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Teacher attendance or student absenteeism is currently carried out manually. Therefore,
researchers developed an Android-based application, with the aim of making it easier
for teachers to carry out the student attendance process. This system is equipped with
an SMS Gateway. So that with the system created, parents can monitor the attendance
of their children in the course and training institutions. The SMS system gateway has an
auto response facility and by adopting an application from the Gammu system to bridge
the SMS database Gateway to convey data to the SMS device using one of the search
methods, namely the first wide search method, breadth first search with reading and
looking for connected data one by one. to data communication client server. Using
JSON as a data exchange between the Android application and the web server for the
student database. From the results of the tests that have been carried out, this student
attendance application runs as desired with existing functions.
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Presensi atau absensi siswa yang dilakukan oleh pengajar dengan penerapan saat ini
masih dilakukan secara manual. Maka dari itu peneliti mengembangkan aplikasi berbasis
android, dengan tujuan untuk mempermudah pengajar dalam melakukan proses absensi
siswa. Sistem ini dilengkapi dengan SMS Gateway Sehingga dengan adanya sistem yang
dibuat, orang tua dapat memantau kehadiran putra dan putrinya di Lembaga kursus dan
pelatihan. Dalam sistem SMS Gateway memiliki fasilitas auto respon dan dengan
mengadopsi aplikasi dari sistem gammu untuk menjembatani antara database SMS
Gateway untuk menghantarkan data ke SMS devices dengan menggunakan salah satu
metode pencarian yaitu metode pencarian melebar pertama Breadth-first search dengan
cara kerja membaca dan mencari data satu-per satu yang terkoneksi di komunikasi data
client server menggunakan JSON sebagai pertukaran data antar aplikasi android dan
web server untuk database siswa .dari hasil testing yang telah dilakukan aplikasi absensi
siswa ini berjalan sesuai apa yang diinginkan dengan fungsi-fungsi yang ada.
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1. Latar Belakang
Teknologi telah banyak di kembangkan dan diteliti
terkait pemanfaatan pada kegiatan absensi. Absensi
merupakan sebuah kehadiran individu atau
kelompok dalam sebuah kegiatan belajar mengajar
[1]. Pendidikan karakter pada siswa berperan sangat
penting dalam membangun jati diri sebuah bangsa.
Di mana pendidikan karakter merupakan tanggung
jawab bersama di dunia pendidikan. Oleh karena itu,
dibutuhkan sebuah teknologi guna membangun
kemajuan di dalam dunia pendidikan khususnya di
Indonesia. Dalam mengembangkan estetika belajar
mengajar agar lebih menarik dan indah dengan
dibalut sebuah teknologi sesuai perkembangan yang
ada. Disamping peran Guru dalam proses belajar
mengajar di kelas, peran orang tua juga mencakup
beberapa parameter yang di gunakaan untuk
membentuk karakter anak antara lain dengan adanya
disiplin dan kesadaran diri bagi seorang Siswa yang di
tuntut untuk bermoral baik dalam belajar [5].
Sistem kehadiran menggunakan smartphone seperti
teknologi android guru akan dapat dengan mudah
mengambil absensi dengan aplikasi mobile yang di
rancang, dengan menggunakan informasi yang
tersimpan [8]. Sistem ini dapat menandai kehadiran
per-mata pelajaran, grafik nilai dan evaluasi belajar
dengan cara mengirim SMS ke orang tua siswa agar
mereka mengetahui informasi
kehadiran siswa
mereka dan mengetahui progress belajar siswa di
tempat belajar. Oleh sebab itu, peneliti mencari solusi
dengan mengembangkan sistem baru dalam
mekanisme pendidikan di suatu Lembaga pendidikan
khusunya pada saat absensi siswa, dan bertujuan
membangun karakter jujur dan disiplin terhadap
pisikologi Siswa [5]. Dengan proses terbentuknya
mental dan keperibadian yang baik dan teknologi
sebagai wadahnya [3].
Berdasarkan uraian tersebut, proses absensi yang saat
ini ada dengan proses yang diikuti untuk mengambil
kehadiran siswa adalah tugas yang sangat
membosankan dan membutuhkan banyak kertas
kerja [7]. Maka dikembangkan suatu sistem presensi
berbasis android dengan konsep aplikasi berbasis
android yang dapat di lakukan dalam proses belajar
dengan Media handphone sebagai metode komunikasi
yang di namakan SMS (Short Massage Service), untuk
kebutuhan laporan terhadap orang tua.

