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 Abstrak — Sistem absensi proses belajar mengajar pada 
dunia pendidikan saat ini masih menggunakan sistem absensi 
manual, sistem manual ini menimbulkan efek negatif dalam 
proses belajar mengajar, salah satunya terkurasnya waktu 
dalam memulai pembelajaran. Permasalahan yang timbul saat 
ini, ada juga siswa yang tidak masuk sekolah sama sekali 
padahal siswa tersebut berangkat kesekolah dari rumah. 
Dalam hal ini, untuk meningkatkan mutu pendidikan anak 
dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua 
murid agar dapat mencapai nilai maksimal yang baik bagi 
pendidikan anak selanjutnya. Peran orang tua disini sebagai 
kontrol terhadap anak tersebut dan orang tua wajib 
mengetahui apakah anaknya masuk sekolah atau tidak. 
Fingerprint merupakan sebuah ilmu biometrik yang 
menggunakan karakteristik fisik seseorang untuk 
mengidentifikasi. Penerapan teknologi absen fingerprint 
menggunakan SMS Gateway, implementasi alat ini yaitu, pada 
tahap awal pengguna harus mendaftarkan sidik jari dan 
nomor hp orang tuanya untuk disimpan dalam database. 
Adapun untuk proses absensinya menggunakan modul 
fingerprint ZFM-20 untuk membaca pola sidik jari dan modul 
SMS Gateway SIM 800L untuk mengirim sms secara otomatis. 
Hasil dari penerapan alat ini adalah bahwa pencatatan 
kehadiran dengan menggunakan sidik jari lebih valid, karena 
sidik jari seseorang tidak dapat digantikan oleh sidik jari 
orang lain. Selain itu dengan teknologi SMS Gateway, orang 
tua akan lebih mudah memperoleh informasi apabila anaknya 
bolos sekolah. Dari sisi siswa/siswi, diharapkan akan semakin 
memupuk sikap disiplin dalam hal waktu. 

Kata kunci—Fingerprint, SMS Gateway, Arduino, RTC, 
LCD 

I. PENDAHULUAN 
Ilmu merupakan sebuah proses perbaikan diri secara 

berkesinambungan yang terdiri dari perkembangan teori dan 
uji empiris. Pada dunia pendidikan saat ini masih 
menggunakan sistem absensi manual, segi negatif dalam 
pemprosesan ini terkurasnya waktu dalam memulai 
pembelajaran. 

Permasalahan yang timbul dalam sekolah saat ini, ada 
juga siswa yang tidak masuk sekolah sama sekali, padahal 
dari rumah siswa tersebut berangkat ke sekolah. Salah satu 
cara untuk meningkatkan disiplin dan permasalahan yang 
terjadi yaitu dengan menerapkan absensi menggunakan sidik 
jari. Sistem absensi sidik jari dengan menggunakan sebuah 
alat fingerprint yaitu peralatan presensi canggih yang dapat 
merekam sidik jari seseorang, dengan hal ini akan 
menghindari terjadinya penyelewengan yang sering 
dilakukan dengan cara menitip absen kepada orang lain. 

Permasalahan dapat diatasi dengan penerapan teknologi 
absen fingerprint dan monitoring via sms gateway berbasis 
arduino. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah alat 
monitoring kehadiran siswa sekolah menggunakan modul 
fingerprint berbasis arduino uno. Manfaat yang didapat 
adalah orang tua murid dan sekolah dapat mengetahui murid 
yang bolos sekolah dan dapat memaksimalkan waktu belajar 
mengajar mewujudkan kedisiplinan dan bertanggung jawab. 
Komponen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
fingerprint, GPRS shield, RTC, dan arduino. 

tersebut dipadukan satu sama lainnya dan diambil 
kesimpulannya menjadi 12 seperti terdapat pada Tabel 1 
berikut [1].  

II. STUDI PUSTAKA 
A. Catu Daya 

Perangkat elektronika memerlukan supply arus DC yang 
stabil agar dapat bekerja dengan baik. Pada perancangan alat 
ini, sistem membutuhkan supply daya sebesar 5 VDC. 

