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Abstract
The attendance system found in an institution or university uses an id card, finger print or using the manual
method. This method still has many shortcomings such as signature forgery, loss of ID cards, queue up which
can waste a lot of time. In this study, a QR CODE-based Online Attendance System with REST architecture was
developed which resulted inweb and mobile-based applications, so that students can make attendance more
practical and efficient with their gadgets, besides that lecturers can monitor data and student attendance
graph on a web-based application. The attendance System was developed using the REST architecture
because the architecture is language and platformagnostic, so it can be used by many programming
languages and many platforms, and the REST architecture has a design and philosophy closer to the web,
using the HTTP protocol.
Keywords : RESTful API, Student Attendance System, QR Code.

Abstrak
Pada umumnya Sistem kehadiran yang ada pada universitas dan instansi menggunakan kartu identitas,
finger print atau dilakukan secara manual. Cara tersebut masih ditemukan banyak kekurangan seperti
pemalsuan tanda tangan, kehilangan id card, biaya yang tidak sedikit ketika mengantri yang dapat
membuang banyak waktu. Dalam penelitian ini sebuah Sistem Kehadiran Online Berbasis Quick Response
(QR) Codedengan arsitektur Representational State Transfer(REST) dikembangkan yang menghasilkan dua
aplikasi, yaitu aplikasi berbasis web dan mobile, sehingga mahasiswa dapat melakukan presensi
kehadiran secara jauh lebih praktis dan efisien dengan gadget yang dimiliki, selain itu dosen dapat
memantau data dan grafik kehadiran mahasiswa pada aplikasi berbasis web. Sistem Kehadiran Online
dikembangkan menggunakan arsitektur REST karena arsitektur tersebut bersifat bahasa dan platform
agnostic, sehingga dapat digunakan oleh banyak bahasa pemroggraman dan banyak platform, dan
arsitektur REST memiliki desain dan filosofi lebih dekat dengan web, yaitu menggunakan protokol HTTP,
dan HTTP ada dimana-mana.
Kata kunci : RESTful API, Sistem Kehadiran Mahasiswa, QR Code.

