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ABSTRAK 

 
Beberapa mata kuliah yang diajarkan di universitas 

mewajibkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut 

untuk mengikuti praktikum. Kegiatan praktikum ini tentunya 

memerlukan daftar presensi untuk mahasiswa. Namun dalam 

pembuatan daftar presensi praktikum, diperlukan seleksi untuk 

menentukan apakah praktikan sudah melakukan KRS dan 

membayar untuk mengikuti praktikum atau tidak. Selain itu 

kelengkapan peralatan di laboratorium dan data di dalam 

komputer juga perlu diperhatikan. Karena praktikan bebas 

memilih tempat duduk dan nomor komputer yang akan dipakai 

sesuka hati, sehingga bisa saja mengambil/ tidak sengaja 

merusak salah satu perlengkapan yang telah disediakan di dalam 

laboratorium dan mengotak-atik data di dalam komputer tanpa 

sepengetahuan asisten maupun kepala laboratorium. Kemudian 

terdapat masalah pada penggunaan komputer yang tidak 

semestinya, antara lain pada praktikan yang membuka dan 

menggunakan program selain yang diperlukan pada waktu 

praktikum berlangsung serta membuka website yang tidak 

diperkenankan di laboratorium. Kegiatan ini dapat 

menyebabkan terganggunya konsentrasi pada kegiatan 
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praktikum. Sistem pembuat presensi mata kuliah praktikum dan 

aplikasi client-server ini menjadi salah satu alternatif 

penyelesaian untuk mengantisipasi mahasiswa yang tidak 

membayar praktikum, agar membayar praktikum tepat waktu, 

sebagai pengamanan data di dalam komputer dan menghindari 

adanya kerusakan/kehilangan peralatan laboratorium yang 

disebabkan oleh praktikan, selain itu untuk menghindari 

ketidakfokusan mahasiswa pada saat praktikum dikarenakan 

membuka aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan 

praktikum. Penelitian ini akan menghasilkan sistem yang dapat 

membuat presensi mata kuliah praktikum dan dapat mengontrol 

komputer yang digunakan praktikan pada saat berlangsungnya 

pembelajaran mata kuliah praktikum. 

Kata Kunci: Presensi, Praktikum, Perbandingan, Query, Client-

Server 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


