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Abstrak—Penggunaan computer di suatu Laboratorium komputer perlu dikelola 

dengan baik dengan cara melakukan monitoring secara terus menerus (“online”). 

Dengan demikian, jika suatu saat terjadi kerusakan dan/atau terhapusnya suatu 

perangkat lunak yang terpasang di dalam komputer tersebut, maka dapat ditelusuri 

siapa pengguna yang telah melakukannya. Monitoring secara terus menerus ini juga 

dapat digunakan untuk pembuatan laporan secara rutin dan dapat dilakukan setiap 

saat. Oleh karena itu, makalah ini membahas tentang pembuatan sistem monitoring 

pengguna laboratorium komputer berbasis sidik jari yang dilengkapi dengan 

pengaturan denah letak komputer secara dinamis, sehingga bisa disesuaikan dengan 

tata letak komputeri yang sebenarnya. Dengan sistem ini, setiap pengguna harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu sebagai anggota pengguna, dengan melakukan 

scanning sidik jarinya sebagai referensi pengenalannya. Setiap kali seorang pengguna 

akan menggunakan komputer di laboratorium ini, pengguna harus melakukan 

scanning sidik jarinya. Jika dikenali oleh sistem, maka tahap berikutnya pengguna 

harus memilih komputer yang dapat digunakan melalui tampilan di layar komputer 

pemonitor yang berada di depan pintu masuk dengan diawasi oleh seorang penjaga. 

Setiap pengguna hanya bisa menggunakan satu komputer saja. Hasil uji coba yang 

telah dilakukan selama sekitar satu bulan menunjukkan bahwa sistem monitoring ini 

berjalan dengan baik, setidaknya belum ditemui kendala yang berarti. 

Kata kunci: laboratorium komputer, denah letak komputer, sidik jari, sistem 

monitoring 

I. PENDAHULUAN 

Sejak diproduksinya komputer moderen, pengembangan sistem berbasis komputer semakin intensif 

digalakkan, baik secara perseorangan maupun lembaga, demi memenuhi kebutuhan masyarakat modern 

akan tersedianya sistem yang bersifat otomatis dan/atau online. Ini tidak lain karena komputer memiliki 

dua kelebihan utama, yaitu kecepatan prosesnya yang sangat tinggi dan ketelitiannya yang sangat luar 

biasa. 

Seiring dengan itu, muncullah aplikasi di bidang pengenalan pola yang berbasis pada matematika dan 

komputer, yang disebut sebagai biometrika. Jadi, biometrika merupakan matematika terapan yang bidang 

garapnya adalah mengenali individu (manusia) melalui identifikasi karakteristik fisiologis atau 

karakteristik perilaku yang dimiliki manusia. Karakteristik fisiologis adalah ciri fisik yang relatif stabil 

seperti wajah, sidik jari, pembuluh darah pada tangan, pola retina, dan DNA (Deoxyribose Nucleic Acid). 

Sedangkan karakteristik perilaku adalah ciri yang memiliki basis fisiologi yang relatif stabil tetapi 

dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang mudah berubah, misalnya tanda tangan, suara ucapan, dan ritme 

magnetic [1]. 

 Penggunaan teknologi yang berbasiskan biometrika telah meningkat, terutama untuk pengenalan 

individu dalam bidang keamanan dan forensik. Dalam bidang keamanan, salah satu biometrika yang 

banyak dikembangkan dewasa ini adalah sidik jari. Sidik jari cukup handal, karena terbukti relatif akurat, 

aman, mudah, dan nyaman untuk digunakan sebagai identifikasi individu bila dibandingkan dengan 

sistem biometrika yang lainnya seperti retina mata atau DNA [2]. Sidik jari manusia dapat digunakan 

untuk keperluan identifikasi, karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama [3]. 

Pada makalah ini dibahas tentang pengembangan (pembuatan) sistem monitoring pengguna 

laboratorium komputer berbasis sidik jari (SMPLK-BSJ). Yang dimonitor adalah individu pengguna dari 

setiap komputer yang ada di laboratorium komputer tersebut, mulai dari pemberian hak akses kepada 

setiap pengguna, memberi informasi tentang komputer yang bisa digunakan dan yang tidak, mencatat 
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Windows XP atau Windows 7 
Windows XP atau Windows 7 

waktu penggunaan komputer (start s/d finish), dan pembuatan laporan penggunaan komputer pada 

periode yang diinginkan. Dengan penerapan sistem monitoring ini diharapkan pengelolaan komputer di 

suatu laboratorium komputer dapat dilakukan secara baik dan tertib. 

