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ABSTRAK 

SEGY HENDRO PRATAMA. Sistem Absensi Berbasis RFID Menggunakan 
Raspberry Pi. Dibimbing oleh AURIZA RAHMAD AKBAR.  
 

Absensi dalam suatu instansi merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan 
sumber daya manusia. Informasi yang akurat dan terperinci mengenai kehadiran 
karyawan dapat menentukan prestasi kerja, gaji, produktivitas, atau kemajuan 
instansi secara umum. Dalam perkembangannya, sistem pencatatan absensi 
karyawan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu secara manual dan otomatis 
menggunakan mesin. Untuk mendapatkan sistem yang akurat dan praktis 
diperlukan teknologi modern, salah satunya adalah RFID dan Raspberry Pi. 
Teknologi RFID merupakan salah satu contoh dari sistem otomatis yang berkaitan 
dengan identifikasi. Ukuran Raspberry Pi tergolong kecil dan dapat dibeli dengan 
harga yang terjangkau. Oleh karena itu dengan teknologi RFID dan Raspberry Pi 
diharapkan dapat membuat sistem absen yang terintegrasi dengan aplikasi web 
sehingga memudahkan pengelolaan dan penyediaan data serta bekerja secara 
efisien. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan penggunaan RFID 
sebagai modul absen dan Rasbperry Pi sebagai server lokal memudahkan 
rekapitulasi data pada sistem absensi. 
 
Kata kunci: Raspberry Pi, RFID, sistem absensi 

 
ABSTRACT 

 
SEGY HENDRO PRATAMA. Attendance System Based on RFID Using 
Raspberry Pi. Supervised by AURIZA RAHMAD AKBAR.  
        

Attendance in institution is one of the most significant element in human 
resource management. Accurate and precise information regarding to employee’s 
attendance can determine work performance, salary, productivity or improvement 
of institution in general. Attendance system can be categorized into manual system 
and automatic system. RFID and Raspberry Pi are modern technology that is used 
to retrieve accurate and practical system for this research. RFID technology is one 
example of automatic identification. It consists of reader and tag. Raspberry Pi has 
small form and affordable with low price. Therefore, RFID technology and 
Raspberry Pi are expected to create integrated web application for attendance 
system to facilitate maintenance and data distribution so that the system can run 
efficiently. The result of this study shows that RFID and Raspberry  Pi can simplify 
the usage of attendance system for data recapitulation. 
Keywords: attendance system, Raspberry Pi, RFID 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Absensi dalam suatu instansi merupakan salah satu faktor penting dalam 
pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang akurat dan terperinci mengenai 
kehadiran seorang karyawan dapat menentukan prestasi kerja, gaji, produktivitas 
atau kemajuan instansi secara umum. Proses pencatatan dan pelaporan absen 
karyawan merupakan proses yang repetitive yang digunakan dengan waktu tertentu 
seperti saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Institusi yang masih 
menggunakan prosedur paper-based dalam sistem absensi dikategorikan kurang 
efisien, tidak hanya di dalam proses pencatatan kehadiran namun juga upaya untuk 
membuat berbagai jenis laporan administratif. Dalam penerapannya juga 
membutuhkan manajemen yang baik untuk menghasilkan sistem pengisian yang 
bagus untuk menyimpan catatan dari absen. Hal ini mengindikasikan kebutuhan 
terhadap cara yang efisien untuk mencegah kesulitan tersebut. 

Dalam perkembangannya, sistem pencatatan absensi karyawan dapat 
dikategorikan menjadi dua yaitu secara manual (konvensional) dan secara otomatis 
menggunakan mesin. Berdasarkan sejarah alat penghitung waktu kerja karyawan, 
sistem absensi manual menggunakan kartu dengan cara mengidentifikasi karyawan 
melalui kartu absen masing-masing. Seiring perkembangan zaman, sistem absensi 
mulai menggunakan mesin otomatis yang  menggunakan personal identification 
number (PIN), radio-frequency identification RFID, sidik jari, dan biometrik. 
Sistem absensi otomatis ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing 
sesuai dengan karakterik, tingkat akurasi, fitur, kapasitas pengguna, dan kisaran 
harga. 

Teknologi RFID merupakan salah satu contoh dari sistem otomatis yang 
berkaitan dengan identifikasi. Teknologi ini terdiri atas perangkat pembaca (reader) 
dan tag yang dapat berupa smartcard. Tekonologi dalam identifikasi ini dalam 
pembacaan atau pun menulis ulang data pada tag tidak membutuhkan kontak 
langsung antara tag dengan reader. Teknologi RFID juga memiliki kemampuan 
untuk mengirim data yang bersih dan reliable yang dibutuhkan sebagai input untuk 
perangkat lunak pada sistem absensi, dapat dibaca secara akurat dalam reading 
range, dan dengan biaya perancangannya yang rendah (Finkenzeller 2010). 

