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ABSTRACTS

KATA

KUNCI

Online attendance system with the use of raspberries as a local server to synchronize
system data on the server and attendance data processing, nodemcu as a tool that can
transmit hostpot signals for attendance and android connected to the nodemcu
hostpot with the android application for each event attendance in taking attendance
. In this system Attendance can be taken at a distance of less than 30 meters by
utilizing the nodemcu hostpot signal, an attendance device with additional battery
power in anticipation of a main power outage, a local Raspberry pi server that is
always synchronized with a public server so that when the internet network dies
requesting attendance can still be processed and stored, the application that stores
the mac address of the event participants so that there is only one warak on one user
to minimize attendance cheating fraud, attendance taking and event permits can be
done on the android application, taking attendance allows can be taken together to
overcome attendance taking . This attendance system utilizes Restfult API
technology with JavaScript Express programming framework, microcontroller with
Arduino IDE C programming, websites with React.js JavaScript programming
framework, and android applications with React Native JavaScript programming. In
the design of this attendance system has several methods, namely problem
identification, literature study, consultation, system analysis, system design, and
implementation. The result of this system is a system that can streamline the taking
and minimize attendance fraud.

Sistem Absensi,
Alat Absensi,
Nodemcu,
Aplikasi absensi,
Server Lokal Raspberry ,
JavaScript,
Node Js,
Express,
React Js,
React Native,

