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Abstrak 
Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sudah semakin canggih dan mudah 

diakses. yang di mana semua kebutuhan manusia bisa dilakukan dengan suatu akses yang 

secara online. Karena perkembangan teknologi semakin canggih maka dari itu pun segala 

sesuatu yang ada harus bisa dijadikan mudah. Saat ini belum kebanyakan sistem absensi di 

perguruan tinggi diakses lebih mudah dengan cara online masih dengan sesuatu yang manual 

dan sering kali bisa terjadi adanya penitipan absensi dengan teman sesama yang menjalani 

Pengabdian Tri Dharma. Pengabdian Tri Dharma di Perguruan Tinggi memang berbeda-beda 

salah satunya yang ada di Perguruan Tinggi Raharja ini bahwa ada Tri Dharma di dalam 

kampus seperti menjadi Asisten Lab. Saat ini penilaian Tri Dharma terkadang kurang objektif 

karena kurangnya data penilaian yang kurang ditata baik sehingga kurang menjadikan sebuah 

penilaian menjadi Objektif. Maka dari itu dengan adanya suatu perkembangan yang ada 

perancangan sebuah sistem absensi untuk kinerja Pengabdian Tri Dharma dengan secara 

online akan mencegah terjadi adanya kecurangan dalam sebuah penitipan absensi. Dengan 

adanya nya sistem absensi tersebut bisa diakses dengan mudah dengan hanya scan Qrcode 

saja. yang akan dirancang sedemikian rupa agar bisa absensi dengan mudah. Dengan 

menggunakan sebuah Website yang tersedia yang dirancang berbasis Yii Framework, sudah 

tersedia dengan lebih mudah dengan hanya akses Website Pensil (Penilaian Asisten Lab) guna 

mempermudah dan memperlancar Pengabdian Tri Dharma Absensi dengan efesien. 

Kata Kunci²Absensi Online, Framework, Yii Framework dan Pensil (Penilaian Asisten Lab) 
 

Abstract 
In the current globalization era technology development already is getting advanced 

and easily accessible. That is where all human needs can be done with an online access. Due to 

the development of increasingly sophisticated technology thus everything else must be made 

easy. Currently most systems attendance in College are accessed more easily by means of the 

online manual with something still and often can happen the existence of day care attendance 

with fellow friends who lead the Tri Dharma Devotion. Tri Dharma devotion in the College 

indeed varies one existing in college that there's this Raharja Tri Dharma in the campus as a 

Lab Assistant. The current assessment Tri Dharma sometimes less objective because of lack of 

data less well-appointed assessment so that an evaluation be made less objective. Thus the 

existence of a development of the existing design of a system of absentee for the performance of 

the Tri Dharma Devotion with online will prevent the existence of cheating occurred in a day 

care attendance. With existence of the attendance system can be accessed easily by just scan 
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Qrcode only. that will be designed in such a way that the attendance could easily. By using a 

Website available that are designed based Yii Framework, is already available with easier 

access the Website with only Pencil (Lab Assistant Assessment) in order to facilitate Attendance 

by Tri Dharma Devotion efficiently. 

Keywords²Online course, Yii Framework, Framework and a pencil (assessment of Lab 

Assistant) 
 

1. PENDAHULUAN 

Merancang sebuah sistem Absensi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat lalu bisa 
melihat kinerja siapa yang paling aktif dan pasif. karena dengan sebuah rancangan sistem 
tersebut maka tidak perlu di khawatirkan lagi akan terjadinya sebuah kecurangan sistem 
menitipkan absensi kepada sesama kinerja pengabdian tri dharma. 

Karena masih dilihat kurang efektif dan efisien jika sebuah penilaian dalam absensi 
masih manual sedangkan perkembangan jaman sewaktu waktu terus maju dan berkembang 
dengan baik. Karena sebuah kinerja tri dharma kurang diperhatikan, Sejauh ini sistem absensi 
didalam perkembangan sebuah penilaian absensi untuk pengguna kinerja tri dharma kurang 
terlihat penilaiannya, dengan adanya perancangan sebuah sistem yang menghasilkan penilaian 
tri dharma menjadi lebih akurat dinilai maka ada sebuah penilaian untuk kinerja tri dharma. 
 Di perguruan tinggi sebenarnya sangat membutuhkan sebuah sistem yang segalanya 
serba cepat untuk dinilai keaktifan nya, karna sebuah pengabdian tri dharma sangat penting 
sebagai sebuah pembelajaran agar semakin disiplin jika sudah memasuki dunia kerja yang 
nyata.  
 Dengan adanya perancangan sebuah sistem absensi yang dapat dilihat keaktifan nya 
maka dari itu ada sebuah pencapaian yang hanya dengan scan  menggunakan Qr Code yang 
tersedia maka akan memudahkan semua pengabdian tri dharma menjadi lebih bertanggung 
jawab untuk penilaiannya itu sendiri. 
Berhubung sistem sudah online maka dari itu untuk login sudah bisa dengan menggunakan SSO 
(Single Sign On) agar terlihat lebih cepat dalam mengakses sistem tersebut. 