1. PENDAHULUAN
Sistem kehadiran yang ada pada suatu
instansi atau universitas, banyak dijumpai secara
umum masih memakai kartu identitas, finger
print atau secara manual. Dijumpai banyak
kekurangan pada metode tersebut, seperti
kehilangan id card, pemalsuan tanda tangan
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danbiaya yang tidak sedikit ketika mengantri
yang dapat membuang banyak waktu.
Dalam penelitian ini sebuah Sistem
Kehadiran Online Berbasis QR CODE dengan
arsitektur
REST
dikembangkan,
yang
menghasilkan dua aplikasi, yaitu aplikasi
berbasis web dan mobile, sehingga mahasiswa
dapat melakukan presensi kehadiran secara jauh
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lebih praktis dan efisien dengan gadget yang
dimiliki, selain itu dosen dapat memantau data
dan grafik kehadiran mahasiswa pada aplikasi
berbasis web. Sistem Kehadiran Online
dikembangkan menggunakan arsitektur REST
karena arsitektur tersebut bersifat bahasa dan
platform agnostic, sehingga dapat digunakan
oleh banyak bahasa pemroggraman dan banyak
platform, dan arsitektur REST memiliki desain
dan filosofi lebih dekat dengan web, yaitu
menggunakan protokol HTTP [1].
Tujuan
dari
penelitian
ini
adalah
menghasilkan
sebuah
prototype
Sistem
Kehadiran MahasiswaOnline Berbasis QR Code
menggunakan arsitektur REST yang efisien serta
efektif dalam penggunaannya, sebagai penunjang
proses kegiatan pendataan kehadiran mahasiswa.
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI
2.1. Tinjauaan Pustaka
Dalam penelitian ini dilakukan studi
mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, baik
mengenai teknologi REST, QR code, maupun
Sistem Kehadiran Mahaiswa Online. Penelitian
Pertama dilakukan oleh Wijayanto dkk. [10]
mengenai Pengembangan aplikasi android
berbasis REST API untuk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga,
hasilnya
aplikasi
yang
dikembangkan
berdasarkan arsitektur REST (Representational
State Transfer) terbukti dapat memfasilitasi
proses pertukaran data antara platform dan
sistem.
Penelitian kedua dilakukan oleh Kurniawan
dkk. [8]. Dalam penelitian tersebut dibuat
aplikasi mobileportal akademik. Aplikasi terseut
enggunakan basis data sehingga dapat
terintegrasi dengan sistem informasi yang lain.
Untuk itu digunakan lah API pada sistem yang
dibangun sebagai sarana penghubung antara
aplikasi dengan basis data. Dalam penelitian
tersebut Konsep REST diterapkan pada API yang
dibangun
serta
sistem
keamanannya
menggunakan otorisasi milik Amazon Web
Service. Hasil dari penelitian tersebut adalah
sebuah aplikasi Portal berbasis Android yang
dapat dijalankan pada Sistem Operasi Android
mulai dari versi 2.2 (Froyo) sampai 4.2 (Jelly
Bean). REST API juga terbukti mudah untuk
diakses dengan Uniform Resource Identifier (URI)
melalui protokol HTTP.
Penelitian ketiga dilakukan oleh (Fitri
Andini dan Med Irzal [5] yang membuat Sistem
daftar
hadir
Online
berbasis
android
menggunakan API menggunakan basis data .
Untuk itu diperlukan penyesuaian API yang
dibuat dengan kebutuhan dari aplikasi android.
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Evaluasi
yang
dilakukan
menghasilkan
kesimpulan bahwa, sistem daftar hadir Online
dapat diterapkan sebagai salah satu cara agar
proses daftar hadir mahasiswa dapat dilakukan
secara cepat dan terstrukturnya daftar hadir yang
dihasilkan.
Penelitian keempat dilakukan oleh Chen
dkk. [2] menyajikan model pengembangan
konstruksi RESTFUL API berdasarkan bahasa
PHP dan framework LARAVEL. Microservice
Sudah menjadi standar industri secara de facto
untuk layanan web, dan RESTful Web Service
telah menjadi model teknologi yang disukai
untuk aplikasi layanan mikro karena ringan,
skalabilitas, dan kompatibilitas protokol HTTP
[11]. Hasil dari penelitian tersebut adalah
implementasi suatu system.
Penelitian
Kelima
dilakukan
oleh
Hasselbring & Steinacker [6] menghasilkan
bahwa arsitektur microservice khusunya REST
dapat membuat sistem perangkat lunak menjadi
skalabel, cepat dan andal yang dibuktikan pada
otto.de, yang merupakan salah satu platform ecommerce eropa terbesar. Secara khusus, paper
tersebut juga membahas tentang dekomposisi
vertical sistem sehingga menjadi sistem mandiri
dan granularitas microservice, seperti coupling,
integrasi,
skalabilitas
dan
pemantauan
microservice di otto.de. Sementara dari sisi
kecepatan dapat ditingkatkan menjadi lebih dari
500 live deployment per minggu, keandalan yang
tinggi dicapai melalui penjaminan kualitas yang
dilakukan secara otomatis dengan proses
integrasi dan deploy secara berkelanjutan.
2.2. QR Code
Quick Response(QR) Code adalah kode
batang dua dimensi. QR Code ditemukan oleh
perusahaan asal Jepang (Denso Wave) pada
tahun 1994. Berbeda seperti pada model barcode
lama yang datanya disimpan secara horizontal,
pada QR Code, data disimpan secara vertical
maupun horizontal [9]. QR Code adalah jenis kode
batang matriks. QR Code mempunyai banyak
sekali kelebihan jika dibandingkan dengan jenisjenis barcode
lainnya, sepertipenyimpanan
informasi secara vertikal dan horizontal dalam
pengkodeanya, sehingga dapat menyimpan data
lebih banyak(beberapa ratus kali lebih banyak)
jika dibandingkan dengan kode batang
tradisional [7].
2.3. RESTFulAPI
RESTsingkatan dari Representational State
Transfer adalah arsitektur komunikasistandar
berbasis web yang sering diimlementasikan
dalam web service. RESTmenggunakan Hypertext
Transfer Protocolatau disingkatHTTP sebagai
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protocol untuk komunikasi data. Roy Fielding
pertama kali mempopulerkanREST pada tahun
2000 [4].
API (Application Programming Interface)
adalah penghubung yang memungkinkan suatu
aplikasi melakukan interaksi dengan aplikasi
lainnya seperti berbagi data. Output dari API ini
biasanya dalam bentuk JSON atau XML.