ABSTRAK
Sistem absensi online dengan pemanfaatan Raspberry sebagai server lokal untuk
sinkron data sistem pada server dan pengolahan data absensi, nodemcu sebagai alat
yang dapat memancarkan sinyal hostpot untuk pengambilan absensi dan android
yang terhubung ke hostpot nodemcu dengan aplikasi android untuk masing - masing
perserta acara dalam pengambilan absensi. Pada sistem ini Absensi yang dapat
diambil pada jarak kurang dari 30 meter dengan pemanfaatan sinyal hostpot
nodemcu, alat absensi dengan daya tambahan baterai sebagai atisipasi daya utama
listrik mati, server lokal Raspberry pi yang selalu sinkron dengan server publik
sehingga pada saat jaringan internet mati request absensi masih dapat diolah dan di
simpan, aplikasi yang menyimpan mac address peserta acara sehingga hanya terapat
satu perangak pada satu user untuk minimalisir kecurangan penitipan absensi,
pengambilan absensi dan izin acara dapat dilakukan pada aplikasi android,
pengambilan absensi memungkinkan dapat diambil secara bersamaat untuk
mengatasi pengambilan absensi. Sistem absensi ini memanfaatkan teknologi
Restfult API dengan framework Express pemograman JavaScript ,mikrokontroller
dengan Arduino IDE pemrograman C, website dengan framework React.js
pemograman JavaScript, dan aplikasi android dengan React Native pemograman
JavaScript. Hasil dari sistem ini berupa sistem yang dapat mengefesienkan
pengambilan dan minimalisir kecurangan absensi.
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1. PENDAHULUAN
Absensi merupakan suatu upaya pengambilan data untuk mengetahui jumlah kehadiran seseorang dalam dalam
suatu acara, absensi pada saat sekarang ini sangat penting untuk beberapa kebutuhan seperti absensi untuk
siswa/mahasiswa, karyawan perusahaan, dan peserta acara. Absensi atau data kehadiran dapat di jadikan berbagai
patokan untuk menilai seseorang disiplin dalam kehadirannya baik itu sekolah/kampus dan perusahaan.
Pada peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang sistem absensi. Penelitian Kukuh Prasetiyo Aji
(2020) membuat sistem presensi pegawai dengan menggunakan Nodemcu dan RFID yang terintegrasi dengan
website dan Database. Sistem ini bekerja saat RFID Tag didekatkan pada RFID Reader, kode hasil pembacaan
RFID akan dikirim ke Nodemcu, selanjutnya pada Nodemcu akan diteruskan ke Database untuk pengolahan
absensi yang di tampilkan pada website. Berdasarkan hasil pengujian pembacaan RFID berhasil dilakukan dengan
baik pada jarak 3-4 cm, tidak semua kartu dapat melakukan pengambilan absensi , pada penelitian sebelumnya
menyarankan untuk memperluas jangkauan jarak baca dari RFID Reader. Database [1].
Melalui penelitian sebelumnya, akhirnya peneliti mempunyai sebuah ide baru dalam menciptakan alat presensi
yaitu dengan penggabungan teknologi mikrokontroler hostpot Nodemcu dan aplikasi Android. Pada penelitian
kali ini pengambilan absensi dapat dilakukan pada jarak kurang dari 30 meter [2] yang pada penelitian sebelumnya
hanya dapat dilakukan pada jarak 2 - 3 cm, pada penelitian ini untuk efesiensi pengambilan absensi tidak
membutuhkan modul tambahan seperti RFID dan kartu untuk pengambilan absensi, hanya membutuhkan hostpot
dari Nodemcu dan aplikasi android untuk pengambilan absensi. Pada penelitian sebelumnya tidak dijelaskan
mengenai penyelesaian masalah ketika akses internet mati apakah data absensi akan dapat diolah dan disimpan,
kemudian daya listrik yang diberikan mati apakah masih dapat mengambil absensi, pada penelitian ini
permasalahan seperti akses internet mati dapat diselesaikan dengan penambahan server lokal untuk penampung
dan pengolahan dapat absensi dan daya alat mati dapat diselesaikan dengan penambahan baterai pada alat sehingga
pengambil absensi masih dapat dilakukan ketika listrik mati. Pada penelitian sebelumnya jika pengambil absensi
degan antarmuka RFID dan kartu terdapat antrian dalam pengambil absensi, sekarang akan disederhanakan
dengan pengambilan absensi dapat dilakukan masing - masing orang pada aplikasi android. Pada peneliti
sebelumnya tidak dibahas bagaimana cara meminimalisir kecurangan absensi dengan cara bertukar kartu untuk
penitipan absensi, kemudahan juga tidak dibahas mengenai bagaimana jika seseorang meminta izin terhadap
absensi mereka serta minimalisir kecurangan terkait absensi maupun izin mereka. Pada penelitian ini diberikan
solusi terhadap permasalahan terkait kecurangan penitipan absensi dan permohonan perizinan absensi dengan
aplikasi android .
Pada sistem ini di implementasikan secara umum oleh siapa saja, pada sistem tersedia server publik penyedia
API servis, server lokal Raspberry sebagai sinkron data server publik, penyimpanan, dan pengolahan data absensi,
alat absensi penyedia hostpot untuk pengambilan absensi dari android, aplikasi android untuk konfigurasi alat
absensi, pengambilan absensi, permohonan izin dan menampilkan data yang berkaitan dengan sistem absensi.
Sistem ini akan terbagi kepada dua user yaitu pemilik acara dan peserta acara. User pembuat acara memiliki dua
akses akun yaitu website untuk membuat acara, membuat group peserta acara, membuat setting konfigurasi
Nodemcu, dan menampilkan data absensi, sedangkan Android menampilkan data dan konfigurasi Nodemcu. User
peserta acara memiliki akses Android untuk menampilkan data, mengambil absensi dan meminta perizinan jika
berada pada waktu acara.
API servis pada server publik dibuat dengan NodeJS framework Express pemograman JavaScript, pada server
lokal untuk melakukan sinkron dan servis untuk pengambilan absensi dari nodemcu menggunakan NodeJs
framework Express pemograman JavaScript, alat absensi menggunakan modul baterai untuk daya pengganti
ketika listrik mati sementara, modul sdcard untuk menyimpan data konfigurasi secara permanen di nodemcu, dan
mikrokontroler nodemcu di program dengan Arduino IDE pemograman C.
2. METODOLOGI PENELITIAN
Ada beberapa metode yang digunakan dalam perancangan, pembuatan maupun penulisan tugas akhir ini, yaitu
sebagai berikut : (1) Identifikasi permasalahan, Mencari berbagai referensi tentang teknologi sistem absensi pada
masa sekarang, baik menggunakan smartphone atau pelantara elektronika, kemudian mencari kelebihan dan
kekurangan masing - masing sistem, selanjutnya dari hal tersebut ditemukanlah celah kelemahan dari sistem
absensi sebelumnya. (2) Studi literatur, Mengunjungi beberapa situs pengembangan sistem absensi pada saat
sekarang terhadap teknologi yang digunakan, membaca berbagai web, jurnal, dan buku referensi terkait
perancangan sistem, mikrokontroler Nodemcu, penggunaan bahasa javascript sebagai pembuat API, website, dan
aplikasi Android, membaca referensi terkait Database penyimpanan data (3) Melakukan wawancara, Wawancara
dengan beberapa pihak terkait seperti sekolah, kantor, dan instansi yang berkaitan dengan sistem absensi yang
baik, efesien, dan mengurangi tingkat kecurangan dalam pengambilan absensi. (4) Analisis sistem, Pada sistem
Mcuabsensi ini menyediakan aplikasi Android dan hostpot Nodemcu (perangkat elektronika mikrokontroler)
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untuk mengambil absensi, website untuk setting konfigurasi perangkat Nodemcu, pembuat dan peserta acara
sebagai user aplikasi Android, penyimpanan data dan server absensi terletak di server publik, pengambilan absensi
dapat dilakukan tanpa memiliki akses internet, perangkat Nodemcu terhubung ke server publik dan lokal dengan
access point, perangkat Nodemcu mengantarkan data kehadiran pada server publik jika memiliki akses internet
dan jika tidak memilik akses internet data kehadiran akan di antarkan ke server lokal Raspberry , perangkat
Nodemcu memiliki baterai untuk penyimpanan daya, server lokal Raspberry sebagai server penampung data
absensi jika akses internet mati. Kelebihan sistem ini dapat membatasi pengambilan absensi dalam ruang lingkup
hostpot Nodemcu sehingga data absensi menjadi lebih akurat , ini merupakan pembaruan dari pengambilan
absensi dengan GPS dan foto [28], aplikasi Android dari sistem ini mencatat Mac address dari user pengambilan
absen sehingga dapat menghindari melakukan penitipan absen dengan bertukar akun. Pengambilan absensi
dilakukan oleh masing - masing aplikasi Android sehingga menghindari antrian dan dalam pengambilan absen
lebih efesien terhadap waktu. Jika sebelumnya pengambilan absensi lewat aplikasi smartphone membutuhkan
akses internet [8] pada sistem ini aplikasi Android tidak perlu akses internet untuk mengambil absensi. Untuk alat
elektronika pada sistem ini lebih kecil dari sistem sebelumnya, dan jika pada alat absensi elektronika sebelumnya
terkendala jika listrik mati tidak dapat mengambil absensi sekarang pada sistem ini tetap dapat melakukan
pegambilan absensi karena pada Nodemcu memiliki daya baterai yang dapat di isi kembali. (5) Perancangan
Sistem, Gambar 1 merupakan Flowchar sistem. Sistem ini membutuhkan Nodemcu dan Android untuk
pengambilan absensi, sedangkan untuk penyimpanan data membutuhkan server lokal dan server internet.
ALUR UMUM SISTEM
PEMILIK ACARA

