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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era modern ini, semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan 

jalan pintas dan menggunakan segala cara tanpa peduli apakah perbuatan yang 

dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Salah 

satunya adalah tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan ijazah termasuk ijazah 

kelulusan dari salah perguruan tinggi negeri dengan jalan pintas melalui pemalsuan 

ijazah.  

Pemalsuan ijazah umumnya dilakukan dengan memanipulasi isi dari ijazah 

tersebut, yaitu membuat ijazah baru dengan desain dan tampilan yang serupa 

dengan aslinya. Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah 

surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil 

mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang. Apabila seseorang tidak lulus dalam suatu jenjang pendidikan 

tertentu artinya seseorang tidak berhak memperoleh ijazah. Ijazah berguna sebagai 

salah satu syarat. untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang diinginkan, karena 

dengan adanya ijazah dapat membuktikan tingkat pendidikan seseorang sehingga 

sering digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Pada hukum pidana indonesia pemalsuan ijazah 

merupakan suatu bentuk kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang 

ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang 

Kejahatan pada Bab XII mengenai Pemalsuan Surat khususnya Pasal 263 KUHP 

dan Pasal 264 KUHP. Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang 

ada pada KUHP, khusus untuk pemalsuan Ijazah diatur secara khusus mengenai 

Kejahatan Pemalsuan Ijazah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang ini diatur pertanggung jawaban 

pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga pengguna ijazah 

palsu. Dengan adanya sanksi pidana yang ada pada Undang-undang Nomor 20 
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Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat 

meminimalisir terjadinya pemalsuan ijazah. (Mutia & Rofikah, 2015) 

QR Code adalah jenis simbol dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso 

Wave pada tahun 1994. Setiap simbol QR Code disusun dalam bentuk persegi dan 

terdiri dari function patterns dan encoding region quick respone (QR) Code, 

Pertama kali digunakan di industri otomotiv untuk melakukan tracking terhadap 

komponen kendaraan. Saat ini, penggunaan barcode dua dimensi ini sudah sangat 

luas, namun umumnya di pakai untuk mengkodekan alamat website, nomor kontak, 

alamat email, nomor telepon atau sekedar teks biasa. (Priyambodo, 2020). 

 

Dengan kemajuan teknologi yang dimiliki sekarang, maka pencarian informasi 

yang dibutuhkan akan lebih cepat ditemukan. Oleh karena ini diperlukan suatu 

sistem yang dapat memberi kemudahan pada pengguna, maka diciptakan sebuah 

cara baru yaitu dengan menggunakan Quick Response (QR) Code atau dapat disebut 

dengan kode respon cepat (Jawi, 2018). 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan untuk 

membuat suatu aplikasi yang memanfaatkan QR Code supaya bisa cepat men-

verifikasi keaslian data ijazah yang dimiliki oleh alumni/lulusan politeknik negeri 

bengkalis. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana memanfaatan QR Code sebagai akses cepat verifikasi 

keaslian ijazah jurusan teknik informatika politeknik negeri bengkalis ?  

2. Bagaimana user bisa mengetahui secara cepat keaslian pada pemilik 

ijazah tersebut ? 
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1.3. Batasan Masalah  

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini memiliki batasan, antara 

lain:  

1. QR Code pada ijazah menampilkan data asli dari pemilik ijazah lulusan 

politeknik negeri bengkalis. 

2. QR Code dapat terbaca pada area / ruang yang memiliki pencahayaan yang 

terang. 

3. Data dari inputan yang berupa data alumni kemudian diolah untuk dibuat 

hasil output berupa QR Code dimana program memanfaatkan beberapa 

library QR Code yang tersimpan dalam file qrlib.php 

4. Pengecekan keaslian pemilik ijazah dilakukan secara online dengan 

memindai QR Code yang terdapat pada ijazah. 

5. Ijazah palsu dapat teridentifikas jika yang discan tidak membuka halaman 

website kampus Polbeng yang berisi data nama, no seri ijazah, NIM, 

program studi, jurusan, tanggal kelulusan, dan gelar akademik. 

 

1.4. Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi yang memanfaatkan 

QR Code untuk memberikan informasi secara cepat keaslian dari pemilik ijazah 

lulusan politeknik negeri bengkalis dan mempermudah dalam pengecekan data 

keaslian pemilik ijazah yang dikeluarkan oleh pihak kampus. 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi untuk mengetahui secara cepat autentikasi  

kebenaran kepemilikan ijazah dan keaslian dari pemilik ijazah yang telah 

dikeluarkan oleh pihak kampus. 

2.  Mempermudah dan memperhemat waktu dalam proses pengecekan 

keaslian dari kepemilikan ijazah lulusan yang dikeluarkan oleh pihak 

kampus. 
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1.6. Metode Penyelesaian Masalah  

  Metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah metode observasi 

dan wawancara. Metode observasi merupakan metode penilitian yang di lakukan 

secara langsung ke lokasi penilitian dan mencatat secara sistematis tentang 

permasalahan yang terjadi. Sedangkan metode wawancara adalah metode penilitian 

yang di tanyakan langsung kepada pihak Politeknik Negeri Bengkalis 
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