Gambar 1. REST API

RESTful API adalah API yang menggunakan
arsitektur REST. Pada gambar 1 dapat dilihat
bahwa REST API sebagai jembatan komunikasi
(get/post/put/delete) data antara client dengan
database, client akan menerima output data
berupa json atau xml. RESTful API mempunyai
empat komponen, yaitu : URL Design, HTTP Verb,
HTTP Response Code, dan Format Response.
RESTfull API bersifat bahasa dan platform
agnostic, sehingga dapat digunakan oleh banyak
bahasa pemroggraman dan banyak platform, dan
arsitektur REST memiliki desain dan filosofi lebih
dekat dengan web, yaitu menggunakan protokol
HTTP.
3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitan yang akan digunakan pada
penelitian
ini
adalah
Design
Research
Methodology (Blessing dan Chakrabarti, 2009)
yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu
untuk merancang sebuah Sistem Kehadiran
Mahasiswa Menggunakan QR Code Berbasis
RESTful API.
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Tahapan pada penelitian ini digambarkan
pada gambar 2. dan dapat dilakukan kembali
secara berulang sesuai dengan perubahan yang
terjadi pada proses penelitian.
Tahapan identifikasi bertujuan untuk
mengumpulkan fakta dan permasalahan yang
dapat diangkat menjadi permasalahan pada
penelitian. Tahapan ini melalui proses studi
literasi dalam rangka mencari bukti dan referensi
yang mendukung permasalahan yang akan diteliti
dan memastikan bahwa penelitian yang akan
dilakukan bermanfaat dan mungkin untuk
dilakukan.
Selajutnya dilakukan studi literatur yang
difokuskan pada studi yang berhubungan dengan
pengetahuan
tentang
Sistem
Kehadiran
Mahasiswa, Teknologi QR Code dan RESTful API
yang
memungkinkan
tercapainya
tujuan
penelitian.
Selajutnya dilakukan Analisa kebutuhan untuk
menghasilkan rancangan yang ingin dicapai pada
tujuan penelitian menggunakan keluaran pada
tahapan sebelumnya. Hasil tahapan ini digunakan
untuk
menjawab
permasalahan
yang
dikemukakan pada tahapan pertama.
Selajutnya dilakukan Analisa kebutuhan untuk
menghasilkan rancangan yang ingin dicapai pada
tujuan penelitian menggunakan keluaran pada
tahapan sebelumnya. Hasil tahapan ini digunakan
untuk
menjawab
permasalahan
yang
dikemukakan pada tahapan pertama.
Rancangan sistem yang telah dikembangkan
akan diuji untuk melihat kesesuaiannya dengan
tujuan penelitian dalam menjawab permasalahan
yang dikemukakan. Hasil penelitian yang
diharapkan berupa Sistem Kehadiran Mahasiswa
Menggunakan QR Code Berbasis RESTful API.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisa Kebutuhan dan Perancangan
Sistem

Gambar 2. Tahapan Penelitian
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Sistem
Kehadiran
Mahasiswa
ini
dikembangkan menjadi dua aplikasi, yaitu
aplikasi berbasis web dan mobile android.
Aplikasi berbasis web bertugas sebagai
back-end yang dapat diakses oleh dosen yang
digunakan untuk mengatur jadwal pertemuan
perkuliahan, dan menGenerate QR-Code untuk
dipindai oleh mahasiswa ketika melaksanakan
perkuliahan. Pada aplikasi tersebut juga dibuat
RESTFUL API yang berfungsi untukmenyediakan
resources (sumber daya/data) untuk dikonsumsi
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aplikasi berbasis android mobile. Resource
tersebut direpresentasikan dalam bentuk format
teks, JSON.