Penelitian-penelitian sebelumnya  telah dilakukan oleh  Adam dan  Sagala 
(2014) yaitu membuat sistem absensi pengawai menggunakan teknologi RFID dan 
Aminnurrohim (2010) membuat sistem otomasi presentasi kuliah berbasis RFID. 
Penelitian  Adam dan Sagala (2014) menggunakan RFID MIFARE RC522 berbasis 
bahasa pemograman VB.net dengan database menggunakan MySQL. Hardware 
penunjang yang digunakan pada penelitan tersebut adalah mikrokontroler ATMega 
328 (dipakai pada Arduino Uno). Konsep yang digunakan oleh penulis dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Adam dan Sagala (2014) hampir sama, namun 
hardware penunjang yang digunakan  penulis adalah mikrokomputer Raspberry Pi. 
Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan menggunakan Arduino perlu 
dikembangkan lagi dalam sisi perangkat lunak karena pada dasarnya task yang bisa 
dijalankan Arduino termasuk  task yang sederhana. Penelitian Aminnurrohim 
(2010) menggunakan Visual Basic dan MySQL untuk implementasi dan RFID 
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starter kit yang digunakan sebagai reader. Pada sistem tersebut, RFID reader 
dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel serial sehingga bisa 
menampilkan antarmuka dari sistem untuk membaca tag RFID dan membuka slide 
sesuai dengan id dari tag yang terbaca. Dalam perkembangan sistem absensi yang 
ada, diperlukan sistem yang dapat menjalankan task yang cukup kompleks agar 
sistem dapat berjalan semakin efisien.  

 
 

Perumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini: 

1 Bagaimana cara memanfaatkan tekonologi RFID untuk rekaman laporan data 
absensi karyawan? 

2 Bagaimana cara menggunakan Raspberry Pi untuk kontrol dan penyimpanan 
dengan perangkat lunak berbasis aplikasi web? 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 
1 Memanfaatkan teknologi RFID untuk memudahkan rekaman data absensi 

karyawan. 
2 Menggunakan Rasberry Pi untuk kontrol dan penyimpanan dengan perangkat 

lunak berbasis aplikasi web. 
 

Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1 Menghasilkan sistem absensi dengan biaya yang murah. 
2 Menyediakan data yang valid dalam pengisian absen berupa data kehadiran dan 

kepulangan karyawan pada setiap hari kerja 
 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1 Sistem absensi menggunakan RFID sebagai identitas. 
2 Tag yang digunakan berbentuk smartcard atau gantungan kunci. 
3 Raspberry Pi digunakan sebagai server absensi. 
4 Jumlah user di dalam sistem termasuk kategori menengah. 
5 Absen hanya bisa dilakukan di satu lokasi. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah minikomputer yang berjalan dengan sistem operasi 
Linux. Raspberry Pi mempunyai port universal serial bus (USB) untuk mouse dan 
keyboard, dan port high definition multimedia interface (HDMI) yang digunakan 
untuk menghubungkan ke TV atau sebuah monitor. Minikomputer ini juga dapat 
berfungsi untuk aplikasi pengolah kata maupun angka, memutar video, dan 
memainkan games. Ukuran Raspberry Pi tergolong kecil dan dapat dibeli dengan 
harga yang terjangkau. Alasan dari harga yang terjangkau ini karena beberapa 
komponen pelengkap tidak termasuk dalam board Raspberry Pi. Contohnya tidak 
disertakan casing untuk melindungi bagian dalam dari board, dan tidak diberikan 
power supply untuk menghidupkan Raspberry Pi sehingga diperlukan 5V micro-
USB power supply (Membrey dan House 2013). 

Raspberry Pi dapat digunakan hampir sama dengan komputer personal (PC), 
namun dengan beberapa batasan (Monk 2016). Raspberry Pi menggunakan kartu 
micro-SD sebagai ganti dari hard disk sebagai media penyimpanan. Raspberry Pi 
juga mempunyai port Ethernet untuk koneksi ke jaringan. Tipe Raspberry Pi yang 
baru sudah memiliki WiFi sehingga dapat terhubung dengan internet melalui 
jaringan nirkabel. Gambar 1 menunjukkan anatomi dasar dari perangkat Rasbperry 
Pi.  

Gambar 1  Anatomi Raspberry Pi 
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Tabel 1 menunjukkan perbandingan antara Rasbperry Pi dengan Arduino 

(Dennis 2013). 
 

    
 

Berdasarkan tabel di atas untuk membuat sistem absen berbasis RFID melalui 
aplikasi web maka dibutuhkan Raspberry Pi sebagai hardware pengontrol RFID. 
Hal ini dikarenakan Raspberry Pi memiliki fungsi umum sebagai general-purpose 
computer yang dapat bertindak sebagai server dan dapat melakukan task yang lebih 
kompleks pada sisi software dengan dukungan bahasa pemograman PHP dan 
Python yang akan digunakan pada sistem ini. 

 

 

Tabel 1  Perbandingan antara Arduino dengan Rasbperry Pi 
Parameter Raspberry Pi Arduino 
Tipe General-purpose 

computer 
Microcontroller motherboard 

Fungsi umum Perangkat PC secara 
umum seperti 
browsing, coding, 
menjalankan aplikasi. 
Dapat bertindak sebagai 
server 

Kontrol perangkat kecil 
seperti sensor, motor, dan 
cahaya 

Interaksi Terbatas pada sisi 
hardware dan fokus 
pada sisi software 

Lebih cocok berkomunikasi 
dengan mesin 

Daya Menghidupkan dan 
mematikan dengan 
power sama seperti PC 
secara umum karena ada 
fungsi shutdown, 
restart, dan sleep. 

