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1.1 Latar Belakang 

 

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas 

yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 

pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan(Amali, 2016).  

Kemajuan teknologi telah mendorongmanusia untuk menggunakannya dalam 

membantu aktifitas kehidupan sehari-hari. Didukung fakta bahwa dalam era teknologi 

informasi yang demikian pesat perkembangannya, tak bisa dipungkiri bahwaanggota 

organisasi sebagai kaum intelektualharus selalu mengikutinya baik manajementingkat 

bawah maupun manajemen tingkatatas sudah terbiasa dalam memanfaatkanteknologi 

inimelalui perangkat teknologi informasi yang tersedia(Irawan and Noor, 2014) 

Peranan teknologi dan sistem informasi terhadap kemajuan perguruan 

tinggisudah tidak diragukan lagi. Dukungan sistem informasi yang berjalan dengan baik 

disebuah perguruan tinggi maka akan memiliki berbagai keunggulan sehingga aktivitas 

pendidikan akan berjalan lancar serta mampu bersaing dengan perguruan tinggilainnya. 

Oleh karena itu hampir semua perguruan tinggi menerapkan berbagai teknologi 

informasi untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan yang ada (Andrika, 2013) 



Perguruan Tinggi XYZmerupakan suatu badan usaha yang bergerak dan 

bertanggung jawab atas diselenggarakannya pendidikan yang dijalankan oleh para 

pendidik dan peserta didik. Perguruan Tinggi XYZ adalahsalah satu lembaga 

pendidikan swasta di provinsi Lampung yangterdiri dari tiga Fakultas yaitu Fakultas 

Teknologi dan Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Sastra dan 

Ilmu Pendidikan. 

Absensi adalah suatu pendataan kehadiran, bagian dari pelaporan aktifitas suatu 

institusi, atau komponen institusi itu sendiri yang berisi data-data kehadiran yang 

disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan 

apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan (Setiawan and 

Kurniawan, 2015). Absensi merupakan salah satu penunjang yang dapat mendukung 

atau memotivasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam dunia pendidikan terutama 

dalam setiap proses kegaiatan belajar(Gutsy, 2016). 

Fingerprint adalah sebuah alat yang menerapkan sensor scanning untuk 

mendeteksi sidik jari sesorang guna keperluan verifikasi identitas. Telah banyak instansi 

baik dibidang pemerintah maupun pendidikan yang memanfaatkan fingerprint untuk 

sistem absensi. Dalam menggunakan fingerprint dapat memberikan kemudahan dalam 

absensi kehadiran dan dapat menghindari adanya manipulasi data absensi (Dewi and 

Ubaidi, 2018). Sistem absensi dalam penelitian ini menggunakan fingerprint yang 

terhubung dengan system web based untuk membaca dan menampilkan secara realtime 

absensi Asisten Dosen. Dipilihnya absensi menggunakan fingerprint system 

dikarenakan fungsionalitasnya yang sangat tepat dalam memenuhi tujuan dari penelitian 



ini yaitu menghasilkan data absensi yang akurat serta dapat memonitoring suatu 

kehadiran. 

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. 

Dalam proposal skripsi ini penulis ingin memberikan suatu solusi dengan 

merancang dan mengaplikasikan alur kerja sistem absensi Asisten Dosenrealtime 

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. 

Berdasarkan hal ini maka penulis termotivasi untuk membuat penelitian yang 

berjudul “Sistem Absensi Asisten DosenReal Time menggunakan Fingerprintpada 

Perguruan Tinggi XYZ”.Adanya penambahan sistemfingerprintreal time diharapkan 

dapat membuat sistem basis data yang akan digunakan dalam sistem absensi Asisten 

Dosen yang terkomputerisasi untuk memberikan solusi optimal dalam kecepatan dan 



ketepatan pengolahan data serta menghasilkan data absensi Asisten Dosen yang akurat 

dan relevan untuk digunakan keperluan pengambilan keputusan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusanmasalah 

dalam penelitianini adalah: 

1. Apakah sistem dapat melakukan proses absensi Asisten Dosen dengan cepat, 

efektif dan efisien. 

2. Bagaimana menyajikan laporan dari proses absensi Asisten Dosen untuk 

keperluan pengambilan keputusan. 

3. Bagaimana menyajikan informasi kehadiran Asisten Dosen yang tepat untuk 

Ketua program Studi dalam memonitoring realisasi pembelajaran oleh Asisten 

Dosen. 

 

1.3 Tujuan 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan membangun Sistem Absensi Real Time menggunakan 

Fingerprint sehingga proses absensi lebih efektif dan efisien. 

2. Menghasilkan laporan absensi Asisten Dosen, meliputi laporan kehadiran 

Asisten Dosen untuk keperluan pengambilan keputusan. 

3. Untuk mempermudah Asisten Dosen dalam melakukan proses absensi dan 

memudahkan Ketua Program Studi dalam memonitoring realisasi pembelajaran 

oleh Asisten Dosen. 



 

1.4 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah 

penelitian ini adalah: 

1.  Sistem hanya dapat menyimpan data proses absensi jika terdapat jadwal pada 

jam tersebut. 

2.  Proses validasi absensi menggantikan Dosen atau menggantikan Asisten Dosen 

lain dilakukan di sistem web dengan masa waktu 24 jam. 

3. Hak akses Fingerprint hanya diberikan kepada BAAKU, Panitia Jadwal 

danAsisten Dosen. 

4. Sistem tidak melakukan perhitungan jumlah honor Asisten Dosen berdasarkan 

jumlah kehadiran Asisten Dosen. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem absensi Asisten 

Dosen real time menggunakan fingerprint untuk proses pengelolaan data absensi 

Asisten Dosen di Perguruan Tinggi XYZdapat memudahkan Asisten Dosen dalam 

melakukan proses absensi, memudahkan Dosen dalam proses validasi, memudahkan 

Kaprodi dalam memonitoring realisasi pembelajaran Asisten Dosen di kelas dan 

mengurangi terjadinya kesalahan perekapan absensi Asisten Dosen di akhir bulan. 

 