Gambar 3. Arsitektur Sistem Kehadiran Mahasiswa

Sedangkan aplikasi berbasis mobile bertugas
sebagai front-end yang dapat diakses oleh
mahasiswa, yang digunakan untuk melakukan
daftar kehadiran perkuliahan dengan cara
memindai kode QR yang di hasilkan oleh aplikasi
berbasis web. Arsitektur sistem kehadiran
mahasiswa dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 4. ERD Sistem Kehadiran Mahasiswa

Selanjutnya dibuatlah diagram ER yang
merepresentasikan desain table yang dibuat.
Seperti pada gambar 4, terdapat tujuh tabel, yaitu
tabel dosen, kelas, matkul, absen, jadwal, QR,
mahasiswa.

Gambar 5. Class Diagram Sistem Kehadiran
Mahasiswa

Selanjutnya dibuatlah diagram kelas yang
dapat dilihat pada gambar 5, yang digunakan
untuk menampilkan kelas-kelas maupun paketpaket yang ada pada suatu sistem yang nantinya
akan digunakan.
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4.2. Tampilan Aplikasi Back-End (Web-based)
Aplikasi kehadiran mahasiswa berbasis
websiteberfungsi sebagai Back-end ini khusus
digunakan oleh dosen untuk melakukan
GenerateQR Code yang digunakan mahasiswa
untuk melakukan daftar hadir dengan mengscanner QR Code tersebut, serta mencetak
rekapitulasi daftar hadir sesuai jadwal dosen
tersebut berdasarkan bulan dan tahun. Adapun
struktur menunya adalah sebagai berikut:
1. Menu Login
2. Menu Dashboard
3. Menu QR Generator
4. Menu Rekapitulasi
5. Menu Aktivitas
6. Menu Profile
7. Menu Riwayat

Gambar 6. Tampilan Login

Pada menu login yang dapat dilihat pada
gambar 6 terdapat form yang digunakan untuk
mengisi dengan Nomor Induk Pegawai dan Kata
Sandi yang telah terdaftar sehingga dapat
menggunakan Aplikasi Daftar hadir Online ini.
Sebagai contoh dengan memasukkan Nomor
Induk Pegawai : 12345 dan Kata Sandi : test123 ,
kemudian klik tombol login. Jika berhasil maka
akan memasuki menu dashboard , namun jika
gagal maka akan menampilkan pesan error
apabila mengisi dengan password yang salah.

Gambar 7. Dashboard

Pada menu Dashboard ini menampilkan
jumlah mahasiswa , kelas , serta mata kuliah yang
diajar sesuai dengan jadwal dari dosen yang
bersangkutan. Kemudian jika di scroll ke bawah
maka
akan
menampilkan
grafik
yang
menunjukan statistik daftar hadir , dan pada
bagian sebelah kanan menampilkan timeline
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riwayat GenerateQR Code yang dilakukan oleh
dosen seperti pada gambar 7.
Untuk mengakses menu QR Generator dapat
dilakukan dengan mengklik pada bagian side-bar
klik menu QR Generator ataupun pada bagian
menu yang ada di atas berupa icon QR Code
dimana jika kursor diarahkan pada icon tersebut
akan memberikan deskripsi teks yang
memberitahukan bahwa itu merupakan icon yang
jika diklik akan mengarah kepada menu QR
Generator.

Volume 3, No 2, November 2020

memberitahukan bahwa itu merupakan icon yang
jika diklik akan menampilkan pilihan menu
seperti pada gambar 9, kemudian klik menu
“Lihat Hasil Daftar hadir” untuk mengakses menu
Rekapitulasi.