Simple dan hanya perlu 
dihubungkan dengan baterai 
atau komputer lain dengan 
power yang kecil 
 

Konektivitas Bisa dihubungkan 
dengan internet karena 
built-in  port ethernet 
dan WiFi 

Membutuhkan hardware 
tambahan untuk 
menyambungkan dengan 
internet. 

Pemakaian ports Digunakan dengan 
bantuan software lain 
maupun tambahan 
hardware 

Cocok dihubungkan dengan 
sensor analog dengan range 
yang luas dengan task atau 
command yang berulang- 
ulang 

Bahasa pemograman Tidak terbatas  C/C++ 
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RFID 

Radio frequency identification (RFID) adalah sebuah teknologi untuk 
mengidentifkasi suatu objek dengan informasi yang dibawa melalui gelombang 
radio (Finkenzeller 2010). RFID dapat disediakan dalam perangkat yang hanya 
dapat dibaca saja (read only) atau dapat dibaca dan ditulis (read/write), tidak 
memerlukan kontak langsung maupun jalur cahaya untuk dapat beroperasi, 
dapat berfungsi pada berbagai variasi kondisi lingkungan, dan menyediakan 
tingkat integritas data yang tinggi. Sebuah sistem RFID selalu terdiri atas dua 
komponen yaitu (Finkenzeller 2010):  
• Tag adalah perangkat yang membawa data yang digunakan untuk menyimpan 

informasi dan ditempatkan pada objek yang akan diidentifikasi. 
• Reader adalah sebuah perangkat untuk membaca atau menangkap sinyal 

informasi dari penanda. Alat ini digunakan untuk membaca informasi pada tag 
dan dapat beroperasi dalam mode read atau write. 

Penyediaan tenaga untuk tag dan proses pertukaran data antara tag  dan 
reader tidak didapatkan melalui listrik melainkan dari medan elektromagnetik. 
Sebuah reader memiliki modul frekuensi radio (transmitter dan receiver), sebuah 
unit pengendali, dan sebuah elemen coupling pada tag. Banyak reader yang 
diberikan tambahan antarmuka serial untuk dapat meneruskan data yang diterima 
ke sistem lain seperti PC, sistem kendali robot, dan lain-lain (Finkenzeller 2010). 
Gambar 2 menunjukkan diagram sistem RFID secara umum. Tabel 2 menunjukkan 
perbandingan RFID dengan teknologi identifikasi lain (Finkenzeller 2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2  Diagram sistem RFID secara umum (Finkenzeller 2010) 
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RFID tag dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu  (Sweeney 2005) : 
1 Active tag adalah tag yang memiliki baterai tersendiri. Baterai tersebut 

digunakan untuk mengalirkan listrik pada microchip dan melakukan broadcast 
ke reader. Active tag berkomunikasi dengan reader melalui gelombang 
elektromagnetik yang dipancarkan tag itu sendiri dan gelombang 
elektromagenetik yang dipancarkan oleh reader. Active tag mempunyai 
kapasistas memori yang lebih banyak sehingga mampu menampung informasi 
secara lengkap dan mampu berkomunikasi dengan reader hingga jarak 100 meter. 

2  Passive tag, adalah tag yang tidak membutuhkan baterai. Tag ini mendapatkan 
tenaga dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh pancaran sinyal reader. 
Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh reader membangkitkan 
antenna yang terdapat pada tag ini dan kemudian tag mengirimkan informasi ke 
reader. Passive tag hanya mampu berkomunikasi dengan reader sejauh 
maksimal 10 meter. 

3  Semi-passive tag, adalah tag yang menggunakan baterai hanya untuk 
mengalirkan listrik pada microchip sedangkan komunikasi dengan reader 
dilakukan dengan mengambil tenaga dari medan elektromagnetik yang 
dihasilkan reader. 

Tabel 2  Perbandingan RFID dengan teknologi identifikasi lain 

Berdasarkan tabel di atas untuk membuat sistem absen yang optimal, maka 
teknologi identifikasi yang cocok untuk sistem ini adalah teknlogi RFID. 

Parameter Barcode OCR Voice 
recognition 

Biometry RFID 

Keragaman data Rendah Rendah Tinggi Tinggi Sangat 
tinggi 

Readbility  Terbatas Mudah - - Tidak bisa 
Pengaruh 
kotoran/debu 

Sangat 
tinggi 

Sangat 
tinggi 

- - Tidak ada 

Pengaruh cahaya Gagal 
bekerja 

Gagal 
berkeja 

- Berpengaruh Tidak ada

Pengaruh arah 
dan posisi 

Kecil Kecil - - Tidak ada 

Harga Murah Murah Sangat 
Mahal 

Sangat 
Mahal 

Murah 

Kemungkinan 
modifikasi(copy) 

Ada Ada Ada(rekaman 
suara) 

Tidak ada Tidak ada 

Kecepatan 
membaca 

~ 4 detik ~ 3 detik >~5 detik ~4 detik Sangat 
cepat 

Jarak membaca 0-50 cm <1 cm
dari 
scanner 

0-50 cm Kontak 
langsung 

0-5m



 
7 

 

 

 

RFID MFRC522 

 RFID MFRC522 adalah sebuah modul integrated circuit (IC) yang 
digunakan sebagai reader/writer dalam komunikasi non-kontak pada 13.56 MHz. 
Modul ini dapat digunakan langsung oleh microcontroller dengan menggunakan 
serial peripheral interface (SPI) (Finkenzeller 2010). Gambar 3 menunjukkan 
bentuk fisik modul RFID RC522 reader dan tag. 

