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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang dalam era globalisasi saat 

ini begitu pesat. Terutama dalam bidang IT yang semakin maju seiring dengan 

kebutuhan pemakai (user). Canggihnya dunia teknologi dewasa ini mengharuskan 

kita untuk mengikuti perkembanganya jika tidak maka kita akan semakin jauh 

tertinggal oleh negara lain.
[1]

 Kebutuhan akan suatu sistem komputerisasi pada 

zaman sekarang ini mencakup kesegala bidang yang berhubungan dengan 

penerapan teknologi informasi. Setiap perusahaan swasta maupun pemerintahan 

sangat membutuhkan sistem komputerisasi yang relevan, akurat, cepat, dan 

efisien.  Absensi merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan di 

berbagai perusahaan. Ketersediaan informasi yang cepat dan akurat serta 

didukung dengan penerapan sistem yang optimal menjadi kelebihan tersendiri, 

harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi ukuran sejauh 

mana kualitas dari perusahaan tersebut. Dengan demikian keoptimalan serta 

tingkat kepuasan yang tinggi menjadi tujuan utama yang harus dicapai.
[2]

 

Setiap perusahaan pasti memiliki suatu kebijakan yang disebut dengan 

absensi pegawai. Ada beberapa perusahaan yang sistem absensinya masih 

menggunakan sistem manual, proses pencatatan absensi dapat menimbulkan 

beberapa masalah. Yaitu seringkali pegawai memanfaatkan celah untuk bolos 

bekerja, menggunakan berbagai alasan dan melemparkan tugasnya ke pegawai 

lain. Penggunaan sidik jari untuk absensi pegawai bisa menjadi solusi cara absensi 

yang lebih baik karena dengan sidik jari tidak ada lagi pegawai yang melakukan 

kecurangan untuk mengisi daftar kehadiran, Sidik jari telah terbukti cukup aman 

dan nyaman bila di bandingkan dengan sistem pengenalan identitas manusia 

lainnya seperti bentuk wajah, warna, suara dan retina mata. Sidik jari manusia 

sedemikian uniknya sehingga tidak ada seorangpun yang memiliki sidik jari yang 

identik dengan orang lain, meskipun antara saudara kembar. Oleh karena itu perlu 
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adanya sistem absensi sidik jari yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

dan meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan yang diberikan.
[3]

 

Sakthu Mart merupakan perusahaan milik swasta yang memiliki pegawai 

cukup banyak sehingga data-data pegawai tersebut harus terorganisir dengan baik, 

terutama dalam bidang absensi pegawai.
 
Sakthu Mart merupakan market yang 

menerima pembelian grosir dan retail sampai ke pengiriman barang. Sakthu Mart 

baru berjalan 2 tahun yang lalu, sehingga masih banyak permasalahan yang ada. 

Dalam studi kasus dibagian kepegawaian pada Sakthu Mart ini, penulis 

menemukan masalah yang bisa terselesaikan dengan adanya dukungan dari sistem 

informasi yang baik. Permasalahan yang ada di Sakthu Mart salah satunya adalah 

proses absensi yang berjalan masih dilakukan secara manual dalam hal proses 

pengolahan data absensi pegawai. karena pemilik market tidak ada di tempat 

sering terjadi kecurangan pada proses absensi seperti penitipan absensi dan pulang 

sebelum jam kerja berakhir, istirahat dijadikan alasan untuk pulang ke rumah, 

pengiriman barang dijadikan alasan untuk tidur dan kembali setelah beberapa jam 

kemudian. Proses pengolahan data yang lambat dapat mengakibatkan lambatnya 

penyampaian informasi. Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka diperlukan 

adanya sistem informasi absensi yang dapat meminimalkan permasalahan yang 

ada, yaitu dengan membangun sistem yang dapat membantu bagian kepegawaian 

dalam melakukan proses pengolahan data dan membantu para pegawai dalam 

melakukan proses absensi. 

Sistem absensi yang masih manual ini dapat diganti dengan sistem absensi 

yang terkomputerisasi, sistem absensi ini berbasis pada SMS Gateway. Setiap 

pegawai diharapkan untuk mengabsen ketika masuk bekerja dan ketika ingin pergi 

keluar dan kembali. Absen tersebut akan dikirimkan melalui SMS kepada pemilik 

Sakthu Mart, dengan begitu pemilik market dapat mengetahui pegawai yang 

keluar pada jam kerja dan kembali pada jam berapa. Sehingga pegawai yang tidak 

bertanggung jawab dapat ditindak lanjuti secara langsung. Berdasarkan 

Permasalahan yang ada, maka penulis mengambil judul “Perancangan Aplikasi 

Absensi Menggunakan Alat Sidik Jari Berbasis SMS Gateway di Sakthu Mart”. 
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Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

ini, diantaranya Penelitian Delpiah Wahyuningsih dan Hamidah di tahun 2017 

yang berjudul “Sistem Informasi Eksekutif STMIK Atma Luhur Dengan 

Penerapan Customer Relationship Management Berbasis Website”
[4]