Gambar 8. QR Generator

Pada menu QR Generator seperti pada
gambar 8 ini berfungsi untuk memilih jadwal
yang ingin dilakukan daftar hadir. Setelah
memilih jadwal , kemudian mengklik tombol
“Generate” untuk melakukan GenerateQR Code
yang berguna bagi mahasiswa untuk melakukan
daftar hadir.
Setelah mengklik tombol “Generate”
tersebut maka akan menampilkan QR Code yang
dapat di-scanning oleh mahasiswa dengan Daftar
hadir OnlineMobile App , sebagai proses untuk
melaksanakan kegiatan daftar hadir. Gambar QR
Code tersebut akan diperbarui otomatis setiap 30
detik.
Gambar 10. Menu Rekapitulasi

Gambar 9. Menu Shortcut

Untuk mengakses menu Rekapitulasi dapat
dilakukan dengan mengklik pada bagian side-bar
klik menu Rekapitulasi ataupun pada bagian
menu yang ada di atas berupa icon layer dimana
jika kursor diarahkan pada icon tersebut akan
memberikan
deskripsi
text
yang
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Pada menu Rekapitulasi ini menampilkan
data daftar hadir mahasiswa secara keseluruhan
sesuai dengan jadwal yang terkait dengan dosen
yang bersangkutan.
Pada bagian “Show … entries” tersebut
digunakan untuk menentukan seberapa banyak
data yang ditampilkan pada setiap page nya, jika
memilih “10” maka data yang ditampilkan adalah
10 baris data setiap page nya. Pada bagian
“Search” digunakan untuk mencari data daftar
hadir berdasarkan input yang diisi pada form
“Search” tersebut seperti padada gambar 10.
Untuk mencetak rekapitulasi daftar hadir ini
dapat dilakukan dengan mengklik tombol “Print”.
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Kemudian akan muncul form untuk melakukan
pencetakan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan
mata kuliah , kelas , bulan , dan tahun.
Pada pengisian form cetak ini menggunakan
fungsi option , jadi tinggal memilih sesuai data
daftar hadir yang ingin dicetak. Setelah terisi
semua maka klik tombol “Cetak”. Kemudian akan
diarahkan ke halaman cetak seperti gambar 11.

Volume 3, No 2, November 2020

Gambar 13. Halaman Profil

Gambar
13
menunjukkan
informasi
pengguna berupa nama induk pegawai dan nama
lengkap. Halaman ini juga bisa melakukan
perubahan kepada nama lengkap pengguna
dengan memasukkan kata sandi pengguna
sebagai validasi akun.

Gambar 11. Cetak Rekapiltulasi

Kemudian klik tombol “Print”yang berfungsi
untuk menyimpan data rekapitulasi tersebut
dalam bentuk PDF. Jika user memilih bulan atau
tahun yang tidak ada dalam data daftar hadir
pada saat pengisian form cetak , maka akan
memunculkan pesan error.
jika user memilih kelas atau mata kuliah
yang tidak ada dalam data daftar hadir pada saat
pengisian form cetak , maka akan memunculkan
pesan error.

Gambar 14. Menu Riwayat

Pada menu riwayatseperti yang terlihat
pada gambar 14 ini, terdapat riwayatdaftar hadir
yang pernah dilakukan sebelum nya. Menu ini
menampilkan data berupa waktu pelaksanaan
daftar hadir, mata kuliah yang bersangkutan dan
kelas yang melakukan absen.
Untuk melakukan logout dari aplikasi ada
didalam dropdown menu yang adadi icon profil.
Untuk
segala
permasalahan
dalam
melakukan login, bisa mengklik “Login
bermasalah?” yang terdapat di halaman login.
Setelah itu akan melanjutkan ke halaman bantuan
seperti pada gambar 15.

