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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengaruh perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini sudah 

menjangkau ke semua bidang pemerintahan, kebutuhan informasi yang akurat, 

tepat dan cepat dalam menyajikan data yang sangat lengkap merupakan salah satu 

tujuan penting. Untuk ini smartphone berperan aktif dalam segala bidang dan akan 

mempermudah pekerjaan manusia. Informasi sangat penting sekali bagi semua 

orang, dengan adanya informasi akan terjadi pula timbal balik pada kemajuan baik 

di segala bidang. Dari adanya sebuah kemajuan tersebut maka akan terjadi sebuah 

perubahan, dan perubahan akan terjadi jika adanya informasi yang di buat dan 

dengan adanya sebuah informasi maka akan dikembangkan lagi sebuah penemuan 

baru. Saat ini dunia sedang mengalami proses revolusi penerapan teknologi 

komputer yang disebut dengan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi smartphone 

yang kemudian sangat pesat perkembangannya. Keunggulan dari smartphone 

dengan sistem operasi android memungkinkan pengguna untuk memasang banyak 

aplikasi yang dapat menunjang pekerjaan keseharian mereka. 

Hal inilah yang menyebabkan pengguna smartphone di Indonesia 

mencapai sekitar lima puluh lima juta pengguna yang menempatkan Indonesia 

sebagai pengguna ketiga terbanyak setelah China dan India dalam cakupan Asia 

Pasifik[1]. Absensi kehadiran merupakan bagian peranan penting dalam setiap 

instansi pemerintahan. Dimana absensi merupakan salah satu penunjang utama 

yang dapat mendukung dan memotivasi setiap kegiatan yang dilakukan di 

dalamnya. Seperti halnya absensi di Jembatan Emas yang dikelola oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak ada sama sekali 

Absensi harian. Cara ini sangatlah fatal bagi suatu lembaga pemerintahan karena 

tingkat kedisiplinan yang tidak dapat di kontrol dan dapat disalah gunakan oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab, kerugian lain yang mungkin muncul tidak 
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memiliki Absensi adalah banyaknya Pegawai yang membolos kerja atau telat 

masuk dan pulang lebih awal sebelum jam pulang.  

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri yang telah digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat adalah Handphone dimana 

Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi 

dan komunikasi. Dengan keadaan sekarang yang serba praktis maka pada tugas 

akhir ini akan dibuat sistem absensi menggunakan metode GPS berbasis Android. 

Karena sebelumnya tidak ada Absensi sama sekali, dengan adanya absensi dengan 

metode GPS berbasis Android maka dapat terpantau bahwa Pegawai berada di 

Kantor atau tidak, hadir, hadir pada jam yang tepat, ataupun pulang tepat waktu. 

Sehingga kecurangan absensi dapat dihindari dan rekapitulasi data kehadiran 

Pegawai dapat di lakukan dengan mudah. Penelitian terdahulu ini menjadi salah 

satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya 

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti 

judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. 

Berdasarkan penilitian dari Fachrival Mustari pada tahun 2018 yang 

berjudul “Aplikasi Absensi Guru Pada Sekolah Berbasis Android (Studi Kasus Smp 

Negeri 1 Bulukumba)”[1], penelitian dari Fitri Andini, Med Irzal, Ria Arafiyah pada 

tahun 2017 yang berjudul “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

ABSENSI ONLINE BERBASIS ANDROID DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 

NEGERI JAKARTA”[2], penelitian dari Khairul Amri, Hasdiana, Arie Rafia Dewi 

pada tahun 2019 yang berjudul “Rancang Bangun Informasi Absensi Berbasis GPS 

Pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Menggunakan 

Android”[3], penelitian dari Wirahadi Gumelar pada tahun 2019 yang berjudul 

“Sistem Presensi Dosen dan Pegawai Menggunakan GPS Berbasis Fingerprint 

Perangkat Bergerak”[4], penelitian dari Rendy Nusa Rosso pada tahun 2017 yang 
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berjudul “SISTEM PRESENSI MENGGUNAKAN GLOBAL POSITIONING 

SYSTEM BERBASIS ANDROID”[5]. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin merancang suatu 

aplikasi berbasis Android untuk membangun kedisiplinan serta memudahkan 

rekapitulasi data kehadiran pekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang berjudul “Aplikasi Sistem Presensi Online Berbasis GPS 

Locator Menggunakan Sistem Operasi Android Di Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang masalah, maka permasalahan 

yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang dan membangun perangkat lunak berbasis android 

yang dapat digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung untuk digitalisasi absensi pegawai berbasis GIS? 

2. Bagaimana merancang dan membangun perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk memantau Absensi kerja pegawai pada lokasi jauh dari 

kantor? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi absensi pegawai dirancang untuk sistem operasi Android versi Kit 

Kat dan versi diatasnya. 

2. Dalam Aplikasi ini masih tanpa Admin, artinya tidak ada yang mengolah 

data. 

3. Tracking Location pada aplikasi ini masih bisa dikelabui Fake GPS saat 

melakukan Absensi. 

4. Jam dan Tanggal masih bisa di atur manual saat melakukan Absensi. 

5. Firebase berperan sebagai database. 

6. Validasi belum ada. 
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1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan agar proses absen berlangsung secara 

cepat sehingga dapat lebih efisien pada proses absen. Tingkat kedisiplinan Pegawai 

juga dapat ditingkatkan dengan proses absensi yang lebih efektif. Penelitian ini juga 

dapat membuat sistem absensi Pegawai dari yang tidak ada menjadi ada dan 

terkomputerisasi. Data absensi semakin terstruktur, kerja administrasi lebih ringan, 

mudah menyajikan data absensi dan jika ada masalah akan lebih terpantau. 

1.4.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem informasi 

absensi berbasis Android yang efisien dan efektif dalam penggunaannya serta 

sebagai penunjang proses pendataan kehadiran mahasiswa di Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Prov. Kep Babel. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Pembahasan kuliah kerja praktek ini dibagi kedalam bab per bab untuk 

mempermudah didalam pembahsan sitem. Tiap bab masih merupakan satu kesatuan 

dengan menggunakan perincian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang teori atau definisi 

tentang rancangan aplikasi yang dibuat dan batasan pemrogaman 

yang akan digunakan untuk mengembangkan rancangan aplikasi 

ini. 
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BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan kasus pendataan dan pengaplikasian sistem absensi 

pada perusahaan tersebut, perancangan yang berisi semua metode 

yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan akan digunakan 

dalam pembuatan aplikasi sistem absensi ini, serta penganalisaan 

masalah yang ada dalam perusahaan sehingga dapat diberikan 

suatu solusi optimal terhadap permasalahan yang ada. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan sistem yang berisikan 

konsep, alur, dan pola pikir program dalam bentuk flowchart, 

bagaimana sistem absensi ini nantinya akan bejalan, dan tahap-

tahap yang akan diperlukan dalam menjalankan sistem absensi ini 

dengan disertai dengan metode atau teknik yang digunakan dalam 

melaksanakan penelitian serta menyelesaikan masalah yang 

dimulai dari perancangan data sampai kepada terselesaikannya 

masalah. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari laporan, 

menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta saran 

yang dapat diberikan pengguna rancangan ini. 