. Penelitian 

Wahyu Arif Siswanto di tahun 2014 yang berjudul “Aplikasi Absensi Siswa 

menggunakan Fingerprint dan Penjadwalan Mata Pelajaran di Sekolah Dasar 

Negeri Sumbernongko Jombang”
[1]

. Penelitian Junaidi, Ladyca Anugrah, dan 

Adhitya Dwi Pancasakti di tahun 2015 yang berjudul “Model Aplikasi Monitoring 

Sistem Absensi Sidik Jari Sebagai Pendukung Keputusan Untuk Penilaian Kinerja 

Pegawai”
[2]

. Penelitian Alfien S.Rintjap, Sherwin R.U.A, Sompie ST., MT, dan 

Oktavian Lantang ST di tahun 2014 yang berjudul “Aplikasi Absensi Siswa 

Menggunakan Sidik Jari di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Manado”
[3]

. 

Penelitian Chandra Kirana dan Burham Iswanto di tahun 2016 yang berjudul 

“Face Identification For Presence Applications Using Violajones and Eigenface 

Algorithm”
[5]

. Penelitian Try Moloharto, Said Al Faraby, Kemas Muslim 

Lhaksmana, Adiwijaya, Muhammad Yuslan Abu Bakar di tahun 2019 yang 

berjudul “Implementasi Alignment Point Pattern pada Sistem Pengenalan Sidik 

Jari”
[6]

. Penelitian Khoirur Rozikin dan Kasih Purwantini di tahun 2014 yang 

berjudul Pengaruh sistem presensi dengan deteksi sidik jari dan SMS gateway 

terhadap tingkat membolos siswa”
[7]

. Penelitian Siti Nurajizah di tahun 2015 yang 

berjudul “Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis WEB dengan Metode 

Prototype Studi Kasus Sekolah Islam Gema Nurani Bekasi”
[8]

. Penelitian Al 

Husain, Abdul Haqy Aji Prastian dan Andre Ramadhan di tahun 2017 yang 

berjudul “Perancangan Sistem Absensi Online Menggunakan Android Guna 

Mempercepat Proses Kehadiran Karyawan Pada PT. Sintech Berkah Abadi”
[9]

. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana menerapkan Aplikasi terkomputerisasi dalam sistem absensi 

pada Sakthu Mart sebagai faktor penunjang kedisiplinan pegawai? 

2. Bagaimana menerapkan Sms Gateway pada sistem absensi? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menghindari kecurangan dalam absensi. 

2. Untuk memberikan informasi pegawai kepada pemilik market. 

3. Untuk mendisiplinkan pegawai dalam bekerja. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mempermudah laporan sistem absensi kepada pemilik market. 

2. Untuk mempermudah pemilik market mengamati pegawai yang bekerja. 

3. Untuk menjaga ketertiban pegawai di market. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis perlu membatasi pembahasan masalah yang 

dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan dan sesuai dengan prosedur 

penelitian dan sesuai dengan tuntutan dari instansi yang terkait. Adapun batasan-

batasan permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Tempat riset bertempat di Sakthu Mart, Jln.kampung asam. 

2. Data yang digunakan adalah sidik jari pegawai. 

3. Aplikasi ini dibuat dengan modul sistem operasi Android. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Berikut adalah metode penelitian yang kami gunakan: 

1. Model Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem di dalam penelitian ini menggunakan model 

prototype. Model protoype adalah salah satu model siklus hidup sistem yang 

didasarkan pada konsep model bekerja. Tujuannya adalah mengembangkan 

model menjadi sistem final. Artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat 

daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ciri khas 

dari model prototype adalah pengembang sistem, klien, dan pengguna dapat 

melihat dan melakukan eksperimen dengan bagian dari sistem komputer 

sejak awal proses pengembangan. 
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2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem merupakan metode yang digunakan untuk 

mengembangkan suatu sistem informasi dengan menggunakan model-model 

dan metodologi untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat keras 

sebelumnya. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Object Oriented Programming (OOP). 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika laporan Kuliah Praktik ini bertujuan agar proses dokumentasi 

pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapun 

sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai 

berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I Pendahuluan, ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, dan metode 

penelitian yang digunakan penulis.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang 

mendukung dalam penulisan laporan.  

BAB III  ORGANISASI 

Pada Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai keadaan Sakthu 

Mart yang mencakup keseluruhan yaitu: sejarah, visi dan misi, 

struktur organisasi, serta tugas dan wewenang tiap-tiap bagian 

organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi tentang analisa permasalahan yang ada terjadi, 

serta rancangan sistem, rancangan basis data, rancangan layar pada 

aplikasi, penggunaan program, serta kelebihan dan kekurangan 

program ataupun aplikasi yang telah dibuat oleh tim.  
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BAB V PENUTUP  

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 

aplikasi yang telah dibuat oleh penulis dan pengembangannya 

untuk lebih lanjut. 

 