Penerapan SMS Gateway pada aplikasi presensi siswa
dengan menggunakan algoritma breadth-frist search
sebagai metode dan konsep pengolahan datanya.
Menu dengan fungsi absensi yang terintegrasi SMS
Gateway ini mengembangkan cara kerja dari mesin
fingerprint yang terintegrasi SMS Gateway. dalam
penelitian ini fungsi tersebut diimplementasikan ke
dalam sebuah aplikasi sistem android di mana seorang
instruktur pada kegiatan belajar mengajar yang
memiliki kewajiban dalam melakukan absen hanya di
lakukan melalui android dengan berupa fitur SMS
Gateway dan link URL grafik nilai yang terkirim
melalui SMS kepada orang tua murid masing-masing.
2. Metode Penelitian
Breadth-First Search
Breadth-first search merupakan metode pencarian secara
melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order
yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian
mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan
simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul
yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan
simpul-simpul yang telah di dikunjungi di mana
simpul dicari secara urut dari awal sampai akhir atau
dari depan sampai belakang, berdasarkan simpul yang
di cari [11]. Proses dari Algoritma breadth-first search ini
menggambarkan sebuah antrian untuk menyimpan
simpul yang telah dikunjungi.

Gambar 1. Contoh Metode Pencarian BFS
Pada gambar 1 diatas, Jika simpul di ibaratkan sebuah
data 1 yaitu absen siswa maka data-data ini diperlukan
sebagai acuan untuk mengunjungi data-data yang
bertetanggaan dengannya [10]. Tiap data yang telah
dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali
maka data yang telah dikunjungi di simpan di dalam
sebuah antrian dalam database .dan jika di ibaratkan
sebuah data siswa yang telah di input di menu absen
maka data yang di hantarkan melalui android masuk
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ke database outbox (antrian) dengan sistem auto-respon Pada gambar 2 dapat di lihat secara umum proses
maka data yang telah di database akan berurutan yang pada SMS Gateway dengan alur meliputi :
melakukan proses.maka di simpulkan keuntungan 1) Admin memiliki hak akses memlalui website
dalam menggunakan algoritma breadth first search ini
untuk melayani request dari user untuk laporan
tidak akan menemukan jalan buntu maka ketika ada
kehadiran maupun untuk perubahan sebuah
suatu solusi maka algoritma breadth -frist search ini akan
data user
menemukannya, dan jika bertambah suatu solusi 2) PC dan modem saling terhubung untuk
maka solusi minimum akan di temukannya [9].
melakukan sms satu arah
Gambaran algoritma breadth-first search:
3) Instruktur mendapat hak aksesn malalui
1) Kunjungi simpul pertama
aplikasi android untuk proses absensi.
2) Kunjungi semua simpul yang yang
bertetangga dengan simpul pertama
Gammu
3) Kunjungi simpul yang belum di kunjungi dan
bertetangga dengan simpul-simpul yang di
kunjungi
Jadi
algoritma
Breadth-First
Search
ini
menggambarkan proses SMS Gatewaynya dengan
data yang tersimpan sercara berulang.dan
disimpulkan bahwa yang dimana pencarian
diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level
yang lebih rendah asalkan node ini memiliki nilai
heuristik yang lebih baik.
SMS Gateway
SMS Gateway merupakan perangkat lunak yang
menggunakan kinerja bantu dari perangkat
komputer atau notebook dan mamanfaatkan
teknologi seluler untuk untuk mendistribusikan
pesan-pesan dengan proses direct lewat sistem
informasi malalui media SMS.dan SMS Gateway di
bantu dengan kinerja aplikasi Open Source Gammu
sebuah aplikasi berupa kumpulan script yang
mengatur fungsi menghubungkan database MySQL
ke modem USB [2] .