START
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GAMBAR 1. Flowchar gambaran umum sistem
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Nodemcu terhubung dengan Raspberry , pengiriman data absensi akan di teruskan ke server publik jika
nodemcu memiliki koneksi internet, jika tidak maka data absensi di teruskan ke Nodemcu Raspberry sebagai
server lokal penyimpan data sementara, disini Raspberry akan berkerja sebagai cron job dimana Raspberry akan
meminta request data absensi secara terus menerus dalam rentang waktu beberapa jam untuk sinkron data absensi,
pada saat Nodemcu melakukan request data dengan Raspberry , Raspberry akan mekukan cek koneksi internet
terlebih dahulu, jika terhadap koneksi internet request data Nodemcu akan diteruskan pada server dan meneruskan
respon ke Nodemcu, namun jika tidak ada koneksi internet data akan di simpan di Raspberry namun tetap
memberikan respon sesuai dengan data request Raspberry terakhir pada server, intinya Raspberry sebagai sever
lokal yang selaku sinkron dengan server internet. Pada Nodemcu dan Raspberry memiliki baterai yang dapat di
isi kembali, bertujuan agar ketika terjadi pemadaman listrik alat dan server lokal masih dapat beroperasi seperti
biasa.
Pada sistem ini memanfaatkan server hosting untuk menempatkan Database, API, dan website, kemudian
untuk server lokal Raspberry juga memiliki Database, API, dan website. Pada Database server menggunakan
PostgreSQL, untuk pembuat API menggunakan Node.js framework Express pemograman JavaScript, dan untuk
website menggunakan framework React.js pemograman JavaScript, selain server sistem ini juga memiliki
Nodemcu untuk pengambilan absensi di pemograman dengan bahasa C, dan selanjutnya juga ada aplikasi Android
yang dibuat dengan framework React Native pemograman JavaScript.