Tag RFID bekerja saat antena mendapatkan sinyal dari reader RFID dan 
sinyal tersebut akan dipantulkan lagi. Sinyal pantul ini biasanya sudah ditambahkan 
dengan data yang dimiliki tag tersebut. Tag RFID ukurannya berbeda-beda tapi 
umumnya diproduksi dengan ukuran kecil. Beberapa jenis tag yang sudah 
diproduksi di antaranya: 
1   Tag berbentuk disk atau koin 
2   Tag dari bahan kaca 
3   Tag dari bahan plastik 
4   Tag yang ditanamkan ke dalam metal dan kunci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gambar 3  Model RFID MIFARE RC522 dan tag 
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METODE PENELITIAN 

Tahapan Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 
prototyping. Adapun proses atau tahap-tahap pengembangan metode prototyping 
menurut Pressman (2010) digambarkan pada diagram pada Gambar 4. 

  

1   Komunikasi 
Tahap komunikasi, untuk menentukan tujuan keseluruhan dari perangkat 

lunak dan mengidentifkasi segala kebutuhan. Pada penilitian ini komunikasi 
dilakukan unuk mengetahui kebutuhan dasar untuk membangun sistem.  
2   Perencanaan dan model 

Perancangan dilakukan dengan mendesain rancangan sirkuit pada sistem, 
antarmuka user dan perangkat keras serta perangkat lunak serta  yang akan dilihat 
oleh pengguna. 
3   Konstruksi prototype 

Konstruksi prototype adalah proses implementasi yang dilakukan 
menggunakan bahasa pemograman PHP dan Python untuk pembuatan backend dan 
menghubungkan antara modul RFID dengan Raspberry Pi. Implementasi untuk 
frontend menggunakan HTML dan CSS. Proses implementasi juga dilakukan 
dengan menggunakan server lokal. 

Gambar 4  Metode prototyping (Pressman 2010) 
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4   Testing, deployment, delivery, & feedback 
Tahap ini meliputi pengujian dan mengambil feedback dari user secara acak. 

Pengujian ini dilakukan dengen metode blackbox testing. Respon dari penguji 
kemudian dicatat sehingga bisa digunakan untuk perbaikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Iterasi Pertama 

1 .1 Komunikasi 
 Tahap komunikasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan 

hardware yang dibutuhkan oleh sistem. Pada tahap ini dilakukan instalasi sistem 
operasi Raspbian pada Raspberry Pi dan menghubungkan modul RFID MFRC522 
pada serial peripheral interface (SPI) pada Raspberry Pi.  Tabel 3 menampilkan 
pin-pin mana saja yang akan dihubungkan dengan pin modul RFID MFRC522.  

Tabel 3  Hubungan pin modul RFID dengan pin Raspberry Pi 

Penjelasan untuk masing- masing dari nama pin modul RFID RC522 adalah 
(NXP 2016): 
1 Serial data address input-output (SDA) adalah pin jaringan dua arah yang 

terkoneksi dengan suplai voltase menggunakan sumber tegangan atau resistor 
pul-up. Jaringan SDA ini akan mendapatkan kondisi high ketika data tidak 
dialirkan. 

2 Serial clock input (SCK) adalah pin yang digunakan untuk mengalirkan clock 
yang berasal dari master dimana yang bertindak sebagai master adalah 
Raspberry Pi kepada slave dimana yang bertindak sebagai slave adalah RC522. 
Clock ini dalam komunikasi berfungsi sebagai pengosilasi sinyal dalam keadaan 
high maupun low untuk mengkoordinasi jalannya suatu sirkuit. 

3 Master output slave input (MOSI) adalah pin yang digunakan untuk komunikasi 
data dari Rasbperry Pi (master) ke RC522 (slave). 

4  Master input slave output (MISO) adalah pin yang digunakan untuk 
mengirimkan data dari RC522 (slave) ke Raspberry Pi (master). 

Modul RFID Rasbperry Pi 
Nama pin Nomor pin Nomor pin  Nama pin 
SDA 1 24 GPIO 8, CE0 
SCK 2 23 GPIO 11, SCKL 
MOSI 3 19 GPIO 10, MOSI 
MISO 4 21 GPIO 2, MISO 
IRQ 5 18 GPIO 24 
GND 6 6 Ground 
RST 7 22 GPIO 25 
3.3V 8 16 3V3 
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5 Interrupt request output (IRQ) adalah pin yang digunakan untuk mengintrupsi 
proses yang dijalankan oleh host menggunakan kapabilitas interrupt handling 
tersebut. 