Gambar 12. Menu Aktivitas Kuliah

Dalam menu aktivitas seperti pada gambar
12, terdapat daftar waktu, nama mata kuliah, dan
kelas yang bersangkutan. Daftar ini berhubungan
langsung dengan penggunanya. Kemudian ada
tombol aksi yang berguna untuk merubah
informasi jadwal yang bersangkutan.
User hanya bisa merubah informasi waktu
pada jadwal daftar hadir yang sudah
dilakukan.Jika kita sudah melakukan perubahan
maka setelah memencet tombol “Ubah” maka di
halaman aktivitas akan berhasil terubah.
Gambar 15. Halaman Bantuan
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4.3. Tampilan Aplikasi Front-End (Android)
Aplikasi kehadiran mahasiswa berbasis
Android ini khusus digunakan oleh mahasiswa
untuk melakukan daftar hadir dengan cara
memindai QR Code yang diberikan oleh dosen.
Adapun struktur Aplikasi Daftar hadir Online
adalah sebagai berikut:
1. Halaman Masuk
2. Halaman Dashboard
3. Halaman Jadwal
4. Halaman Riwayat Daftar hadir
5. Halaman Akun
6. Halaman Ganti Kata Sandi
7. Halaman Scanning
Mahasiswa diharuskan masuk ke akunnya
masing-masing untuk melakukan daftar hadir,
lalu, sebuah akun hanya dapat tersimpan dalam 1
perangkat, tombol device link. Apabila sebuah
akun sudah terdaftar di perangkat lain atau
kombinasi nim dan kata sandi salah, maka akun
tidak dapat login.
Halaman dashboard berisi sudah berapa
banyak jumlah daftar hadir kita ke setiap mata
kuliah yang pernah di daftar hadirkan. Halaman
ini dapat diakses dengan menekan tombol
Dashboard. Pada gambar 16 adalah halaman
default ketika kita melakukan proses masuk

Gambar 17. Halaman Jadwal

Halaman ini berisi daftar semua riwayat
daftar hadir kita. Halaman ini dapat diakses
dengan menekan tombol History.

Gambar 18. Halaman Akun

Gambar 16. Dasboard Aplikasi Mobile

Pada gambar 17 berisi jadwal mata kuliah
berdasarkan kartu rencana studi kita. Halaman
ini dapat diakses dengan menekan tombol
Jadwal.
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Pada gambar 18, berisi detail akun kita,
serta tombol untuk keluar dan memodifikasi
akun. Halam ini dapat diakses dengan menekan
tombol Profile
Halaman ini berfungsi untuk mengganti kata
sandi akun, notifikasi apabila kata sandi lama
atau apabila kata sandi baru tidak sesuai mirip
seperti notifikasi saat halaman masuk hanya
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dengan pesan berbeda. Halaman ini dapat diakses
dari halaman Akun kemudian Edit Akun
Untuk memindai QR-Code, dapat diakses
dengan menyentuh tombol Scan di bar navigasi.
Pindaian akan otomatis mendeteksi kode QR,
namun apabila kode QR salah maka akan muncul
notifikasi gagal, atau kalau kita keluar dari absen
sebelum memindai maka aka nada notifikasi
absen batal.

Gambar 19. Halaman Pindai QR Code

Terdapat beberapa notifikasi apabila QR
kode tidak sesuai seperti pada gambar 19, setiap
pesan tersebut mewakili kesalahan yang terjadi.
5. Kesimpulan dan Saran
Sistem
kehadiran
mahasiswa
Onlinememberikan kemudahan bagi dosen dan
mahasiswa, dengan adanya sistem ini pemalsuan
tanda tangan, kehilangan id card dapat dihindari.
QR Code diperbarui setiap 30 detik dengan tujuan
agar mahasiswa tidak dapat melakukan
kecurangan dengan mengirim gambar QR Code
tersebut kepada temanya yang tidak hadir dalam
perkuliahan. Selain itu dosen dapat memantau
data dan grafik kehadiran mahasiswa pada
aplikasi berbasis web setiap saat.
Sistem Kehadiran Online dikembangkan
menggunakan arsitektur REST, sehingga dapat
digunakan oleh banyak bahasa pemroggraman
kedepanya dapat dikembangkan untuk platform
IOS atau lainya.
Dari sisi pembangunanya sistem ini
dibangun menggunakan framework dengan
tujuan agar kode yang dihasilkan modular.
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