ANDROID
REQUEST / RESPONSE KONFIGURASI
REQUEST / RESPONSE DATA ABSENSI
ATAU PENGAMBILAN ABSENSI
REQUEST / RESPONSE DATA ABSENSI

NODEMCU

ANDROID
REQUEST / RESPONSE KONFIGURASI
ATAU PENGAMBILAN ABSENSI

WEBSITE

MENERIMA REQUEST
REQUEST
/ RESPONSE API
DAN
MENGAMBALIKAN
RESPONSE

REQUEST / RESPONSE DATA ABSENSI
REQUEST / RESPONSE DATA ABSENSI
REQUEST / RESPONSE DATA ABSENSI

REQUEST / RESPONSE API

INTERNET
REQUEST / RESPONSE DATA ABSENSI

NODEMCU

SERVER
API
SERVIS

NODEMCU

MENGAMBIL DAN MENYIMPAN
DATA REQUEST CLIENT

DATABASE
REQUEST
/ RESPONSE
DATA ABSENSI
REQUEST
/ RESPONSE
DATA ABSENSI

DATA
BASE

RASPBERRY

MENGAMBIL DAN
MEYIMPAN DATA

REQUEST / RESPONSE DATA ABSENSI

REQUEST / RESPONSE KONFIGURASI
ATAU PENGAMBILAN ABSENSI

ANDROID

GAMBAR 2. Arsitektu sistem mcuabsensi

Pada arsitektur sistem ini terdapat enam komponen yang saling terhubung yaitu aplikasi website, aplikasi
Android, mikrokontroler Nodemcu, mikrokontroler Raspberry , Database, dan API servis. Banyak nodemcu
diartikan sebagai banyak alat absensi yang dapat di implementasikan pada setiap rungan dalam pengambilan
absensi, server API bertugas memberikan respon terhadap request data dari website, Android, dan Raspberry
Pada gambar ini smartphone Android terhubung dengan Nodemcu, Nodemcu dengan internet dan Raspberry ,
dan malalui koneksi internet Nodemcu, Android dan Raspberry dapat terhubung ke server, di sini terdapat dua
server yaitu lokal dan internet, pada server lokal bertujuan untuk cron job sebagai salinan data server publik,
sedangkan untuk pengambilan absensi membutuhkan dua perangkat yaitu Nodemcu dan smartphone Android.
Disini Aplikasi Android akan menerima data dari server terkait data user, acara, group, peserta dan konfigurasi
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Nodemcu. Aplikasi Android melakukan request absensi ke Nodemcu, jika pada Nodemcu terdapat koneksi
internet Nodemcu meneruskan request ke server publik kemudian response dari server publik akan di teruskan ke
android oleh Nodemcu, namun jika Nodemcu tidak memilik koneksi intenet request akan diteruskan ke server
lokal Raspberry, Raspberry cek koneksi internet jika tidak ada data akan di simpan di Raspberry, jika koneksi
internet ada maka request absensi akan di teruskan pada server, dari server akan memberikan respon balik pada
Raspberry, Raspberry memberikan respon dari server internet ke Nodemcu, dan respon berakhir pada aplikasi
Android. Aplikasi melakukan request permohonan izin acara pada server internet, respon akan di kembalikan
pada aplikasi Android.
Pada server lokal dan publik memiliki Database masing – masing untuk penyimpanan data. Penyimpanan data
pada server diantaranya terdiri dari data akun, data acara, data konfigurasi Nodemcu, data group, data peserta
acara, dan data absensi acara, Sedangkan pada server lokal terdiri dari data acara, group, dan peserta acara,
Database pada server lokal berfungsi sebagai penampung data sementara jika Raspberry putus koneksi dengan
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nodemcu
P
K