6 Ground (GND) adalah pin yang berisi sirkuit elektrik dimana voltase diukur dan 
jalur balik untuk arus. 

7 Reset (RST) adalah pin yang berfungsi untuk me-set ulang proses sistem pada 
RC522 dengan mengaktifkan keadaan low yang akan menyebabkan aliran arus 
dalam mati, aliran osilator dihambat, dan jalur pin input akan diputuskan dari 
luar. 

8 3.3V pin yang dihubungkan dengan sumber tegangan minimal sebesar 3,3 Volt 
untuk menghidupkan RC522.  

 
 

1.2 Perencanaan  
Tahapan perencanaan ini diawali dengan pembuatan diagram proses sistem. 

Di dalam sistem absensi ini, Raspberry Pi mempunyai kontrol terhadap semua 
proses. RFID reader membaca ID dari kartu RFID, lalu data yang diterima oleh 
Raspberry Pi melalui universal asynchronous receiver/transmitter (UART) lalu 
Raspberry Pi memvalidasi kartu lalu menujukkan hasilnya di layer LCD. Circuit 
diagram pada sistem ini tergolong cukup sederhana, yaitu menggunakan Raspberry 
Pi, RFID reader, tag RFID, buzzer, lampu LED, dan LCD. Kontrol yang dilakukan 
oleh Raspberry Pi adalah seperti membaca data yang datang dari reader, 
membandingkan data yang yang diterima dengan data yang sudah ada sebelumnya, 
mengendalikan buzzer, mengendalikan status lampu LED lalu mengirimnya ke 
LCD. Gambar 5 menunjukkan diagram proses pada sistem absen. Pada tahap ini 
juga dibuat skema diagram sistem pertama pada sistem yang terdiri dari Raspberry 
Pi dan RFID yang pin-pinnya telah disambungkan. Gambar 6 menunjukkan skema 
pertama sistem. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar di atas menunjukkan bagaimana menghubungkan antara pin RC522 

dengan pin Raspberry Pi sesuai dengan tabel  secara skematis. Pin yang berwarna 
hijau menunjukkan pin yang aktif digunakan pada Raspberry Pi maupun RC522. 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

  

 
RFID tag 

RFID 
reader Raspberry Pi 

 

Lampu LED + 
Buzzer+LCD 16x2 

 
Aplikasi web 

 
Gambar 5  Diagram proses sistem absen 
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1.3 Konstruksi Prototipe  

Tahap ini dilakukan pembuatan dan pengkodean untuk menjalankan modul 
RFID yang sudah dihubungkan dengan Raspberry Pi. Kode yang dibuat 
menggunakan bahasa Python dan kode ini menjalankan fungsi tag RFID agar bisa 
terbaca oleh reader.  Gambar 7 merupakan potongan kode fungsi baca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 import RPi.GPIO as GPIO 
2 import MFRC522 
3 import signal 
4 import time 
5 GPIO.setwarnings(False) 
6 reader = MFRC522.MFRC522() 
7 (status,tagtype)=reader.MFRC522_Request(reader.PICC_REQIDL) 
8 (status,uid) = reader.MFRC522_Anticoll() 
9 if status == reader.MI_OK: 
  print str(uid) 
  

 Gambar 7  Potongan kode fungi baca dengan RFID 

 
 

Gambar 6  Skema diagram pertama sistem 
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Penjelasan untuk masing-masing baris pada kode di atas adalah: 
1 Mengimpor source file dari library RPi.GPIO. 
2  Mengimpor source file dari library MFRC522. 
3  Mengimpor module signal yang menyediakan mekanisme untuk signal handler. 
4 Mengimpor module time yang menyediakan fungsi-fungsi yang berhubungan 

dengan waktu. 
5 Mematikan peringatan  terhadap state dari GPIO dari Raspberry Pi dan RC522. 
6 Membuat objek dari kelas MFRC522 
7 Men-scan tag RFID. 
8 Mendapatkan nomor unique identifier (UID) dari tag apabila tag terbaca. 
9 Mencetak ouput UID ke layar apabila tag terbaca.  
 
1.4 Pengujian 

Tahapan pengujian dilakukan dengan membaca tag RFID agar terbaca 
dengan reader yang dilakukan oleh internal. Pengujian ini dilakukan dengan 
mendekatkan tag ke reader dan menampilkan status tag beserta UID dari tag 
apabila terbaca. Hasil yang terbaca ditampilkan pada command line interface (CLI) 
pada Raspberry Pi. Tabel 4 merupakan pengujian modul RFID unutuk fungsi baca. 

 
Tabel 4  Pengujian fungsi baca iterasi pertama 

 
 
 
 
 

 

Iterasi Kedua 

2.1 Komunikasi  
Tahap komunikasi pada iterasi kedua dilakukan dengan mengidentifikasi 

kebutuhan software pada sistem. Pada tahap dilakukan instalasi Apache, PHP, dan 
MySQL yang dibutuhkan Raspberry Pi untuk digunakan sebagai server lokal.  

 
2.2 Perencanaan  

 Tahap perencanaan pada iterasi kedua dilakukan dengan pembuatan 
database yang digunakan pada sistem. Tahap ini juga menghasilkan user story dan 
use case sistem. Tabel 5 menunjukkan user story sistem. Gambar 8 menunjukkan 
use case diagram pada sistem. 