Gambar 3. Contoh Proses Berjalannya Fungsi
Gammu
Pada contoh Gambar 3 proses SMS Gateway
memerlukan aplikasi croos-platfrom untuk untuk
menjembatani database SMS Gateway dan SMS devices
dengan proses satu arah dengan menggunakan
Gammu, dengan gambaran proses yang di lakukan
diaplikasi akan mengirimkan data ke database, dari
dalam proses service demon yang telah dijalankan
gammu printah akan di proses perangkat pengirim
sms melalui modem dan simcard .langkah ini adalah
penghubung antara sistem dengan pihak eksternal
yang menghantarkan pesan sms ke orang tua [6]
,dengan seperti contoh diatas. ada pun perintah dasar
dari proses service, koneksi dan meng-install gammu
yang di gunakan dalam Gammu [2].
Tabel 1: Perintah Dasar Dalam Gammu
No
Perintah
1. gammu –identify
2.
3.

Gambar 2. Contoh Alur dari Proses SMS
Gateway

4.

gammu-smsd -c
smsdrc -i
gammu-smsd -c
smsdrc -s
gammu-smsd -c
smsdrc -k

Deskripsi
Untuk mengecek koneksi
Modem
Untuk meng-install service
Gammu
Untuk menjalankan service
Gammu
Untuk menghentikan service
Gammu
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Dalam perintah yang di jalankan pada table 1, proses
berjalannya perintah nomor 1 sampai 4 ini di lakukan
untuk menjalankan fungsi dari SMS gateway yang
terhubung aplikasi pada sistem android.
3. Analisis dan Pembahasan
Dari hasil analisis pada sistem yang telah di buat
dengan berdasarkan kebutuhan yang ada, maka
implementasi sistem aplikasi absensi siswa berbasis
android sebagai berikut:

pegang oleh instruktur (user) .
Tampilan Awal
Layout pada tampilan awal, merupakan hak akses
seorang instruktur atau pengajar ketika akan memulai
semua proses belajar. semua kelas yang aktif akan
ditampilkan di menu kelas.

Flowchart Aplikasi
Flowcahart di jabarkan melalui diagram atau bagan
dari proses alur jalannya aplikasi antaran hubungan
proses satu dengan proses lainnya. gambar
dibawah ini adalah proses alur jalannya aplikasi
absensi siswa.
Gambar 1.Tampilan Awal sistem
Tampilan Menu Utama
Pada gambar 2, layout menu utama ini ada beberapa
sub-menu yaitu Menu user, Periode, Kelas, Nilai, Data
siswa dan Absensi. Masing-masing menu dapat di
pergunakan untuk update data atau membuat data baru
untuk di pergunakan susuai dengan masing-masing
fungsi dari sub menu tersebut .

Gambar 1. Flowchart Aplikasi Absensi Siswa
Pada gambar 1 flowchart, ketika seorang user login
malalui aplikasi proses akan berlajut ke menu layout
utama. Di layout menu utama, user memiliki hak akses
penuh terhadap semua bidang menu yang ada. dari
mulai fungsi menu user, periode, kelas, absensi, nilai
dan data siswa hak akses tersebut sepunuhnya di

Gambar 2. Tampilan Menu utama sistem
Tampilan Menu User (instruktur)
Pada gambar 3 .layout Tampilan menu user hanya ada
data profil user saja, yang di mana data user hanya bisa
di kelola oleh admin kecuali email, Telepon, Username,
Password dan keterangan itu bisa di update oleh user
atau instruktur.
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Gambar 5. Tampilan menu kelas

Gambar 3. Tampilan Menu profil
Tampilan Menu Periode
Dalam gambar 4, tampilan menu periode ini ada data
periode yang terkait dalam data siswa yang berisikan
tahun periode siswa dalam belajar, proses ini di
lakukan oleh instruktur dalam membuat tahun periode
yang baru.

Tampilan Menu Nilai
Dalam gambar 6, menu nilai ini terdapat sub-menu list
kelas dengan mengambil data dari sub menu kelas dan
berlanjut ke menu list nilai siswa yang berada dikelas
tersebut .data nilai dari menu nilai ini yang akan
menjadi data dari grafik nilai .

0

Gambar 6. Tampilan Menu Nilai

Gambar 4. Tampilan Menu Periode
Tampilan Menu Kelas
Dalam gambar 5 di tampilan menu kelas, Instruktur
dapat melihat list kelas sesuai kelas yang telah di buat
oleh instruktur. Di dalam menu ini instruktur dapat
mebuat kelas baru maupun update kelas.