level
P
K

id
F
id_user
K

P
K

id
F
id_user
K

level

phone_key

profile
P
K

id

F
id_user
K
F
id_anggota
K

nm_mcu

desk

nm_profile

stat_mcu

created_at

organisasi_profile

phone_key

no_tlpn

created_at

info_mcu
wkt_request_akhi
r
created_at

P
K

id

id

F
id_anggota
K
F
id_group
K

nm_group
tkn_group
F
id_user
K

created_at

created_at

created_at

user
P
K

group

anggota_group
P
K

id

id
email

hostpot_configure
P
K

event

password
id
F
id_nodemcu
K

P
K

F
id_level
K

F
id_user
K
F
id_group
K
F
id_nodemcu
K

api_tkn

ssid
android_tkn
password

mcu_tkn

created_at

nm_evnt

fogt_pass

tmpt_evnt

created_at
anggota
wifi_configure

http_configure
P
K

id
F
id_nodemcu
K
url
created_at

P
K

id
F
id_nodemcu
K
ssid
password
created_at

P
K

id
F
id_user
K

event_absensi

id

mulai_absn_evnt
selesai_absn_evnt
mulai_evnt

P
K

id
F
id_anggota
K
F
id_event
K
stat_absn
terlambat_absn
wkt_absn
ket_absn
stat_izin
ket_izin

key_anggota

selesai_evnt

nm_anggota

stat_evnt

no_tlpn

stat_try_evnt

created_at

wkt_tmbh

stat_konfirmasi_i
zin

created_at

created_at

lokasi_izin
bukti_izin

GAMBAR 3. ERD database sistem mcuabsensi

Pada perancangan Database terdapat beberapa tabel pokok dan beberapa view tabel, pada tabel pokok memiliki
fungsi untuk penyimpan data sistem dan memiliki relasi dengan tabel - tabel lainnya, Database ini dibuat dengan
PostgreSQL. Pada rancangan tabel ini terdapat tabel user dan level sebagai authentikasi sistem, tabel profile
sebagai inisial identitas user, tabel group merupakan penyimpanan group yang dibuat pembuat acara, tabel
anggota sebagai inisial profile anggota peserta acara, tabel phone_key sebagai penyimpan data Mac Address
peserta acara, tabel anggota group merupakan pengelompokan anggota berdasarkan group yang peserta acara join,
tabel acara umtuk menyimpan acara yang dibuat oleh pembuat acara, tabel acara absensi sebagai penyimpanan
riwayat absensi peserta acara, tabel Nodemcu sebagai penyimpanan data konfigurasi dari Nodemcu, tabel hostpot
konfigurasi untuk penyimpanan konfigurasi hostpot, dan tabel wifi konfigurasi untuk penyimpanan konfigurasi
konek wifi. (6) Implementasi Melakukan pembuatan sistem sampai dapat di pakai, kemudian dilakukan pengujian
dari website, aplikasi Android, dan Nodemcu untuk melakukan pengambilan absensi sampai sistem dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan perancangan dan tujuan Mcuabsensi absensi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian alat dan aplikasi absensi pada perangakat android berbeda
1. Pengujian Pada Perangkat 2.3.5 (Gingerbread), Samsung Galaxy Y S5360 Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot
functionality. Pengujian penginstalan aplikasi dilakukan pada perangkat dengan judul diatas, aplikasi tidak
dapat di install.
2. Pengujian Pada Perangkat Android 4.4.4 (Kitkat), Upgradable To 6.0 (Marshmallow) Sony Experia Z3
Compact Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi
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Pengujian dilakukan pada perangkat android Sony, aplikasi
berhasil di install dan di jalankan dibuktikan dengan gambar
dashboard, pengujian selanjuntnya perangkat android
melakukan pengetesan koneksi dengan hostpot alat absensi yang
berada dalam ruangan sejauh ±25, ±20, dan ±15 Meter, tidak
dapat menjangkau hostpot alat absensi untuk pecarian wifi pada
perangkat android hostpot alat absensi tidak tidemukan,
sedangkan pada hostpot alat absensi yang berada ±10 Meter
dalam ruangan, perangkat android berhasil terhubung ke hostpot
alat, dibuktikan dengan munculnya tombol pengambilan
absensi, terdapat dua bar sinyal hostpot alat absensi yang
berhasil di baca perangakat android sony.

