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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem yang selama ini digunakan untuk mendukung ap sensi di PT.

Primatexco masih manual yaitu mengisi daftar kehadiran berupa tanda

tangan. Karyawan yang tidak masuk kerja atau ijin diwajibkan membawa

surat ijin dari dokter, apabila karyawan tidak membawa surat ijin di

anggap alpa.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka  PT.

Primatexco dituntut menciptakan dan membangun sebuah sistem guna

memberikan kemudahan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang

ada. Perkembangan teknologi informasi (IT) salah satunya a dalah sistem

absensi atau daftar kehadiran sangat diperlukan selain dapat

mempermudah, mempercepat proses pelayanan kedisiplinan karyawan

terhadap jam kerja sangat mempengaruhi produktifitas perusahaan.

Karyawan yang bekerja sesuai dengan jam kerja nya adalah harapan

perusahaan. sayangnya, hal yang sepele ini justru sering kali menjadi

hambatan kemajuan perusahaan.

Sidik jari manusia sedemikian uniknya, sehingga tidak ada

seorangpun yang memiliki sidik jari yang identik dengan orang lain,

meskipun antara saudara kembar. u niknya lagi kesepuluh jari setiap orang



pun berbeda. menyadari fakta ini, pengunaan sidik jari untuk absensi di

perusahaan menjadi solusi cara absensi yang lebih baik karena dengan

sidik jari tidak ada lagi istilah ‘titip absensi’ , dengan berbagai fasilitas

yang memudahkan pengaturan dan pengawasan absensi di perusahaan.

Sensor sidik jari berfungsi untuk mengambil sidik jari dari masing -masing

karyawan dimasukkan ke dalam database. Karena jumlahnya karyawan

banyak dan alat scener sidik jari jumlah terbatas lebih efisien

menggunakan jaringan local area connection (LAN), yang terhubung

kekomputer server dalam lingkungan perusahaan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

PT. Primatexco masih menggunakan sistem apsensi yang manual

yaitu mengisi daftar kehadiran berupa tanda tangan. sistem absensi atau

daftar kehadiran sangat diperlukan selain dapat mempermudah ,

mempercepat proses pelayanan  kedisiplinan karyawan terhadap jam kerja

sehingga banyak permasalahan yang belum memenuhi  harapan

perusahaan.

1.3 BATASAN MASALAH

Adapun  batasan yang timbul dalam pembuatan sistem ini:

1. Alat sensor sidik jari.

2. Jumlah karyawan lebih banyak maka kecepatan searching

sensor sidik jari  memakan waktu.



3. Ketepatan waktu.

4. Menggunakan databse SQL Server 2005.

5. Menggunakan aplikasi Delphi7.

1.4 TUJUAN

Membuat sistem aplikasi absensi sidik jari yang di control oleh

sistem database microsoft sql server 2005. Memudahkan karyawan untuk

melakukan absensi dengan sidik jari tanpa kecurangan.

1.5 METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data -data yang diperlukan dalam penelitian,

maka penulis mengumpilkan data dengan cara sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui

buku, majalah, internet, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti.

2. Metode observasi

Metode untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau

fenomena yang ada.

3. Metode wawancara

Metode ini dilakukan kepada narasumber (Kepala bagian administrasi)

dengan cara mengajukan pertanyaan -pertanyaan yang mendukung



permasalahan yang ada di perusahaan.

4. Metode analisis sistem

Data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan berfokus pada fungsi

sistem presensi.

5. Perancangan dan desain system

Merancang dan mendesain output, input, sidik jari, struktur file,

struktur database, program, prosedur, perangkat keras, dan perangkat

lunak, yang diperlukan untuk mendukung presensi sidik jari.

6. Pemrograman dan pembangunan sistem

Memecahkan kembali rancang bangun, mengembangkan bagan alir

secara garis besar, menuli s instruksi program, merakit program,

mempersiapkan data untuk testing, melakukan pengetesan, mengecek

hasil, mendiagnosa kesalahan, dan membetulkan program.

7. Uji coba

Menguji coba system yang telah dibangun secara terstruktur.

8. Implementasi sistem

Mengimplementasikan hasil jadi dari pembangunan system untuk

digunakan menggantikan system lama.



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulis.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang konsep dasar sistem, Konsep dasar

sidik jari, konsep dasar basis data SQL Server 2005 , dan

aplikasi Borland delphi 7.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang akan

di gunakan dalam menyusun program ap likasi ini,

mencakup desain model, desain basis data, desain input,

dan desain output.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini berisi mengenai penerapan dan  penjelasan aplikasi

program yang telah di buat yaitu program mengenai

presensi sidik jari karyawan PT. Primatexco.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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