Permasalahan yang  muncul di dalam pembuatan SMPLK-BSI ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(1) merancang interface untuk SMPLK-BSI yang bersifat user friendly, (2) merancang basis data untuk 

menyimpan data master dan data transaksi yang dibutuhkan, (3) merancang format laporan data master 

dan data transaksi, dan (4) cara mengaplikasikan pengidentifikasi sidik jari yang digunakan, dalam hal ini 

fingerprint scanner, pada SMPLK-BSI. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah didapatkannya sebuah SMPLK-BSI yang dapat digunakan 

untuk memonitor setiap pengguna komputer pada suatu laboratorium komputer. Sedangkan tujuan 

khususnya adalah: (1) mendapatkan rancangan interface yang bersifat  user friendly, dan (2) mendapatkan 

perangkat lunak (source code-nya) dari SMPLK-BSI yang telah dibuat. 

Manfaat yang bisa diambil dari pembuatan SMPLK-BSI ini adalah: (1) perangkat lunak SMPLK-BSJ 

ini dapat digunakan untuk kegiatan monitoring penggunaan komputer di suatu laboratorium komputer di 

lembaga manapun, dan (2) dengan perangkat lunak ini bisa diperoleh laporan pengguna laboratorium 

dalam selang waktu tertentu dengan cepat, tepat dan akurat. Laporan dapat membantu unit untuk 

memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian untuk terbangunnya SMPLK-BSI ini dapat dijelaskan secara rinci tentang rancangan 

arsitektur sistem, peralatan yang digunakan untuk membuatnya, obyek dan aspek penelitiannya, dan 

tahapan penelitian rancang bangunnya. 

 

A. Arsitektur Sistem 

Berdasarkan analisis sistem yang telah dilakukan, maka didapatkan arsitektur SMPLK-BSI, 

sebagaimana tampak pada Gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1.  Arsitektur SMPLK-BSI 

 SMPLK-BSI berjalan dalam lingkungan Windows XP atau Windows 7.  Komponen pembangun 

SMPLK-BSI adalah: 

(1) Fingerprint Scanner 

Komponen ini merupakan perangkat masukan (input device) bagi sistem, digunakan untuk 

meng-capture citra sidik jari pada saat proses verifikasi dan proses identifikasi.  

(2) Image Capturing 

Komponen ini merupakan program (driver) bagi fingerprint scanner  agar bisa digunakan di 

dalam  mengambilan (capturing) citra sidik jari. 

 

(3) Interface Sistem 

Komponen ini berguna untuk menjembatani komunikasi antara pengguna dengan sistem untuk 

proses identifikasi dan verifikasi, memasukkan, mengubah, menghapus, dan melihat data, 

menampilkan denah komputer, dan mencetak laporan.  
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(4) Subsistem Pengenalan Sidik Jari 

Pengenalan sidik jari dilakukan dengan mencocokkan citra sidik jari pengguna yang di-capture 

pada saat login dengan citra sidik jari referensi yang tersimpan pada database pengguna. 

(5) File Sidik Jari 

Semua citra sidik jari pengguna yang di-capture pada saat pendaftaran (registrasi) akan disimpan 

di database sebagai kumpulan  citra-citra referensi. 

 

B. Peralatan 

Dalam melakukan penelitian untuk membuat SMPLK-BSI ini, peralatan utama yang dihutuhkan terdiri 

dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak. Perangkat keras-nya adalah sebuah PC atau Laptop 

dan sebuah fingerprint scanner,. Sedangkan perangkat lunak-nya adalah Microsoft Windows Xp atau 

Windows 7, Mocrosoft Visual C# 2005 Express Edition, SQL Server 2000, dan Fingerprint software. 

 

C. Obyek Penelitian dan Aspek Penelitian 

Obyek penelitian ini ada dua, yakni: (1) suatu laboratorium yang berisi sejumlah Personal Computer 

(PC) dengan berbagai macam spesifikasinya dan beberapa perangkat lunak yang terpasang pada PC-PC itu, 

dan (2) orang-orang yang diijinkan untuk menggunakan PC-PC yang terdapat pada laboratorium tersebut. 