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Wulan Lestari [1] dibuatlah system Single Sign On 

(SSO) untuk lebih mempermudah anggota dalam melakukan login tanpa harus menggunakan 
password. Dan dengan merumuskan penggunaan SSO pada register atau login RhjFox hal ini 
dimungkinkan dengan menggunakan metode SWOT untuk pencapaian sebuah masalah. 
Diharapkan dengan menggunakan system Single Sign On (SSO) dapat lebih mempermudah 
anggota untuk mengakses maupun mencari informasi kegiatan RhjFox yang ada di database 
melalui viewbord serta memiliki Rank yang cukup ideal. Hal ini dapat mempermudah pengguna 
dalam menggunakan aplikasi yang ada, sehingga keamanan data pengguna lebih terjamin. 
 Penelitian ini sudah dilakukan oleh Fitria  Nursetianingsih [2] Adapun beberapa faktor 
yang mempengaruhi kinerja pegawai diantaranya adalah kepribadian, kemampuan bekerja 
sama, kedisiplinan dan prestasi kerja. Absensi merupakan salah satu bentuk kedisiplinan 
pegawai yang juga membantu meningkatkan motivasi disetiap aktivitas perusahaan. 
Profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan 
kemampuannya secara terus menerus. Dan dalam hal ini absensi merupakan salah satu tolok 
ukur suatu profesionalisme pegawai. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa 
mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional juga. Dalam segi kedisiplinan, 
data absensi setiap pegawai dapat diolah dan ditampilkan pada dashboard yang efektif agar 
penyajian informasi memberikan kejelasan pada penggunanya. Dashboard dapat dijadikan 
untuk melihat secara visual berupa grafik-grafik yang interaktif berdasarkan data yang ada. Dari 
grafik tersebut pihak perusahaan dapat melihat performa absensi seluruh pegawai. 

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Miftahul Jannah [3] modern seperti sekarang ini, di 
mana hampir semua orang memiliki smartphone-nya sendiri, tidak menutup kemungkinan 
bahwa smartphone tersebut dapat dimanfaatkan untuk sistem absensi di perguruan tinggi. Salah 
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satu fitur dari smartphone yang menarik adalah kamera. Ide yang muncul adalah memanfaatkan 
QR Code dan kamera pada smartphone Android untuk menjadi sistem absensi. 

Penelitian ini sudah dilakukan oleh R. Rizal Isnanto [4]  Masalah yang terjadi dalam 
sistem yang telah diterapkan terletak pada pangumpulan data-data hadir mahasiswa yang 
dilakukan dalam kelas, di mana sistem presensi yang berjalan saat ini masih dilakukan secara 
manual, yaitu dengan pemanggilan atau pengisian tanda tangan secara langsung. Di era modern 
seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa telepon selular dapat dimanfaatkan 
untuk sistem presensi di perguruan tinggi. Sebuah ponsel yang memiliki sistem operasi di 
dalamnya dan dapat mengakses internet adalah salah satu ciri utama dari smartphone. 
Smartphone merupakan pengembangan dari ponsel yang menyediakan fitur-fitur seperti pada 
komputer. Salah satu fitur dari smartphone yang menarik adalah kemampuannya untuk 
mengambil, menyimpan, serta menampilkan gambar dengan format JPEG karena sebagian besar 
smartphone memiliki kamera. Ide yang muncul adalah untuk memanfaatkan QR Code dan 
smartphone Android untuk menjadi sistem presensi. Dengan memanfaatkan QR Code, data 
mahasiswa dapat disimpan dalam bentuk gambar QR Code yang kemudian disimpan di dalam 
ponsel mahasiswa. Selanjutnya gambar dapat digunakan untuk identifikasi mahasiswa pada 
sistem presensi.   

