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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini peranan sistem informasi dalam suatu organisasi tidak dapat 

diragukan lagi. Dukungannya dapat membuat sebuah perusahaan atau instansi 

memiliki kenggulan kompetitif. Hal ini berarti bahwa suatu  perusahaan / instansi 

dapat bersaing dengan perusahaan / instansi lain dengan mempergunakan sistem 

informasi. Dalam era teknologi informasi saat ini, sistem informasi merupakan hal 

yang penting bagi suatu organisasi yang membutuhkan suatu  informasi, karena 

sistem informasi memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan oleh para 

pemimpin. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. 

Tak hanya di negara – negara maju, di Indonesia pun sistem informasi telah banyak 

diterapkan dimana – mana. Entah disadari atau tidak, sistem informasi telah banyak 

membantu manusia.  

Sistem informasi juga berguna untuk meningkatkan mutu sumber daya 

manusia (SDM) di dalam suatu organisasi. Seperti yang telah diketahui peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No 30 Th 1980 telah 

dicabut/dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya PP No 53 Th 2010 yang berlaku 

mulai 6 Juni 2010. Aturan yang penting untuk dipahami adalah kewajiban dan sanksi 

yang diterima atas pelanggaran. Salah satu jenis pelanggaran mengenai disiplin kerja 

“bolos” tidak masuk kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud jumlah hari bolos kerja 

adalah akumulasi satu tahun.Selain itu, bolos dalam hitungan jam juga dapat 

dikenakan sanksi. PNS wajib untuk  “masuk  kerja  dan menaati  ketentuan  jam  

kerja”  yakni  wajib datang, melaksanakan  tugas,  dan  pulang  sesuai  ketentuan jam 

kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas.  Keterlambatan masuk 

kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara  kumulatif  dan  dikonversi  7 ½  (tujuh  

setengah)  jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 
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Dalam pengembangan dan upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia 

(SDM), Bagian tata usaha pusat survei geologi ingin mengembangkan suatu sistem 

informasi mengenai pencatatan absensi pegawai. Pencatatan dan penyimpanan data 

absensi yang ada di Bagian tata usaha pusat survei geologi Bandung masih 

dilaksanakan secara manual melalui pembukuan. Hal ini menyebabkan keamanan 

data absen pegawai tidak terjamin serta pencetakan laporan bulanan kehadiran para 

pegawai menjadi tidak efektif dan efisien.   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “PERANGKAT LUNAK 

SISTEM ABSENSI KARYAWAN PADA BAGIAN TATA USAHA DI P USAT 

SURVEI GEOLOGI BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penulis telah melakukan penelitian awal melalui observasi dan wawancara 

pada Pusat Survey Geologi Bandung sebagai objek pengamatan berdasarkan latar 

belakang diatas. Permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah : 

 

1. Penginputan data pegawai masih dilakukan secara manual dalam 

pembukuan dan belum adanya media penyimpanan yang memadai. 

2. Laporan absensi harian dan bulanan pegawai masih dikelola secara 

manual serta tidak tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu. 

3. Data absensi pegawai sering kali hilang serta sulitnya menghitung 

jumlah keterlambatan. 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1.3       Rumusan Masalah 

Untuk memberikan dan memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembuatan aplikasi ini, dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah merancang dan menganalisa aplikasi yang sesuai dengan 

kebutuhan absensi pegawai ?  

2. Bagaimana membuat aplikasi absensi pegawai sehingga mempermudah 

dalam proses pembuatan laporan ? 

 

1.4       Tujuan 

Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi sistem ini adalah : 

Membuat sebuah aplikasi yang dapat Memonitor kehadiran, cuti, serta izin pegawai 

agar bagian tata usaha lebih mudah dalam pembuatan laporan absen. 

 

1.5       Batasan masalah 

Karena begitu luasnya Sistem Absensi maka penulis akan membatasi 

permasalahan pada : 

1. Sistem ini hanya di peruntukkan pada Bagian Tata Usaha Pusat Survei 

Geologi. 

2. Sistem ini tidak membahas sistem penunjang yang lain seperti finger scan 

atau sejenisnya.  

3. Penginputan data absensi dilakukan pada bagian Tata Usaha Pusat Survei 

Geologi. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah  : 

1. Studi observasi, yaitu Peninjauan secara langsung ke bagian Tata Usaha di 

pusat survey Geologi serta melihat pengolahan yang digunakan secara 

manual untuk kemudian dianalisis dan digunakan untuk pembentukan 

deskripsi masalah. 

2. Interview (wawancara), yaitu dengan melakukan wawancara langsung. 
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3. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, referensi-referensi 

yang ada kaitannya dengan pembuatan laporan ini. 

Sedangkan untuk metodologi pengembangan sistem menggunakan paradigma 

pengembangan paradigma waterfall. Alasan dipakainya paradigma waterfall dalam 

pengembangan sistem ini adalah karena paradigma waterfall mempunyai tahapan 

pengembangan yang terstruktur, bertahap antara sub pengembangan pertama dengan 

yang berikutnya yang meliputi analisa sistem yang dilanjutkan dengan perancangan, 

implementasi hasil perancangan, pengujian . waterfall juga memungkinkan untuk 

dilakukannya review terhadap tahapan yang telah dilakukan. 

 

1.7       Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan ini perlu dijelaskan oleh penulis, agar penulis 

tidak menyimpang dari ketentuan, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 

 

BAB  I    PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal yang mengemukakan latar belakang 

permasalahan, identifikasi masalah, batasan permasalahan, sistematika 

penulisan. 

 

BAB  II    LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori permasalahan dan bahasa pemograman 

yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak.. 

 

BAB  III    ANALISIS SISTEM 

bab ini membahas tentang penganalisaan sistem yang telah ada dan sistem 

yang baru dibangun meliputi prinsip kerja sistem lama, identifikasi 

masalah, analisis sistem serta hasil dari analisis tersebut. 
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BAB  IV    PERANCANGAN SISTEM 

bab ini membahas tentang tahapan perancangan PERANGKAT 

LUNAK SISTEM ABSENSI KARYAWAN PADA BAGIAN TATA 

USAHA DI PUSAT SURVEI GEOLOGI yang meliputi perancangan 

proses, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. 

 

 

 

BAB  V     IMPLEMENTASI SISTEM 

      bab ini menjelaskan tentang lingkungan implementasi sistem, dan basis 

data,  struktur program dari PERANGKAT LUNAK SISTEM 

ABSENSI KARYAWAN PADA BAGIAN TATA USAHA DI PUSAT 

SURVEI GEOLOGI dan implementasi hasil perancangan  tersebut ke 

dalam bahasa pemograman Visual Basic 6.0. 

 

BAB  VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir berisikan kesimpulan dari penyelesaian masalah secara 

keseluruhan dan memberikan saran untuk aktivitas kerja yang sedang 

berjalan maupun yang akan dilaksanakan.   