Sedangkan aspek penelitiannya adalah  merancang bangun sebuah sistem monitoring untuk mengontrol 

terhadap setiap penggunaan PC-PC  yang terdapat pada suatu laboratorium. Hanya orang-orang yang sudah 

terdaftar saja yang bisa menggunakan PC-PC tersebut. Dalam sistem ini, pada saat yang sama satu 

pengguna hanya dapat menggunakan satu PC saja. Dengan demikian keamanan terhadap penggunaan 

komputer-komputer yang ada pada suatu laboratorium.  

 

D. Tahapan Penelitian 

Dalam membuat SMPLK-BSI  ini, ada beberapa  tahapan yang dilakukan: 

(1) Analisis Sistem 

Tahap menganalisis SMPLK-BSI yang akan dibuat, sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Penggalian kebutuhan pengguna didasarkan pada pengalaman penulis di dalam mengelola 

laboratorium Ilmu Komputer yang ada di Jurusan Matematika FMIPA ITS. 

(2) Perancangan database  

Tahap untuk merancang database yang digunakan untuk menyimpan data pengguna dan data 

penggunaan laboratorium komputer. 

(3) Perancangan interface 

Tahap untuk merancang interface SMPLK-BSI yang bersifat mudah (user friendly), nyaman 

(convinient), dan memiliki unsur seni (art). Agar sistem ini sesuai dengan tata letak komputer 

yang dimiliki oleh laboratorium komputer di lembaga manapun, maka penetapan tata letak 

komputer dibuat secara dinamis. Implementasi interface ini menggunakan software C# [4] 

(4) Perancangan  laporan 

Pada tahap ini dilakukan perancangan berbagai macam laporan (report) dengan format laporan 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

(5) Mengintegrasikan interface dengan database 

Pada proses ini akan dilakukan pengkoneksian antara interface SMPLK-BSI dan database.  

(6) Mengintegrasikan sistem pengenalan sidik jari dan interface 

Setelah database dan interface terhubung, dilanjutkan dengan mengintegrasikan sistem 

pengenalan sidik jari (fingerprint scanner) dan interface sistem sehingga menjadi sebuah sistem. 

(7) Ujicoba Sistem 

Setelah implementasi SMPLK-BSI berhasil dilakukan, yang ditandai dengan dapat dijalankannya 

di sebuah PC, maka akan  dilakukan ujicoba sistem untuk keperluan verifikasi dan validasi. 

Bagan alir dari uraian metodologi di atas dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2.   Alur Metodologi Penelitian 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian berupa sebuah Sistem Monitoring Pengguna 
Laboratorium Komputer Berbasis Sidik Jari dan pembahasannya. 

A. Hasil Penelitian 

Hasil-hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk: (1) rancangan database untuk SMPLK-BSJ, 
rancangan interface SMPLK-BSJ, dan rancangan form untuk laporan (report); (2) hasil implementasi 
bagian demi bagian dari SMPLK-BSI, yang terdiri dari instalasi fingerprint scanner, implementasi 
interface sistem, dan form-form laporan.  

A.1  Hasil Rancangan 

A.1.1 Rancangan Database 

Dari hasil analisis sistem diperoleh rancangan database, yang berupa Physical Data Model (PDM), 

seperti tampak pada Gambar 3. Rancangan PDM ini dibuat dengan menggunakan Power Designer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Physical Data Model untuk SMPLK-BSJ 

Analisis Sistem 

Perancangan database 

Perancangan interface 

Perancangan  laporan 

Integrasi interface dengan database 

Integrasi sistem pengenalan sidik jari dan interface 

Ujicoba Sistem 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

413 

      

  

A.1.2 Rancangan Interface 

Salah satu aspek penting dalam pembuatan perangkat lunak adalah perancangan interface, karena 

perancangan interface yang baik berbanding lurus dengan sifat user friendly sebuah perangkat lunak. 

Artinya sistem dirancang dengan sedemikian rupa agar pengguna dapat beradaptasi dengan mudah dalam 

penggunaan  perangkat lunak tersebut. 

