
ABSTRAK 

 

SISTEM ABSENSI ASISTEN DOSEN REAL TIME 

MENGGUNAKAN FINGERPRINT PADA PERGURUAN TINGGI XYZ 

 

Real Time Lecturer Assistant Attendance System 

Using a Fingerprint at XYZ Colleges 

 

 Yoga Permana Putra1 

 

 1Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi, Universitas Teknokrat Indonesia  

Bandar Lampung, Telp +62822 82108836, email: yoga_permana@teknokrat.ac.id 

 

ABSTRAK 

Pelaksanaan absensi Asisten Dosen di Perguruan Tinggi XYZ masih 

menggunakan sistem manual dengan menginputkan data absensi dan tanda tangan dosen 

di selembar kertas.Sistem absensi Asisten Dosen yang diterapkan saat ini mempunyai 

banyak kelemahan atau kekurangan yang sering terjadi yaitu kertas absensi sering 

terjadi kerusakan, absensi salah satu Asisten Dosen hilang, tanda tangan dosen yang 

tidak ada saat perekapan absensi diakhir bulan sehingga menghambat proses perekapan, 

jumlah absen dan jumlah rekapan gaji yang tidak sesuai, absensi yang ditulis tidak 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan juga data yang dihasilkan kurang akurat 

untuk digunakan sebagai monitoring kinerja Asisten Dosen. 

Pada penelitian ini penulis ingin memberikan suatu solusi dengan merancang 

dan mengaplikasikan alur kerja sistem absensi Asisten Dosen realtime menggunakan 

fingerprint berdasarkan sistem absensi manual yang sudah ada serta mengevaluasi 

tentang sistem absensi Asisten Dosen di Perguruan Tinggi XYZ seperti 

mengoptimalkan pelaksanaan absensi Asisten Dosen, meningkatkan kualitas informasi 

pada absensi Asisten Dosen dan menghasilkan data absensi yang akurat dan relevan. 

Metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan model prototype 

dengan perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) dan 

bahasa pemrograman menggunakan PHP (Hypertext Preprocessor). 

Hasil yang telah dicapai pada penelitian ini adalah telah berhasil dikembangkan sistem 

Absensi Asisten Dosen Real Time Menggunakan Fingerprint  yang dapat membantu 

user dalam proses absensi dan pengelolaan data absensi. Berdasarkan hasil pengujian 

black boxterhadap sistem mendapatkan hasil kesimpulan yang valid atau diterima. 

Tingkat penerimaan terhadap sistem berdasarkan metode Technology Acceptance Model 

(TAM)adalah 88% untuk persepsi kemudahan penggunaan yang berarti berada pada 

kategori “sangat puas” dan 86%untukpersepsikegunaandengankategori“sangatpuas 
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