Pada ttl konstan berada pada angka 255 sedangkan time dengan nilai tidak menentu dengan maksimal
nilai 52.6 ms. Kemudian untuk pengambilan absensi berhasil dilakukan pada jarak ±10 Meter

GAMBAR 5. Aplikasi android melakukan pegujian pengambilan
absensi dengan merk sony dalam ruangan

GAMBAR 6. Hasil ping pegujian pengambilan
absensi dengan merk sony dalam ruangan

Pengujian selanjutnya dilakukan pada alat absensi yang berada pada luar ruangan dengan jarak ±35 dan
±30 Meter, pada pengujian ini perangkat android sony tidak menemukan hostpot alat absensi Selanjutnya
pada aplikasi juga tidak dapat terkoneksi pada hostpot alat absensis Namun pada jarak ±25 meter perangkat
android sony dapat terhubung dengan hostpot alat absensi, jumlah dua blok wifi yang dapat di terima
perangkat android sony Jika dilakukan ping dari perangkat android ke alat absensi maka ttl yang diterima
255 dengan time yang rata – rata menunjukan belasan dan terdapat time tertinggi berjumlah 57 sm, untuk
pengambilan absensi berhasil dilakukan dengan menggunakan aplikasi android.

GAMBAR 7. Aplikasi android melakukan pegujian pengambilan
absensi dengan merk sony luar ruangan

3.

GAMBAR 8. Hasil ping pegujian pengambilan
absensi dengan merk sony luar ruangan

Selanjutnya dilakukan pada jarak ±20 meter dengan alat absensi berada pada luar ruangan dengan hasil
hostpot alat absensi berhasil terkoneksi dengan perangakat android sony dan dapat melakukan pengambilan
absensi, terdapat dua blok wifi hostpot alat absensi yang dapat diterima perangakat android sony. Selanjutnya
hasil ping perangkat android sony pada alat absensi, hasil ping yang diperoleh dengan ttl 255 dan time yang
tidak beraturan paling tinggi berada pada angka 87.5 ms. Aplikasi android berhasil melakukan pengambilan
absensi pada jarak alat absensi sejauh 20 meter diluar ruangan.
Pengujian Perangkata Android 4.4.4 (Kitkat), Upgradable To 5.0.2/5.1.1 (Lollipop) Android 5.1 (Lollipop)
Samsung Galaxy Grand Prime Wi-Fi 802.11 B/G/N, Wi-Fi Direct, Hotspot
Pengujian dilakukan pada perangkat android Samsung, aplikasi absensi berhasil di install, pada awal
pengujian dilakukan oleh perangkat android Samsung dengan hostpot alat absensi dilakukan pada jarak ±30
dan ±25 meter dalam kondisi alat absensi berada dalam ruangan, hasil perangkat android tidak dapat
menemukan hostpot alat absensi, aplikasi android tidak dapat melakukan pengambilan absensi, perangkat
android tidak dapat menemukan hostpot perangkat absensi
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GAMBAR 9. Aplikasi android melakukan pegujian pengambilan
absensi dengan merk samsung dalam ruangan
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GAMBAR 10. Hasil ping pegujian pengambilan
absensi dengan merk samsung dalam ruangan

