diguakan di dalma aplikasi yaitu Autentikasi WLAN. 

4. Pengguna aplikasi ini yaitu admin yang dapat mengakses seluruh fungsi 

aplikasi, pegawai yang dapat erekap laporan kegiatan presensi siswa 

pelatihan, pengajar yang dapat menyetujui kehadiran siswa, dan siswa yang 

dapat melakukan presensi. 

5. Pendataan pegawai, pengajar, siswa, jurusan, dan laporan hanay bisa 

dilakukan oleh admin. 

6. Presensi memberikan toleransi 15 menit dari dimulainya waktu 

pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar, lebih dari itu presensi akan 

otomatis ditutup. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan 

sistem presensi atau penerapan sistem secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi 

sebuah nilai tambah dalam bidang pendidikan di Indonesia. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat memudahkan dalam 

melakukan presensi dan meningkatkan kembali disiplin siswa. 

2. Bagi pengajar, penerapan metode autentikasi berdasarkan WLAN 

memberikan jawaban agar tidak ada lagi siswa yang berlaku curang seperti 

titip absen. 
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3. Bagi pegawai, hasil dari skripsi penerapan metode autentikasi berdasarkan 

WLAN terhadap aplikasi presensi memudahkan dalam perekapan pelaporan 

kehadiran siswa. 

4. Bagi peneliti, peneliti mampu menerapkan metode yang cocok untuk 

aplikasi presensi. Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan 

mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar simbol, daftar 

lampiran. 

 

1.6.2 Bagian Inti 

Bagian ini terdiri dari beberapa bab yaitu : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB 2 STUDI PUSTAKA 

Bab ini membahas landasan teori berisikan uraian sistematis dari teori 

yang ada sebagai dasar untuk pemecahan masalah. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode keilmuan yang digunakan serta 

teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi. 

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas analisis sistem yang akan dibuat serta tahapan-

tahapan perancangan dari sistem yang akan dikembangkan, perangcangan 

antar muka, perancangan menu dan sebagainya. 
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BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini menyajikan implementasi dan pengujian yang dilakukan 

berdasarkan perangcangan yang telah dipersiapkan. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang didapat selama 

pembuatan sistem dan skripsi ini. 

 

1.6.3  Bagian Akhir 

 Bagian ini terdiri dari : 

1. Daftar Putaka 

2. Lampiran 

a. Surat ijin penelitian 

b. Naskah Wawancara yang ditanda tangani dan dicap oleh nara 

sumber 

c. Bukti dokumen penelitian 

d. Fotokopi bukti bimbingan. 

e. Koding 

f. Daftar riwayat hidup 

 