Hasil rancangan interface untuk SMPLK-BSJ ini terdiri dari tiga bagian yaitu rancangan form utama, 
rancangan  data master, dan rancangan  transaksi. Namun yang ditampilkan pada makalah ini hanya 
rancangan form utama sistem saja (Lihat Gambar 4). Pada rancangan form utama tersebut terdapat Menu 
Bar, yaitu daftar sebarisan  menu utama; dan Tool Bar, yaitu sebarisan tool. Keduanya diletakkan pada 
bagian atas interface.  Di bagian bawah interface terdapat menu untuk menuliskan kritik dan saran oleh 
pengguna. Di bagian paling bawah terdapat Status Bar yang menyatakan tool aktif. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.  Rancangan Form Utama SMPLK-BSJ 

A.1.3 Rancangan Form Laporan 

Pada form laporan digunakan untuk menampilkan data/informasi yang dibutuhkan pengguna SMPLK-
BSJ. Yang berhak untuk menampilkan berbagai macam laporan hanyalah pengguna yang berstatus Admin. 
Sebelum menampilkan data/informasi, terdapat pilihan untuk menampilkan semua data atau sesuai dengan 
tanggal yang diinginkan Admin. Contoh tampilan form untuk menetapkan pencetakan di kertas (Gambar 5) 
dan form untuk menampilkan data dari database (Gambar 6). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Desain form set tipe ceta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.   Desain form laporan 
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A.2 Hasil Implementasi 

A.2.1 Instalasi Fingerprint Scanner 

Sistem monitoring pengguna laboratorium komputer berbasis sidik jari yang dibangun ini mengguna-

kan media input fingerprint scanner.merek eBio Guard USB, seperti tampak pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  eBio Guard USB fingerprint scanner 

Fingerprint scanner ini dihubungkan dengan komputer melalui port USB. Sebelum digunakan 

komponen fingerprint scanner eBio Guard USB harus sudah di-install (dipasang) ada pada system32 

windows karena nantinya proses input data sidik jari saat pendaftaran maupun verifikasi pengguna akan 

melewati komponen fingerprint scanner agar berfungsi sebagai media input. 

A.2.2 Hasil Implementasi Antar Muka Tampilan Utama 

Pada tampilan utama SMPLK-BSI terdapat menu-menu untuk proses monitoring pengguna 

laboratorium komputer. Tampilan utama ini merupakan integrasi dari keseluruhan proses sistem 

monitoring pengguna laboratorium. Lihat Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampilan utama SMPLK-BSI 

 

Pada tampilan utama perangkat lunak terdapat menu Home, Tools, Report, Setting, dan Help. Menu 

Home berisi tool Home, Denah Komputer dan Info Laboratorium. Menu Tools berisi tool Komputer, 

Pengguna, Hardware, Software dan Sofware Komputer. Menu Report berisi tool Laporan Pemakaian, 

Laporan Pengguna, Laporan Komputer, Laporan Software dan Laporan Hardware. Menu Help berisi tool 

cara menggunaka perangkat lunak ini dan tool About.  

Pada menu Home, tool Home berfungsi untuk mengembalikan tampilan perangkat lunak ke tampilan 

awal. Tool Denah Komputer berfungsi untuk menampilkan denah komputer laboratorium dan sebagai 

tempal login pengguna. Tool Info Laboratorium berfungsi untuk menampilkan informasi laboratorium 

yaitu nama laboratorium dan logo. 

Pada menu Tools, tool Komputer berfungsi untuk menampilkan form komputer yang digunakan untuk 

melakukan proses memasukkan, mengubah, menghapus data komputer dan menentukan posisi komputer. 

Tool pengguna berfungsi untuk menampilkan form pengguna yang digunakan untuk melakukan proses 

memasukkan, mengubah dan menghapus data pengguna. Tool Hardware berfungsi untuk menampilkan 

form hardware yang digunakan untuk melakukan proses memasukkan, mengubah dan menghapus data 
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hardware komputer. Tool Software berfungsi untuk menampilkan form software yang digunakan untuk 

melakukan proses memasukkan, mengubah dan menghapus data software. Tool Software komputer 

berfungsi untuk menampilkan form Software Komputer yang digunakan untuk melakukan proses 

memasukkan dan menghapus data software pada komputer tertentu. 

Pada menu Report, tool Report Pemakaian berfungsi untuk menampilkan data pemakaian komputer. 

Tool Report Pengguna berfungsi untuk menampilkan data pengguna. Tool Report Komputer berfungsi 

untuk menampilkan data komputer. Tool Report Software berfungsi untuk menampilkan data software. 

Tool Report Hardware berfungsi untuk menampilkan data hardware. 

Pada menu Help, tool Cara Penggunaan berfungsi untuk menampilkan cara penggunaan perangkat 

lunak ini. Tool About berfungsi untuk menampilkan   pengembang perangkat lunak ini. 