Aktor Fungsi Status 
Staff Membaca tag RFID Berhasil 
 Menampilkan UID dari tag Berhasil 
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Tabel 5  User story 

 

2.3 Konstruksi Prototipe 
Tahap konstruksi prototipe iterasi kedua dilakukan dengan melengkapi fungsi 

baca pada sistem dan membuat kode fungsi baca yang ditampilkan  pada server 
lokal dengan menggunakan PHP dan menghubungkannya dengan database. 
Gambar 9 merupakan potongan fungsi baca dengan web. 

 

 

 

 

 

 

 

No Task User story Prioritas 
  1 Staff melakukan absen 

masuk dan keluar 
Staff menggunakan 
modul kartu absen untuk 
memasukan data waktu 
saat masuk dan keluar 

1 

  2 Admin  memodifikasi 
data absensi 

Admin dapat melihat , 
mengubah, dan 
menghapus data absen 

2 

  3 Admin memodifikasi 
data staff 

Admin dapat membuat , 
mengubah , dan 
menghapus data staff  

3 

1 $uid = shell_exec("sudo python /MFRC522-python/reader-once.py 2>&1"); 
2 if (!$uid) { 
   header("refresh: 1"); 

    echo "<h1>Silahkan scan kartu anda \n</h1>"; 
  }  
  else { 
3   list($d1,$d2,$d3,$d4,$d5)=sscanf($uid,"[%d, %d, %d, %d, %d]"); 
4   $uid = sprintf("%02x%02x%02x%02x%02x",$d1,$d2,$d3,$d4,$d5 ); 
      } 

 
 

Gambar 8  Use case diagram pada sistem 

 
 

Gambar 9  Potongan kode fungsi baca web 
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Penjelasan untuk masing-masing baris pada kode di atas adalah: 
1 Melakukan fungsi baca pada file di direktori Raspberry Pi lalu output yang 

berupa string dimasukkan ke dalam variabel UID. 
2 Memberikan kondisi apabila belum ada input atau tag belum terbaca, maka 

menampilkan pada halaman utama sistem berupa tulisan “Silahkan scan kartu 
anda” dan refresh halaman utama tiap satu detik. 

3   Membaca input yang masuk  berupa  string UID dari tag dibuat menjadi 
sebuah array dari string UID 

4   Mencetak output string UID pada halaman utama. 

2.4 Pengujian 
Tahapan pengujian dilakukan dengan membaca tag RFID agar terbaca 

dengan reader yang dilakukan oleh internal. Pengujian ini dilakukan dengan 
mendekatkan tag ke reader dan menampilkan status tag  beserta UID dari tag 
apabila terbaca. UID yang terbaca dicocokan dengan nama staff   Hasil yang terbaca 
ditampilkan pada  browser. Tabel 6 merupakan pengujian modul RFID unutuk 
fungsi baca yang ditampilkan pada web. 

Tabel 6  Pengujian fungsi baca iterasi kedua 

Iterasi Ketiga 

3.1 Komunikasi 
Tahap komunikasi pada iterasi ketiga dilakukan dengan melengkapi 

kebutuhan dari hardware yang dibutuhkan pada sistem. Pada tahap ini dilakukan 
dengan penambahan modul LCD 16x2. Gamber 10 menggambarkan   output pada 
LCD ketika tag berhasil dibaca pada sistem dan Gambar 11 menunjukkan ouput 
pada LCD ketika tag gagal dibaca pada sistem. 

Aktor Fungsi Status 
Staff Membaca tag RFID dengan web Berhasil 

Mencocokan UID dengan identitas staff Berhasil 

Gambar 10  Output LCD ketika berhasil membaca tag 

Gambar 11  Output LCD
 
 ketika gagal membaca tag 
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3.2 Perencanaan 
Tahap perencanaan pada iterasi ketiga dilakukan menambahkan komponen-

komponen yang berfungsi sebagai output dari sistem yaitu lampu LED, buzzer, dan 
layer LCD 16x2. Gambar 12 menggambarkan  skema akhir diagram sistem. 

Penjelasan untuk masing-masing warna kabel pada skema adalah : 
1   Warna biru menunjukkan kabel yang berasal dari RFID RC522 reader. 
2   Warna cokelat menunjukkan kabel yang berasal dari layar LCD 16x2. 
3   Warna jingga menunjukkan kabel yang berasal dari buzzer. 
4   Warna ungu menunjukkan kabel yang berasal dari lampu LED. 
5   Warna kuning menunjukkan kabel yang berasal dari potensiometer. 

Gambar 12  Skema akhir diagram sistem 
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3.3 Konstruksi Prototipe 
Tahap konstruksi prototipe iterasi ketiga dilakukan dengan menambahkan 

kode fungsi baca pada sistem yang telah ditambahkan output. Gambar 13 
merupakan potongan kode fungsi baca tag RFID pada aplikasi web yang telah 
ditambahkan output. 

 

 

Penjelasan untuk masing-masing fungsi pada kode di atas adalah : 
1   Mengeksekusi perintah sudo python .. yang melakukan fungsi membaca  file 

di direktori Raspberry Pi dan mengeksekusinya sehingga apabila tag terbaca 
maka buzzer dan LED akan menyala. 