Selanjutnya perangkat android Samsung dilakukan pengujian pada jarak ±20 meter dengan perangkat
absensi berada di dalam ruangan, hasilnya perangkat android dapat terkoneksi dengan hostpot alat absensi.
Kekutan sinyal yang diterima perangakat android sejumlah dua blok, kemudian dilakukan pengetesan ping
dari perangakat android dengan alat absensi Ping perangakat android dengan alat absensi dengan tll 255 dan
time yang tidak beraturan, time tertinggi berada pada angka 1108 ms

GAMBAR 11. Aplikasi android melakukan pegujian pengambilan
absensi dengan merk samsung luar ruangan

4.

GAMBAR 12. Hasil ping pegujian pengambilan
absensi dengan merk samsung luar ruangan

Pengujian dilakukan pada perangkat android Samsung, aplikasi absensi berhasil di install. Pada awal
pengujian dilakukan oleh perangkat android Samsung dengan hostpot alat absensi dilakukan pada jarak ±30
dan ±25 meter dalam kondisi alat absensi berada dalam ruangan, hasil perangkat android tidak dapat
menemukan hostpot alat absensi, aplikasi android tidak dapat melakukan pengambilan absensi Perangkat
android tidak dapat menemukan hostpot perangkat absensi.
Selanjutnya perangkat android Samsung dilakukan pengujian pada jarak ±20 meter dengan perangkat
absensi berada di dalam ruangan, hasilnya perangkat android dapat terkoneksi dengan hostpot alat absensi,
kekutan sinyal yang diterima perangakat android sejumlah dua blok, kemudian dilakukan pengetesan ping
dari perangakat android dengan alat absensi Ping perangakat android dengan alat absensi dengan tll 255 dan
time yang tidak beraturan, time tertinggi berada pada angka 1108 ms.
Kemudian dilakukan lagi pengujian pengambilan absensi dari aplikasi android, pengujian dilakukan pada
jarak ±35 meter dengan alat absensi berada diluar ruangan, hasil perangkat android tidak dapat menjangkau
hostpot alat absensi, perangkat android tidak dapat menemukan hostpot alat absensi.
Selanjutnya dilakukan pengujian pada jarak ±30 meter dengan alat absensi berada di luar ruangan, hasil
perangkat android dapat terhubung dengan hostpot alat absensi dan dapat melakukan pengambilan absensi
dengan kekuatan sinyal hostpot, hanya satu blok yang berhasil diterima, kemudian perangkat android
melakukan pengetesan ping perangkat android dengan alat absensi dengan time tertinggi 22.2 ms.
Selanjutnya pengujian pengambilan absensi menggunakan aplikasi android Selanjutnya pengujian dilakukan
pada jarak ±25 meter dengan alat absensi berada di luar ruangan, hasil perangkat android berhasil terkoneksi
dengan hostpot alat absensi dengan kuat sinyal hostpot yang berhasil diterima perangkat android sebayak
dua blok , selanjunya perangkat android melakukan pengetesan ping terhadap alat absensi dengan ping
tertinggi 12.7 ms dan aplikasi android berhasil melakukan pengambilan absensi
Pengujian Perangkat Android 9.0, Up To Android 10, Realme UI Realme 3 Wi-Fi 802.11 B/G/N, Hotspot
Pengujian dilakukan pada perangkat android realme 3, aplikasi berhasil terisntall pada perangkat android,
pengujian hostpot alat absensi dilakukan dengan perangkat android realme 3 pada jarak ±30 dan ±25 meter
dengan kodisi alat absensi berada pada ruangan, hasil perangkat android tidak dapat menemukan hostpot alat
absensi hasil hostpot dari alat tidak dapat di jangkau perangkat android
Selanjutnya pengujian pada jarak ±20 meter dengan alat absesensi berada dalam ruangan, hasil perangkat
android dapat terkoneksi dengan hostpot alat absensi dengan kekuatan sinyal hostpot alat absensi pada jarak
±20 meter hanya satu blok saja, kemudian dilakukan ping dari perangkat android dengan alat absensi, hasil
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ping dengan time yang tidak beraturan, time tertinggi mencapai 321 ms, selanjutnya dilakukan pengujian
pengambilan absensi, hasil berhasil melakukan pengambilan absensi pada jarak ±20 meter di dalam ruangan

4.
5.