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Dahrul Syah [5]  Pendidikan merupakan salah satu 
faktor penting yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. 
Pendidikan di Indonesia terus berkembang baik dalam kurikulum maupun sarana dan prasarana. 
Pendidikan dapat ditempuh melalui lembaga pendidikan formal dan informal. Salah satu 
lembaga pendidikan formal adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai salah satu 
pondasi pendidikan di suatu negara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membentuk 
pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan yang memiliki intelektualitas tinggi serta budi 
pekerti yang luhur. Pencapaian tugas tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi sumber 
daya pendidik serta sarana pendidikan yang juga harus berkualitas. 

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Siti Ria Zuliana [6] Dalam penyampaian informasi 
saat ini dibutuhkan sistem yang cepat dan mudah untuk diakses secara online anywhere and 
anytime yang diberikan harus selalu up to date. Perkembangan internet berkembang begitu pesat 
dan terus berinovasi dan menciptakan terobosan yang baru. Dalam meningkatkan kualitas 
sistem pembelajaran pada saat bimbingan belajar berlangsung yaitu sistem layanan absensi 
scanning qrcode untuk merekam kehadiran mahasiswa dengan baik. 

 

 

Gambar 1. Mind Mapping Penilaian Asisten Lab 

Terdapat gambar Mind Mapping guna memperlancar semua arah tujuan yang akan di 
jalankan pada sebuah sistem tersebut. Ada sebuah User (1) yang di mana terdapat Asisten Lab 
(Mahasiswa) dan Penanggung Jawab Lab (Dosen). Login (2), Dengan menggunakan SSO 
(Single Sign On) dan Menggunakan Magics Key with Rinfo. Aktifitas (3) Penanggung Jawab 
Lab (Dosen) sudah hadir dan Open Room pada sistem pensil.raharja.acid, Maka Asisten Lab 
(Mahasiswa) Setelah itu berhasil Absensi dengan hanya Scan Qr Code pada pensil.raharja.ac.id, 
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Maka akan ada notifikasi bahwa sudah berhasil absen hadir. Penjelasan (4) Sebelumnya Absensi 
Tri Dharma Asisten Lab masih sangat manual dan tidak ada rekapan yang jelas untuk sebuah 
penilaian. Dengan adanya sistem ini maka akan memudahkan Asisten Lab dan Penanggung 
Jawab dalam Absensi hadir dan ada rekapan yang jelas untuk Penilaian Akhir. 
 Di dalam sistem ini merancang sebuah sistem Pensil (Penilaian Asisten Lab) dengan 
menggunakan Yii adalah framework pemrograman umum Web yang bisa dipakai untuk 
mengembangkan semua jenis aplikasi Web. Dikarenakan sangat ringan dan dilengkapi dengan 
mekanisme caching yang canggih, Yii sangat cocok untuk pengembangan aplikasi dengan lalu 
lintas-tinggi, seperti portal, forum, sistem manajemen konten (CMS), sistem e-commerce, dan 
lain-lain. 
 Yii melampaui framework PHP lain dalam hal efisiensi, kekayaan-fitur, dan kejelasan 
dokumentasi. Yii di desain dengan hati-hati dari awal agar sesuai untuk pengembangan aplikasi 
Web secara serius. Yii bukan berasal dari produk pada beberapa proyek maupun konglomerasi 
pekerjaan pihak-ketiga. [7] Yii adalah hasil dari pengalaman karya para pembuat pada 
pengembangan aplikasi Web dan investigasi framework pemrograman Web dan aplikasi yang 
paling populer. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan Metode Penelitian yang ada saat ini akan membahas berbagai masalah 
yang ada, pada pembahasan saat ini yang ada di dalam Metode Penelitian yang dijalankan ada 6 
Metode Penelitian yaitu, Perumasan Masalah, Perancangan Penelitian, Pengumpulan Data, 
Pengelolahan Data, Analisis Data Penelitian dan Laporan Penelitian. 

 

Gambar 2. Metode Penelitian 

 

 
Keterangan Metode Penelitian : 

a. Perumusan Masalah  
Menyusun kerangka masalah dengan melakukan sebuah observasi sebelum melakukan 
sebuah penelitian. 

b. Perancangan Penelitian 
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Membuat sebuah Perancangan dengan membuat Prototype pada blueprint sehingga dapat 
teralisasi saat sudah dijalankan dengan sistem. 

c. Pengumpulan Data 
Baiknya saat kita menjalankan sebuah sistem, hal pertama yang kita ketahui adalah 
menumpulkan sebuah data yang akan menjadi sebuah reverensi untuk mengola data 
berikutnya. 

d. Pengelolahan Data 
Saat sudah mengumpulkan data yang akurat maka tahap selanjutnya akan ada sebuah 
pengelolahan data yang lebih akurat dan lebih real. 