A.2.3 Hasil Implementasi Interface Data Master 

Interface Data Master  ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan proses tambah data, hapus 

data, dan ubah data. Di dalam interface master ini terdapat form Pengguna, form Administrator,,form 

komputer, form hardware, form software, form denah komputer, form login, form logout, form software 

komputer,  

Berikut ini diberikan 3 contoh interface, yaitu interface untuk pengguna (Gambar 9), interface  data 

komputer (Gambar 10), dan  interface  tata letak computer (Gambar 11),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Interface untuk menampilkan data pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Interface untuk menampilkan data komputer 
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Gambar 11  Interface untuk mengatur tata letak computer 

 

B. Pembahasan 

Pembahasan terhadap hasil penelitian ini difokuskan pada 3 hal: (1) hasil rancangan sistem berupa 

arsitektur SMPLK-BSJ, hasil rancangan database berupa PDM, dan hasil rancangan interface berupa 

menu utama dan submenu-submenunya; (2) hasil running (ujicoba) SMPLK-BSJ; dan  (3) mengukur 

capaian target penelitian, yakni berupa jawaban terhadap rumusan masalah dan dicapainya tujuan 

penelitian. 

B.1 Hasil Rancangan Sistem 

Arsitektur SMPLK-BSJ telah berhasil dibuat dan bersifat implementable (dapat diimplementasikan), 

karena perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat SMPLK-BSJ ini, sesuai 

spesifikasi yang telah disebutkan di atas, mudah diperoleh di pasaran. Program-program komputer yang 

diperlukan juga relatif mudah dibuat. 

Rancangan database sudah berhasil dibuat dan bisa diimplementasikan karena dalam bentuk table-

tabel (model relasi) yang telah di-support oleh banyak DBMS (Database Management System), 

Rancangan database ini juga sudah bisa menyimpan data-data yang dibutuhkan oleh SMPLK-BSJ. 

Rancangan interface yang telah dibuat sudah memenuhi sifat user friendly, karena berbasis GUI 

(Graphical User Interface). Artinya, untuk mengaktifkan dan menggunakan menu, submenu, dan tool-

nya cukup dengan meng-klik saja. 

B.2 Hasil Ujicoba Sistem 

Perangkat keras dan perangkat lunak dari SMPLK-BSJ sudah berhasil diintegrasikan sehingga bisa 

berjalan dengan baik. Paling tidak, dari beberapa kali ujicoba yang telah dilakukan, belum ditemukan 

kesalahan programming.  

B.3 Capaian Target Penelitian 

Capaian target penelitian dapat diukur dari terjawabnya permasalahan yang telah dirumuskan dan 

tercapainya tujuan penelitian, serta kemanfaatannya. Dari uraian hasil rancangan dan hasil ujicoba yang 

telah dituliskan di atas, maka ini berarti semua item di rumusan masalah telah terjawab, dan tujuan 

penelitian telah tercapai. Sedangkan kemanfaatan hasil penelitian ini adalah bahwa SMPLK-BSJ ini dapat 

diaplikasikan pada setiap laboratorium computer di lembaga apa saja, khususnya lembaga pendidikan, 

guna meningkatkan keamanan dan kevalidan data/informasi. Juga, kecepatan dan keakuratannya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan yang dapat diambil dari pembuatan SMPLK-BSI ini adalah  sebagai berikut: (1) SMPLK-

BSI telah berhasil dibuat dan berjalan sesuai dengan baik, (2) interface SMPLK-BSI yang bersifat user 

friendly telah berhasil dirancang dan diimplementasikan, (3) basis data sudah dirancang sesuai kebutuhan 

dan berhasil diaplikasikan pada sistem, (4) format laporan sudah berhasil dirancang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna,, (5) sistem pengenalan individu berbasis sidik jari dengan menggunakan fingerprint 

scanner telah berhasil diaplikasikan dan dikoneksikan pada sistem, dan (6) SMPLK-BSI ini dapat 

digunakan pada laboratorium komputer manapun. karena denah komputer dapat di tetapkan (di-setting) 

secara dinamis sesuai keinginan pengelola laboratorium tersebut. 

Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

untuk pengembangan selanjutnya, antara lain: (1) SMPLK-BSI ini dapat dikembangkan untuk 

Laboratorium komputer berbasis jaringan (Local Area Network), sehingga setiap komputer pada 

laboratorium dapat dapat dikontrol secara penuh. Artinya, seorang pengguna hanya bisa menggunakan 

komputer jika telah berhasil melakukan login, dan (2) referensi sidik jari pengguna lebih dari satu, 

sehingga pengguna tidak harus menggunakan satu jari yang sama pada proses otentikasinya. 
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