GAMBAR 13. Aplikasi android melakukan pegujian pengambilan
absensi dengan merk realme dalam ruangan

GAMBAR 14. Hasil ping pegujian pengambilan
absensi dengan merk realme dalam ruangan

Pengujian berikutnya dilakukan pada alat absensi yang berada di luar ruangan dengan jarak ±35 meter
oleh perangkat android, hasil perangkat android tidak dapat terhubung dengan hostpot alat absensi dengan
hostpot dari alat tidak dapat di jangkau perangkat android

GAMBAR 15. Aplikasi android melakukan pegujian pengambilan
absensi dengan merk realme luar ruangan

GAMBAR 16. Hasil ping pegujian pengambilan
absensi dengan merk realme luar ruangan

Pengujian dilakukan pada alat absensi berada di luar ruangan pada jarak ±30 dengan perangkat android
realme 3, hasil perangkat android dapat terhubung dengan hostpot alat absensi dengan kekuatan sinyal
hostpot alat absensi pada jarak ±30 meter hanya satu blok saja, kemudian perangkat android melakukan
pengujian ping dengan alat absensi dengan time tertinggi 23.9 ms, dan berhasil melakukan pengambilan
absensi
Pengujian hostpot alat absensi luar ruangan pada jarak ±25 meter dengan perangkat android realme 3,
hasil perangkat android berhasil terkoneksi dengan hostpot alat absensi dengan kekuatan sinyal hostpot
alat absensi pada jarak ±25 meter hanya dua blok saja, kemudian android malakukan ping pada alat
absensi, hasil ping tertinggi berada pada angka 31.5 ms, dan berhasil melakukan pengambilan absensi
4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan pada sistem absensi online dengan pemanfaatan
Raspberry , Nodemcu dan aplikasi android untuk efesiensi pengambilan dan minimalisir kecurangan absensi dapat
di tarik beberapa kesimpulan : Pengambilan absensi dapat dilakukan dengan baik pada jarak kurang dari 25 meter
pada kondisi alat di luar ruangan sedangakan 10 meter pada kondisi alat dalam ruangan dengan pemanfaatan
hostpot Nodemcu dan aplikasi android. Pengambilan absensi dilakukan dengan aplikasi android yang tehubung
pada hostpot Nodemcu untuk melakukan pertukaran data. Pengambilan absensi menjadi lebih efesien dapat
dilakukan oleh masing – masing peserta absensi melalui aplikasi android yang terhubung ke Nodemcu
Dengan baterai Nodemcu memiliki daya tambahan, memungkinkan pengambilan absensi dapat dilakukan
ketika listrik mati. Terdapat server lokal Raspberry yang dapat sinkron pada server publik, dan dapat mengolah
data absensi dari request alat absensi Nodemcu kemudian dapat menyimpan data hasil pengolahan absensi, serta
memberikan respon ketika internet tiba – tiba mati pada alat absensi Nodemcu. Masing – masing peserta absensi
melalui aplikasi android menyimpan mac address pada Database, hanya satu device untuk satu orang dalam
pengambilan absensi sehingga dapat meminimalisir kecurangan absensi dalam penitipan absen.
Pengambilan absensi dapat dilakukan hanya dalam ruang lingkup hostpot nodemcu. Pengambilan absensi tidak
dapat dilakukan pada saat sebelum waktu absensi. Permohonan izin acara dapat dilakukan pada aplikasi android
dengan pengajuan alasan, foto bukti, dan lokasi mereka saat mengajukan permohonan izin. API pada server publik
dibuat dengan JavaScript Node JS framework Express dengan Database PostgreSQL sedangkan API pada serve
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lokal juga dibuat dengan JavaScript Node JS framework Express dengan Database SQLite, website dibuat dengan
framework React JS, dan aplikasi android dibuat dengan React Native.
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