Tampilan Menu Data Siswa
Di dalam gamabar 7, layout Menu data siswa ini sama
seperti menu user, instruktur dapat merubah data siswa
dan menambah siswa baru sesuai kelas yang telah di
buat dan siswa secara otomatis di kelompokan
menjadi satu kelas susuai dari kelas mana siswa itu di
tambahankan.

124

Hanggita Ahmad Humansyah, Iskandar Fitri, Albaar Rubhasy / Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)
5 (2) 2021, 119-125

Pengujian Aplikasi dan Testing Uji Coba
Dalam menu absensi ini fungsi dari SMS Gateway itu
di Dalam pengujian aplikasi ini terdapat beberapa
proses pengujian, berdasarkan hasil pengujian
Blackbox maka secara umum hasil dari pengujian dapat
disampaikan sebagai berikut :
Tabel 1.Pengujian Blackbox
Pengujia
n

Test Case

Hasil yang di
harapkan

Ket

1

Menu
User

Update data
Email, Password,
Username,
telpon,
Keterangan

Berhasil di
Update

Valid

2

Submenu
Periode

Membuat list
periode

3

Submenu
Kelas

Membuat List
Kelas

4

Submenu
data
siswa

Menambahkan
data siswa
untuk di
tambahkan di
tabel list kelas

5

Submenu
nilai

Menginput data
nilai dari setiap
kelas dan siswa

6

Submenu
absensi

Menginput
abeseni setiap
siswa yang telah
di buat di setia
kelas yang ada

Berhasil di input

Valid

Absen siswa

Pesan berhasil
terkirim dengan
mangambil
variabel nama,
status,
keterangan dan
nilai

Valid

No

Gambar 7.Tampilan menu data siswa

0

Tampilan Menu Absensi dan Grafik Nilai
Dalam menu absensi ini fungsi dari SMS Gateway itu
di impelemntasikan. Dengan siswa yang sudah di
kelompokan di setiap kelas di sub-menu lni instruktur
tinggal hanya menambah kan absensi setiap kelasnya
dan fungsi SMS gateway itu berjalan denga pesan sms
masuk terhadap orang tua serta mebawa berupa link
untuk melihat presentase nilai jika ada penginputan
nilai dari tugas dihari itu, seperti contoh pada gambar
8.

7

Gambar 8. Menu Absensi Siswa dan Grafik Nilai
Dalam gambar 8 grafik di atas mengambil data nilai
dari tabel nilai. maka ketika siswa bertambah, grafik
akan menambah varibel nama dan bagan baru dari
nama siswa baru yang telah di input nilai

Sms

Berhasil di
tambahkan
Varibael aktif
id_periode
Berhasil di
tambahkan
dengan Varibael
aktif id_kelas
untuk di get di
sub menu siswa
Berhasil di
tambahkan di
setiap kelas yang
telah di buat di
menu kelas
Berhasil di input
dan mengambil
varibel aktif dari
id periode

Valid

Valid

Valid

Valid

Dengan pengujian yang di fokuskan dengan
fungsional dari semua menu yang ada pada aplikasi,
pengujian ini bermaksud untuk mengetahui semua
sistem dapat berjalan . Dalam Hasil uji coba ditabel 1
dapat di tarik kesimpulan, bahwa dari semua sistem
yang telah di uji dapat berjalan dengan baik . dengan
pengujian yang difokuskan fungsional dari semua
menu yang ada pada aplikasi [4]
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Berdasarkan dari judul jurnal yang telah dibuat,
disimpulkan bahwa dari tujuh pengujian yang telah di
coba dengan proses absensi yang terintegrasi SMS
Gateway dengan hasil dan proses sesuai apa yang
telah diinginkan dan berjalan sebagai mestinya.
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4. Kesimpulan
Setelah penelitian yang telah dilakukan, maka aplikasi
yang dirancang ini mampu mempermudah setiap
kegiatan belajar dan mengajar khususnya di bidang
sumber daya manusia yang mengacu pada dunia
pendidikan untuk menciptakan pelajar yang jujur,
bekerja keras dan bertanggung jawab. Dengan
menambah estetika dalam mengajar dengan adanya
fasilitas yang telah di buat maka akan menambahkan
nilai tambah bagi sebuah lembaga kursus di bidang
pendidikan khususnya mendapatkan kepercayaan
lebih dari orang tua yang telah mempercayakan
anaknya belajar dilembaga yang terkait.
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