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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Absensi merupakan suatu proses pengambilan data guna mengetahui jumlah 

ketidakhadiran dalam suatu kegiatan. Absensi digunakan dalam banyak hal seperti, absensi 

karyawan kantor, absensi mahasiswa, absensi siswa, dan banyak lagi absensi yang di gunakan 

di lembaga ataupun perusahaan. Sistem absensi saat ini sudah sangat berkembang dengan 

adanya teknologi seperti komputer dan gadget. Dari sistem yang menggunakan kertas, finger 

print, program komputer, scan mata, dan manual. 

Sistem absensi sangat penting dalam mengetahui kehadiran karyawan dalam suatu 

perusahaan. Perkembangan sistem absensi saat ini sudah berkembang dengan adanya teknologi 

pendukung seperti komputer dan gadget. Dari sistem absensi yang menggunakan kertas, 

program komputer, finger print, scan mata, dan sekarang sudah banyak yang beralih 

menggunakan gadget seperti android.[1] 

Smartphone merupakan salah satu alat yang dapat membantu seseorang untuk melakukan 

absensi saat suatu kegiatan. Dengan adanya smartphone maka absensi menjadi lebih efesien 

dan efektif. Smartphone juga sudah sangat mewabah di semua kalangan dari orang dewasa, 

remaja, dan anak-anak. Semua kalangan orang juga saat ini telah menggunakan smartphone. 

Pada era modern ini tidak menutup kemungkinan aplikasi pada ponsel cerdas dapat 

digunakan untuk sistem absensi suatu instansi, dalam hal ini universitas. Dikarenakan 

smartphone dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder untuk setiap orang karena fungsinya 

yang jauh lebih praktis dan efisien serta dengan kemajuan teknologi sudah seharusnya setiap 

universitas mempunyai aplikasi tentang informasi kemahasiswaan khususnya presensi.[2] 

Dengan kemajuan teknologi yang pesat seperti saat ini masih banyak lembaga-lembaga 

dan instansi yang masih menggunakan sesuatu secara manual. Seperti SMA Negeri 4 

Pangkalpinang yang masih menggunakan absensi siswa secara manual. Dengan absensi secara 

manual ini masih membuat seorang guru atau wali kelas mengerjakan rekapitulasi berkali-kali 

pada setiap mata pelajaran. Terkadang juga guru pada saat pergantian jam pelajaran tidak 

mengabsen lagi dikarenakan akan banyak nya rekapitulasi absensi. Jumlah absensi hanya dapat 

diketahui saat akhir semester dan tidak dapat diliat atau di cek sewaktu-waktu. 



 

2 

 

Dari permasalahan diatas maka pada SMA Negeri 4 pangkalpinang memerlukan  suatu 

sistem atau program yang dapat membantu para guru untuk mengabsensi para siswa agar proses 

absensi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu penulis ingin menambahkan sistem atau 

program absensi berbasis android di sekolah tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara kerja absensi kehadiran siswa berbasis android ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi absensi kehadiran siswa berbasis 

android ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara kerja pengabsenan siswa menggunakan aplikasi absensi berbasis 

android 

2. Untuk mengimplementasikan aplikasi absensi siswa berbasis android 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Admin 

Adapun beberapa manfaat untuk admin dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Memudahkan Admin untuk mengelola data guru dan siswa 

b. Memudahkan Admin untuk mengelola data pelajaran dan kelas 

2. Guru 

Adapun beberapa manfaat untuk guru dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Memudahkan guru untuk mengabsen siswa. 

b. Memudahkan guru untuk merekap absen siswa. 

3. Siswa atau Orang Tua 

Adapun beberapa manfaat untuk guru dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Memudahkan siswa untuk memantau kehadirannya. 

b. Memudahkan orang tua untuk mengetahui dan memantau kehadiran siswa.  
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan sasaran sistem informasi yang tepat dan tujuan dari penelitian dapat 

tercapai, penulis membatasi ruang lingkup sistem informasi yang akan dirancang ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun hanya untuk digunakan di SMAN 4 Pangkalpinang. 

2. Aplikasi ini hanya membahas mengenai sistem kehadiran siswa berbasis android. 

3. Aplikasi ini hanya dapat digunakan di Operating System Android. 

4. Aplikasi ini oleh admin, siswa/orang tua, dan guru. 

5. Aplikasi ini sudah di online kan dalam hosting sehinga dapat digunakan dimana saja dan 

kapan saja. 

 