e. Analisis Data Penelitian 
Saat sudah mengumpulkan data dan mengelola data hal yang harus di capai adalah 
menganalisa sebuah data tersebut menjadi data yang dapat di akses dengan baik dan akurat. 

f. Laporan Penelitian 
Laporan Penelitian hal yang mendekati sebuah uji coba atau implementasi yang akan 
dijalankan dalam sebuah sistem yang sudah siap di laporkan sebagai pencapaian data yang 
akurat  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

Didalam sebuah Hasil dan Pembahasan yang akan dijelaskan adalah sebuah penelitian 
sistem yang memudahkan bagi penggunanya dalam melakukan sebuah akses dalam Absensi 
dengan hal yang mudah dan menarik dengan hanya Scan Qr Code, dalam sebuah pembahasan 
yang akan dibahas berikut ini adalah : 

3.1 Analisa Permasalahan 
Pada perguruan tinggi yang sudah mempunyai sebuah sistem pembelajaran iLearning, 

sepatutnya segala sesuatu sistem harus ikut dalam sistem yang ikut maju dan berkembang pesat. 
yang di mana harus terdapat sistem yang bisa dinilai baik bagi perguruan tinggi tersebut. Jika 
sistem pembelajaran sudah bisa jauh lewati tahap sudah Online maka sistem yang masih manual 
harus dirubah menjadi sistem yang mudah untuk perkembangan perguruan tinggi tersebut. 
permasalahan yang pertama sistem penilaian untuk pengabdian tri dharma masih sangat manual 
dan yang kedua masih ada yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah 
pengabdian tersebut. 

 
Gambar 3. Sequence Diagram 

Berikut ini adalah sebuah penjelasan gambar diatas yang di mana terdapat Penanggung 
Jawab dan Asisten Lab. diharuskan kepada Asisten Lab untuk menjalankan sebuah Tri Dharma 
yang di mana penilaian tersebut diawali dengan sebuah kinerja yang baik. Penilaian yang wajib 
diikuti oleh Asisten Lab dengan disiplin dalam menjalankan Tri Dharma seperti penilaian 
Absensi yang di mana itu adalah sebuah penilaian yang di mana perrnasalahan yang ada Saat 
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Asisten Lab hadir maka harus membuka sebuah RME (Raharja Multimedia Edutainment) yang 
terdapat di Perguruan Tinggi lalu bisa Absensi. Tetapi itu kurang efektif dan efisien di mana 
masih ada terjadinya sebuah kecurangan penitipan absen pada sesama Asisten Lab jika hanya 
dengan memberi sebuah NIM lalu masuk kedalam web RME (Raharja Multimedia 
Edutainment) tersebut. 

3.2  Pemecahan Masalah 
Untuk mengatasi berbagai macam masalah tersebut, maka diperlukan sistem yang 

efektif dan efisien dalam melakukan penilaian absensi secara online. Dari rumusan masalah 
tersebut menghasilkan satu pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan sistem yang dapat 
di akses dengan mudah dan cepat dengan hanya login pada sebuah website yang tersedia maka 
para kinerja pengabdian tri dharma tersebut bisa ternetralisir dengan baik. 
 

 

Gambar 4. Berhasil Scan Qr Code pada Sistem 

Dalam pembuatan perancangan sistem tersebut maka bisa dilihat dan disimpulkan 
bahwa ada sistem yang bisa dengan mudahnya untuk diakses karena dengan hanya dengan 
membuka sistem yang tersedia login dengan menggunakan SSO akan lebih cepat dan efektif 
untuk dijalankan. Dalam sistem ini ada sebuah penanggung jawab untuk membukakan sistem 
yang ada guna memperlancar dan mencegah terjadinya kecurangan dalam membuka ruangan 
tersebut. 
 
3.3 Listing Program 

 
Gambar 5. Konfigurasi pada Qr Code dan Scan untuk Absensi 
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Pada Script tersebut proses untuk memasukkan Script Qr Code Supports QR Code 
versions Exports to PNG, JPEG images, also exports as bit-table agar menghasilkan sebuah Qr 
Code 

 

 
Gambar 6. Konfigurasi pada Open Room untuk Penanggung Jawab 

 
Pada Script tersebut proses Open Room yang di mana harus memasukkan waktu Open 

Room yang hanya bisa dibuka dalam satu kali saja dalam satu hari dengan Supports QR Code 
versions agar supports pada admin. 