2 Mengeksekusi perintah sudo python .. yang melakukan fungsi membaca  file 
di direktori Raspberry Pi dan mengeksekusinya sehingga apabila tag terbaca 
maka output string yang dicetak di halaman utama akan tercetak juga di layer 
LCD. 

3.4 Pengujian 
Tahap uji iterasi ketiga dilakukan dengan pengujian sistem tahap akhir. Tahap 

ini dilakukan dengan mensinkronisasi output pada hardware dan web pada sistem. 
Tabel 7 merupakan hasil uji pada iterasi ketiga. 

Tabel 7  Hasil uji sistem pada iterasi ketiga 

Setelah pengujjian akhir selesai maka akan didapatkan screenshot dari 
halaman utama sistem  yang sesuai pada Gambar 14. 

Aktor Fungsi Status 

Staff Membaca tag RFID dengan web Berhasil 
Mencocokan UID dengan identitas staff Berhasil 
Buzzer berbunyi saat tag terbaca Berhasil 
LED menyala saat tag terbaca Berhasil 
LCD mengeluarkan output sesuai dengan 
output web 

Berhasil 

  $uid = shell_exec("sudo python /MFRC522-python/reader-once.py 2>&1"); 
  if (!$uid) {header("refresh: 1"); 
    echo "<h1>Silahkan scan kartu anda \n</h1>"; 
  } 
  else{ 
    list($d1,$d2,$d3,$d4,$d5)=sscanf($uid,"[%d, %d, %d, %d, %d]"); 
    $uid =sprintf("%02x%02x%02x%02x%02x",$d1,$d2,$d3,$d4,$d5 ); 
1   $buzzer_led=shellexec(“sudo python /var/www/html/scan/buzzer_led.py”); 
    $data = “Welcome ” . $staff_name; 
    echo $data; 
2   $lcd = shellexec(‘sudo python LCD.py ’.escapeshellarg(json($data))); 

  } 

 Gambar 13  Potongan kode fungsi baca tag RFID pada aplikasi web yang                    
telah ditambahkan output 
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Gambar 14  Screenshot tampilan halaman utama sistem 

Setelah tahap-tahap dari masing-masing selesai maka akan didapatkan produk 
akhir dari sistem  yang sesuai pada Gambar 15. 

Gambar 15  Produk akhir sistem 

RFID reader RFID tag Raspberry Pi LCD 16x2 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sistem absen berbasis RFID 
menggunakan Raspberry Pi. Sistem ini digunakan untuk absensi secara otomatis 
dan realtime sehingga memudahkan dalam manajemen data absensi serta membuat 
absensi menjadi dinamis dalam kontrol dan penyimpanan. Namun dalam waktu 
pembacaan aplikasi web masih tergolong lambat. Sistem ini juga sangat bergantung 
pada listrik sehingga apabila terjadi mati listrik, maka sistem akan mati total.  

Saran 
Penelitian selanjutnya dapat ditambah dengan Raspberry Pi tambahan  untuk 

uji coba sistem pada hardware yang berbeda dan tambahan LCD yang lebih baru 
jenisnya untuk interface pada sisi hardware yang lebih user friendly. Delay yang 
terjadi pada aplikasi web dalam membaca tag bisa dikurangi. Sistem juga dapat 
ditambah dengan aktuator kunci elektronik untuk meningkatkan keamanan sistem 
dari sisi hardware. Packing hardware juga perlu sehingga bisa lebih kompak tidak 
memakan banyak resource dan tempat. Backup power juga diperlukan untuk 
mengatasi apabila permasalahan listrik yang dibutuhkan sistem apabila terjadi mati 
listrik. 
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LAMPIRAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lampiran 2  Pinout diagram RFID 

Lampiran 1  Pinout diagram Raspberry Pi 
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<?php 
session_start(); 
include('../config/db_connection.php'); 
?> 
<html> 
<head> 
 <title>Read the Card</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
# tabel list kehadiran 
$uid = shell_exec("sudo python /var/www/html/MFRC522-
python/reader-once.py 2>&1"); 
$data  = "Scan your card"; 
$output = shell_exec('sudo python LCD.py ' . 
escapeshellarg(json_encode($data))); 
//echo $output; 
 
if (!$uid) { 
 header("refresh: 2"); 
 echo "<h2>Please Scan Your Card \n</h2>"; 
  
} else { 
  
 list($d1,$d2,$d3,$d4,$d5) = sscanf($uid, "[%d, %d, %d, 
%d, %d]"); 
 $uid = 
sprintf("%02x%02x%02x%02x%02x",$d1,$d2,$d3,$d4,$d5 ); 
 $sql = "SELECT * FROM staff WHERE uid = '$uid'"; 
 $result = mysqli_query($db, $sql); 
 if((mysqli_num_rows($result) <= 0)){ 
   
  shell_exec("sudo python 
/var/www/html/attd/scan/buzzer.py &"); 
  echo " <h2>User not found !</h2>" ; 
     