 
B. Fingerprint 

Fingerprint merupakan sebuah ilmu biometrik yang 
menggunakan karakteristik fisik untuk mengidentifikasi. 
Tidak ada manusia didunia ini yang mempunyai sidik jari 
yang sama, sehingga keuntungan aplikasi ini adalah cara 
paling aman karena fingerprint tidak bisa dimanipulasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Modul Fingerprint 
 
C. SMS Gateway ( GPRS Shield) 

SMS gateway adalah sebuah perangkat yang 
menawarkan layanan transit SMS, mentranformasikan pesan 
ke jaringan selular dari media lain, atau sebaliknya, 
sehingga memungkinkan pengiriman atau penerimaan pesan 
SMS tanpa menggunakan ponsel. 

Arduino GPRS Shield adalah sebuah modul yang 
dirancang terintegrasi dengan arduino yang berfungsi untuk 
mengirim sms. Module SIM800L memiliki 12 pin header. 
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Gambar 2. Modul GPRS Shield SIM800L 

 
D. Arduino Uno 

Artanto menjelaskan bahwa arduino merupakan platform 
elektronik yang bersifat open source, berbasis pada software 
dan hardware yang flesibel dan mudah digunakan [1] 

Arduino uno merupakan suatu papan elektronik yang 
mengandung mikrokontroler Atmega 328 atau sebuah 
keping yang secara fungsional bertindak sebuah komputer [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Modul Arduino Uno 
Board ini memiliki 14 digital input/output ( dimana 6 pin 

dapat digunakan sebagai output PWM), input analog, 16 
MHz osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol reset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Gambar 4. Konfigurasi Pin Atmega 328 

E. Real Time Clock (RTC) 
RTC adalah jam elektronik berupa chip yang dapat 

menghitung waktu (mulai detik hingga tahun) dengan akurat 
dan menjaga/menyimpan data waktu tersebut secara real 
time.  Komponen RTC adalah komponen IC penghitung 
yang dapat difungsikan sebagai sumber data waktu baik 
berupa data jam, hari, bulan , maupun tahun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Modul RTC 
 
F. Liquid Crystal Display (LCD) 

LCD digunakan sebagai tampilan untuk memudahkan 
pemasukan data jangkauan ukur yang diinginkan. 
Pemograman pada LCD ini menggunakan mode 4-bit.  

 
 
 
 
  
 
 
 

Gambar 6. Liquid Crystal Display (LCD) 

III. METODE 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Blok 

diagram sistem penyusunan rangkaian dapat dilihat pada 
gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Blok Diagram Sistem 

 
Pada gambar 7 dapat dilihat pada sisi input arduino 

terdapat sensor fingerprint dan komputer untuk upload 
program serta catu daya sebagai suplai daya arduino. Pada 
sisi keluaran terdapat GPRS Shield sebagai pengirim SMS 
kepada orang tua dan admin, RTC untuk penampil waktu 
dan LCD untuk menampilkan informasi data. 

 Berikut ini adalah skematik rangkaian secara 
kesuluruhan yang dapat dilihat pada gambar 8. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Skematik Rangkaian Keseluruhan 

Untuk alur flowchart sistem dapat dilihat pada gambar 9. 
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Gambar 9. Flowchart Sistem 

Berdasarkan gambar 8 dan gambar 9, berikut ini adalah 
sistematika prinsip kerja alat secara keseluruhan. 

 
a. Pada arduino adalah menginsialisasi jenis 

mikrokontroler dan crystal eksternal yang akan dipakai 
serta jenis interrupt pembacaan dan port ADC yang 
akan dipakai. 

b. Penyimpanan pola sidik jari disensor fingerprint 
sebagai data input. 

c. Kemudian ketika sidik jari ditempelkan di sensor 
fingerprint maka sensor akan menyeleksi pola yang 
tersimpan pada memori sensor fingerprint dan database 
yang tersimpan pada arduino, jika pola cocok maka 
akan tampil di LCD data cocok dan sebaliknya. 

d. Ketika saat batas waktu pengambilan absen selesai maka 
arduino akan memerintah GPRS Shield mengirim SMS 
secara otomatis kepada orang tua dan admin bagi siswa 
yang bolos sekolah. 

e. Batas pengambilan absen jam 07.00 sampai jam 07.30 
WIB. 