 

 
Gambar 7. Konfigurasi Absensi untuk Asisten Lab 

 
Pada Script tersebut dengan support waktu jam dalam menjalankan Tugas yaitu seperti 

shift yang terdiri dari tiga shift lalu Supports QR Code versions agar supports pada absensi yang 
sesuai pada shift Asisten Lab. 
 
3.5 Implementasi 
 Sebuah Perancangan Sistem yang mulai teralisasi dalam sebuah sistem yang sudah 
dibuat dalam memudahkan sebuah penilaian yang sangat mudah dan akurat dalam penilaiannya 
dengan hal yang sangat mudah tersebut cukup dengan Scan Qrcode saja kita dapat melakukan 
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Absensi yang lebih akurat. dengan mengakses sebuah data penilaiannya pun akan lebih cepat 
dan akurat dalam penilaian akhir. 
 
a. Halaman utama  

 

 
Gambar 8. Halaman utama pada website  

 
 Pada gambar diatas adalah halaman utama sebagai menu utama pada website Pensil 
(Penilaian Asisten Lab) yaitu pensil.raharja.ac.id 
 
b. Tampilan website 

 
 

 
Gambar 9. Halaman untuk absensi  

 
Halaman berikut ini untuk Penanggung Jawab dan Asisten Lab buka absensi ruangan 

dan absensi untuk asisten lab. Yang di mana halaman tersebut jika Penanggung Jawab ingin 
membukakan absensi ruangan maka hanya dengan klik button QR Code Open Room saja. Lalu 
dengan Asisten Lab hanya dengan klik button QR Code Absen. 
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c. Tampilan menu Qr Code 

 

  
Gambar 10. Tampilan menu Qr Code untuk scanning 

 
Pada gambar diatas untuk Penanggung Jawab dan Asisten Lab agar mendapatkan QR 

Code dengan tahapan pertama klik button create Qr Code maka akan muncul gambar QR Code 
tersebut untuk dapat di scanning. 
 
d. Tampilan Notifikasi berhasil masuk absensi 

 
 

 
Gambar 11. Berhasil masuk absensi 

 
Gambar tersebut adalah notifikasi bahwa sudah berhasil absensi pada website 

pensil.raharja.ac.id  
 

Sangat mempermudah bagi Asisten Lab (Mahasiswa) dalam menjalankan sebuah 
Absensi dengan hanya akses pensil.raharja.ac.id. dan memperlancar Absensi yang benar benar 
sangat mudah di akses dan lebih akurat. 

 
4. KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan Penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa sebuah Penilaian Asisten Lab 
didalam Tri Dharma harus dibuat dengan sangat mudah dan lebih Objektif. karena setiap 
performa mahasiswa sangatlah berbeda yang di mana setiap mahasiswa ada yang hadir tepat 
waktu, terlambat atau izin yang di mana sebuah Penilaian ini harus sangat objektif. Dengan 
adanya sistem ini sangat dibutuhkan sekali, guna memperlancar dan memudahkan lebih efesien 
juga bagi dosen yang menilai sebuah penilaian Tri Dharma yang harusnya diberi penilaian yang 
harus Objektif. Dengan melihat Dashboard yang tersedia untuk melihat sebuah penilaian pada 
Asisten Lab sangat mempermudah untuk diakses demi kelancaran sebuah penilaian. Dan 
Asisten Lab pun menjadi sangat lebih mudah dalam Absensi dengan hanya Scan Qr Code maka 
akan mempermudah dalam Absensi dan juga mengantisipasi terjadinya sebuah kecurangan yang 
di mana akan ada menitipkan absensi kepada teman dan Absensi ini hanya bisa diakses dan di 
scan hanya didalam Lab iLearning perguruan tinggi raharja saja. menyimpulkan bahwa dalam 
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penelitian ini memudahkan Asisten Lab (Mahasiswa) dalam melakukan sebuah Absensi yang 
lebih cepat dan akurat dengan hanya Scan Qr Code. dan Memudahkan Penanggung Jawab Lab 
(Dosen) juga lebih akurat dalam melihat data hadir yang lebih akurat dan real. 

 
5. SARAN 

 

 

Dari hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dan dari kekurangan itu 
memungkinkan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut, saran yang perlu penulis sampaikan 
adalah untuk Asisten lab tidak absen manual kembali. Sistem yang dibuat akan memudahkan 
Penanggung jawab untuk menilai asisten lab tersebut. Dengan hanya mengakses sebuah website 
pensil.raharja.ac.id yang sudah tersusun dengan rapih dan memudahkan Asisten Lab dalam 
absensi secara online, mudah, dan cepat. 
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