    $data  = "User not found !"; 
 $output = shell_exec('sudo python LCD.py ' . 
escapeshellarg(json_encode($data))); 
} 
  
 else{ 
    shell_exec("sudo python 
/var/www/html/attd/scan/buzzer_led.py &"); 
 while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 
    $id = $row['id']; 
    $name = $row['name']; 
}  
$date = date('d M Y'); 
$date = strtotime($date); 
 
$sql = "SELECT staff_id from attendance WHERE staff_id 
='$id'"; 
$result = mysqli_query($db,$sql); 

 

 Lampiran 3  Kode fungsi baca tag pada aplikasi web dengan tambahan output 
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Lampiran 3 Lanjutan 
 
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 
    $staff_id = $row['staff_id']; 
} 
 
if(!isset($staff_id)){ 
 $date = date('d M Y'); 
$date = strtotime($date); 
    $sql2 = "INSERT INTO attendance (date, staff_id, checkin, 
checkout, working_hours) VALUES ('$date', '$id', 
CURRENT_TIME(), NULL, '')"; 
    mysqli_query($db,$sql2); 
    echo " <h2>Welcome " . $name. " </h2>" ; 
     
    $data  = "Welcome " . $name; 
 $output = shell_exec('sudo python LCD.py ' . 
escapeshellarg(json_encode($data))); 
 //header("refresh: 6"); 
  
} 
else{ 
    $sql3 = "SELECT * FROM attendance WHERE 
staff_id='$staff_id'"; 
    $query1 = mysqli_query($db,$sql3); 
    while($row = mysqli_fetch_assoc($query1)) 
    { 
        $id = $row['id']; 
        $date = $row['date']; 
        $staff_id = $row['staff_id']; 
        $checkin = $row['checkin']; 
        $working_hours = $row['working_hours']; 
    } 
    if(isset($checkin) && $working_hours == 0){ 
        $sql4 = "UPDATE attendance SET checkout = CURRENT_TIME 
()WHERE staff_id = '$staff_id' and id='$id'"; 
        $query2 = mysqli_query($db,$sql4); 
        while($row = mysqli_fetch_assoc($query1)) 
        { 
            $checkin = $row['checkin']; 
            $checkout = $row['checkout']; 
            $id = $row['id']; 
        } 
        if($working_hours == 0) { 
            $sql5 = "UPDATE attendance SET working_hours =  
TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(checkout, checkin)) WHERE staff_id = 
'$staff_id' and id='$id'"; 
            $query4 = mysqli_query($db, $sql5); 
            echo "<h2>Goodbye " . $name . "</h2>" ; 
             
                $data  = "Goodbye " . $name; 
  
$output = shell_exec('sudo python LCD.py ' . 
escapeshellarg(json_encode($data))); 
 //header("refresh: 6"); 
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Lampiran 3 Lanjutan 
 
} 
    } 
    else{ 
  $date = date('d M Y'); 
$date = strtotime($date); 
        $sql5 = "INSERT INTO attendance(date, staff_id, 
checkin, checkout, working_hours) VALUES ('$date', 
'$staff_id', CURRENT_TIME(), NULL, '')"; 
        $query3 = mysqli_query($db,$sql5); 
        echo "<h2>Welcome " . $name . " </h2>"; 
         
            $data  = "Welcome " . $name; 
 $output = shell_exec('sudo python LCD.py ' . 
escapeshellarg(json_encode($data))); 
 //header("refresh: 6"); 
  
 
    } 
 
} 
} 
 sleep(1); 
 header("refresh: 3"); 
 //header("location: baca.php"); 
} 
?> 
</body> 
</html> 
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#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf8 -*- 
 
import RPi.GPIO as GPIO 
import MFRC522 
import signal 
import time 
 
GPIO.setwarnings(False) 
 
reader = MFRC522.MFRC522() 
(status,tagtype) = reader.MFRC522_Request(reader.PICC_REQIDL) 
(status,uid) = reader.MFRC522_Anticoll() 
if status == reader.MI_OK: 
 print str(uid) 

 
 

 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
from gpiozero import Buzzer 
from time import sleep 
 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
GPIO.setwarnings(False) 
buzzer = Buzzer(21) 
 
GPIO.setup(17, GPIO.OUT) 
#print "LED on" 
GPIO.output(17, GPIO.HIGH) 
buzzer.on() 
buzzer.beep() 
#sleep(0.5) 
time.sleep(0.2) 
#print "LED off" 
buzzer.off() 
#sleep(1) 
GPIO.output(17,GPIO.LOW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 4  Kode RFID 

 Lampiran 5  Kode buzzer dan LED 
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import time 
import Adafruit_CharLCD as LCD 
import sys 
import json 
result = sys.argv[1] 
 
lcd_rs        = 5   
lcd_en        = 6 
lcd_d4        = 13 
lcd_d5        = 19 
lcd_d6        = 26 
lcd_d7        = 20 
lcd_backlight = 4 
lcd_columns = 16 
lcd_rows    = 2 
lcd = LCD.Adafruit_CharLCD(lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, 
lcd_d6, lcd_d7,lcd_columns, lcd_rows,lcd_backlight) 
# Print a two line message 
lcd.message(result) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lampiran 6  Kode LCD 

Lampiran 7  Gambar skema sistem 
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