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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Infrastruktur daerah menjadi system utama dalam meningkatkan 

produktivitas daerah. Jadi dengan kata lain, bahwa infrastruktur merupakan pusat 

pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur daerah harus memadai untuk penduduk 

wilayah tersebut. Salah satu cara untuk mengembangkan infrastruktur regional 

dengan pelaporan media infrastruktur yang tidak memadai. Penggunaan 

smartphone teknologi dan teknik geofencing dianggap membantu dalam 

pemberitaan media. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas laporan media 

menggunakan teknologi ini. Di dalam Selain itu, metode raycasting juga akan 

ditambahkan ke penerapan teknik geofencing. Cara ini bisa menentukan apakah 

koordinat lokasi berada dalam daerah pemerintah. Selain itu, detail lokasi dapat 

diketahui. Sehingga pemerintah akan lebih mudah berkoordinasi laporan. 

Percobaan yang dilakukan untuk menentukan keakuratan metode yang 

digunakan juga telah dilakukan. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, metode ini 

dianggap layak diterapkan untuk membantu pemberitaan media daerah 

pembangunan infrastruktur (Nuraida dkk, 2019). 

Presensi adalah suatu hal yang sangat penting di sebuah perusahaan, 

instansi instansi daerah. Pada instansi pendidikan. Untuk mengetahui kehadiran 

siswa sangat penting untuk disimpan, dengan teknologi android yang bisa kita 

kembangkan, pelacakan lokasi pada perangkat mobile bisa dijadikan solusi untuk 

aktifitas mengamankan data pada proses absensi sekarang. pada aplikasi ini 

menggunakan algoritma Euclidean Distance untuk perhitungan jarak dan metode 

Geofencing untuk mengatur suatu area yang sudah ditentukan. Aplikasi ini 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Hasil penelitian ini yaitu aplikasi 

presensi siswa pada PT. Samudera Angerah menggunakan metode Geofencing 

dan perhitungan jarak menggunakan Algoritma Euclidean Distance berbasis 

Android (Ahmasetyosari & Fatimah, 2018). 
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Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya oleh Wahyu 

Riski Renata (2021) “Penerapan QR CODE untuk sistem absensi mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis menggunakan metode prototype”. Dengan 

kesimpulan bahwa pemanfaatan sistem tersebut masih terdapat kekurangan. 

Kekurangan pada sistem tersebut, dimana sistem ini belum bisa 

membatasai area absensi mahasiswa saat ingin melakukan absensi, jadi 

mahasiswa bisa dimana saja melakukan absen padahal sedang tidak berada di 

dalam ruangan belajar atau sedang tidak berada dikampus. 

Berdasarkan permasalahan diatas dilakukan pengembangan sistem 

penelitian tersebut yaitu dengan menerapkan metode geofencing untuk validasi 

absensi mahasiswa. Metode geofencing ini dapat melakukan pembatasan area 

pada saat ingin melakukan absensi, jadi jika mahasiswa sedang diluar area yang 

sudah dibatasi maka tidak dapat melakukan absensi. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mengembangkan sistem 

validasi presensimahasiswa dengan menggunakan metode Geofencing untuk 

pembatasan area absensi, dan metode pengembangan Rational Unified Process 

(RUP), RUP merupakan salah satu metode rakayasa perangkat lunak yang 

terdapat simulasi sistem pada industri untuk software, implementasi dan 

manajemen proyek yang efektif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah membangun sistem validasi presensi mahasiswa yang 

menggunakan metode geofencing untuk menbatasi lokasi dan menggunakan 

metode pengembangan RUP. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini difokuskan dengan 

batasan masalah yaitu penelitian ini terfokus pada mahasiswa jurusan Teknik 

informatika Prodi D4 – Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis 

dimana system memberikan batasan waktu absen. 
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1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mahasiswa dapat 

melakukan presensi menggunakan metode geofencing dalam 

penelitian sistem absensi mahasiswa, dengan menerapkan 

tahapan-tahapan metode RUP dapat hasil yang maksimal, 

sehingga dengan adanya fitur verifikasi area kampus bisa 

melengkapi sistem tersebut. 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai 

alternatif untuk mempermudah mahasiswa melakukan proses 

presensi pada saat masih ada pandemi. 

 

 

 