 
Dalam pengujian kerja alat, tegangan SIM800L tidak 

boleh kurang dari 3,7 Volt DC dan tidak boleh lebih dari 4,4 
Volt DC. Karena menghindari terjadi low voltage dan over 
voltage pada SIM800L . 
 
 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
Pengujian alat dilakukan dengan menghubungkan 

seluruh rangkaian. 
a. Pengujian  Liquid Crystal Display (LCD) 

Berikut ini adalah Tampilan LCD. 
 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan LCD 

b. Pengujian  Real Time Clock (RTC) 
Berikut ini adalah Tampilan RTC. 

 

 

 

 

Gambar 11. Tampilan RTC 

c. Pengujian  GPRS Shield SIM800L 
Untuk mengetahui apakah bagian catudaya SIM800L 

bekerja dengan baik, kita mengukur tegangan VCC 
SIM800L. 
 

 

 

 

Gambar 12. Tegangan VCC SIM800L 

d. Pengujian Alat Keseluruhan 
Pegujian ini dilakukan dengan tujuan  untuk mengetahui 

alat berjalan sesuai prinsip kerja yang diinginkan. Selain itu, 
pengujian ini untuk membuktikan bahwah SMS terkirim 
dengan baik kepada admin dan orang tua. 

Pada proses pengujian alat, database dan nomor 
handphone pastikan sudah disimpan. Data nomor GSM dapat 
dilihat pada tabel 1. 
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TABLE I.  KETERANGAN KARTU GSM 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pada proses pengujian alatm alat harus diset waktunya 
pada program untuk batas pengambilan absen. Apabila 
waktu yang telah ditentukan untuk pengambilan absen 
dimulai, maka LCD akan  menampilkan seperti gambar 13. 

 

 

 

 
Gambar 13. Tampilan Waktu Input Sidik Jari 

Inputkan sidik jari yang telah disimpan di dalam memori 
sensor fingerprint, apabila data cocok, maka LCD akan 
menampilkan seperti gambar 14. 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Proses Scanning Sidik Jari 

Untuk uji coba alat, sampel data yang di inputkan yaitu 
pada tabel 2:  

TABLE II.  DATA UJI COBA ALAT 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat pengambilan absen, siswa yang ambil absen 
hanya siswa 2, siswa 3, siswa 4. Sementara siswa 1 dan 
siswa 5 tidak ambil absen. Maka setelah batas waktu 
pengambilan absen berakhir, maka sistem secara otomatis 
akan mengirim SMS secara otomatis, yang tampil di LCD 
seperti gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Tampilan Proses Kirim SMS 

Bagi siswa yang tidak ambil absen, maka SMS secara 
otomatis terkirim kepada admin dan orang tua. Seperti yang 
terlihat pada gambar 16, 17, dan 18. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 16. Tampilan SMS yang Terkirim ke Admin 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tampilan SMS yang Terkim ke Orang Tua Siswa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Tampilan SMS yang Terkim ke Orang Tua Siswa 5 

Dari pengujian, setelah batas waktu pengambilan absen 
berakhir SMS akan terkirim secara otomatis dan sistem akan 
terkunci, siswa yang tidak ambil absen setelah batas waktu 
yang ditentukan berakhir maka siswa tidak bisa lagi ambil 
absen dan pengambilan absen dapat dilakukan pada hari 
berikutnya dengan batas waktu yang sama. 

 

V. KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil pengujian alat dan rangkaian secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa alat bekerja sesuai 
rancangan yang telah dibuat. Pengambilan absen harus sesuai 
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dengan batas waktu yang ditentukan, jika lewat dari batas 
waktu maka SMS tentang murid yang bolos akan otomatis 
terkirim kepada admin dan orang tua. 
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