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Intisari 

Pembangunan Aplikasi Mobile Presensi Pegawai  

Intisari 

Laurentius Pradipta Yunandra 

13 07 07557 

 
Kebutuhan akan teknologi informasi menjadi sebuah hal yang wajib di era digital ini. Di 

dunia era digital ini teknologi informasi berkembang semakin cepat ini semakin tidak bisa dielakan. 

Berkembangnya tren komunikasi baik secara orang perorangan maupun bisnis ke bisnis melalui 

piranti mobile turut pula mengerek perusahaan mempekerjakan pegawai dengan sistem remote. 

Memiliki sistem pencatatan presensi pegawai berdasarkan waktu dan lokasi masuk-pulang 

yang sesuai dengan kebutuhan pada sebuah perusahaan adalah sesuatu yang wajib diusahakan bagi 

pelaku ekonomi dan bisnis yang mempekerjakan pegawai remote. Sistem pencatatan presensi ini 

diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap hasil yang diraih oleh perusahaan. Oleh karena itu 

sistem yang tepat dan sesuai perlu diaplikasikan untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi. 

Aplikasi presensi ini memiliki fitur-fitur antara lain alat presensi pegawai, laporan presensi 

pegawai, penggajian, permintaan izin, dan reimbursements oleh pegawai. Di bagian administrasi 

fitur yang tersedia adalah pengelolaan data pegawai, pengelolaan dan rekapitulasi data presensi dari 

pegawai, dan fitur penerimaan izin dari pegawai. 

Kata Kunci: Android, Aplikasi, MySQL, Pegawai, Presensi 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan perihal teknologi informasi menjadi sebuah hal wajib pada era 

digital. Di era digital, teknologi informasi berkembang menjadi semakin cepat dan 

tidak bisa dielakan. Teknologi informasi yang paling berkembang adalah teknologi 

berbasis mobile.  Hal tersebut dapat dilihat secara umum dengan semakin 

banyaknya pengguna ponsel pintar di dunia yang berkisar 3,2 milyar perngguna 

pada tahun 2019 dan akan terus bertambah mencapai 3,9 milyar pengguna pada 

tahun 2022 [1]. Pengguna ponsel pintar di Indonesia pun semakin bertambah dari 

sekitar 65,2 juta orang pengguna pada 2016 menjadi 92 juta orang pada 2019. Salah 

satu aspek yang paling terimbas atas pertumbuhan yang masif di dunia teknologi 

berbasis mobile adalah sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan yang masif pada 

bidang ekonomi dan bisnis tersebut banyak menggeser tren penggunaan teknologi. 

Para pelaku bisnis mulai bergeser dari menggunakan teknologi yang berbasis 

konvensional menjadi digital. Teknologi tersebut diantaranya pembayaran digital, 

konsumsi video, konten berlangganan, chatbot, mobile gaming, dan kesadaran 

tentang adFraud. 

Penggunaan komputer atau peranti mobile untuk mengakomodasi 

kebutuhan pengolahan informasi menjadi sebuah hal yang penting bagi pelaku 

ekonomi dan bisnis.  Melakukan adopsi teknologi oleh pelaku ekonomi dan bisnis 

dewasa ini dapat membantu mereka merangkum data menjadi hal yang lebih 

bernilai yaitu informasi. Informasi memiliki nilai tinggi dan berperan penting untuk 

menunjang proses-proses bisnis yang ada dalam sebuah perusahaan. Apabila dalam 

sebuah perusahaan informasi berhenti ataupun terhambat dihasilkan, maka dapat 

mempengaruhi keseluruhan sistem dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut 

mengakibatkan sistem dalam sebuah perusahaan akan menjadi lusuh [2]. 

Berkembangnya tren komunikasi baik secara orang perorangan maupun 

bisnis ke bisnis melalui piranti mobile turut pula mengerek perusahaan 

mempekerjakan pegawai dengan sistem remote. Pegawai remote adalah orang-
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orang yang yang mengerjakan pekerjaan mereka diluar kantor. Banyak hal yang 

membuat pekerja remote dibutuhkan antara lain menekan biaya operasional dan 

dapat mempekerjakan pegawai dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Sekitar 

34% pekerja  di Indonesia memilih menjadi pekerja remote. Indonesia juga menjadi 

negara kedua terbesar setelah India (56%) dalam hal telecommuting/remote work 

[3]. Hal ini membawa dampak kepada para pelaku usaha bahwa mereka perlu 

mengakomodasi sebuah sistem informasi yang dapat menunjang produktifitas dan 

efektifitas para pekerjanya. Salah satu sistem yang bisa di terapkan adalah sistem 

presensi yang andal dan cepat, sehingga dapat diaplikasikan dimana pun dan pada 

waktu apapun. Tujuan dari penerapan sistem presensi tersebut adalah membantu 

perusahaan agar dapat lebih efektif dalam mengelola kehadiran pegawai-pegawai 

yang bekerja secara remote.  

Setiap perusahaan perlu mengelola presensi dan jam kerja dari tiap-tiap 

pegawainya. Pengelolaan presensi dengan penerapan jam kerja yang disesuaikan 

ini menjadi sebuah hal penting. Diterapkannya sistem yang jelas dapat membatu 

setiap bagian dari sebuah perusahaan mampu bekerja secara optimal. Aspek-aspek 

yang wajib disediakan oleh sebuah perusahaan agar pengelolaan sebuah perusahaan 

menjadi efektif adalah fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas 

pada organ-organ milik perusahaan [4]. 

Dalam penelitian ini, peranti mobile Android dipilih karena Android adalah 

satu dari banyak sistem operasi yang populer dan besar jumlah penggunanya di 

masyarakat Indonesia secara umum. Sebanyak 92,64% pengguna ponsel pintar  di 

Indonesia pada tahun 2020 adalah pengguna sistem operasi Android. Berdasarkan 

besarnya pengguna tersebut maka dapat membantu penerapanan pengguanaan 

aplikasi sebagai sarana Android melakukan pencatatan presensi dan manajemen 

jam kerja dari pegawai secara optimal. Perkembangan sistem operasi Android 

memungkinkan dibangunnya aplikasi interaktif dan dapat sesuai untuk banyak 

orang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan atas latar belakang yang telah dinyatakan lalu mucul 

persoalan-persoalan dan kemudian diformulasikan menjadi: 

1. Bagaimana membuat rancangan dan membangun perangakat lunak berbasis 

Android untuk sistem presensi pegawai? 

2. Bagaimana membuat rancangan dan membangun perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk bisa mencatat jam dan lokasi masuk-pulang pegawai? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sistem yang dibangun memiliki pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi berjalan dengan menggunakan platform mobile dan laman. 

2. Aplikasi presensi digunakan oleh pegawai yang bekerja secara remote atau 

bekerja di lapangan. 

3. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem presensi pegawai ini adalah presensi 

kehadiran masuk dan pulang kerja, pengajuan izin, pengajuan 

reimbursements, penggajian, laporan presensi dan data pegawai. 

4. Aplikasi berjalan pada perangkat yang terhubung dengan Internet. 

5. Aplikasi hanya dapat digunakan oleh pegawai yang telah didaftarkan oleh 

admin. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah 

membangun sebuah perangkat lunak yang berperan sebagai alat bantu bagi sebuah 

perusahaan yang perlu mengelola presensi pegawai yang dapat mencatat jam dan 

lokasi masuk-pulang pegawai. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang diaplikasikan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Metode Studi Pustaka 

Metode penelitian studi pustaka adalah sebuah metode penelitian dimana 

penulis atau peneliti akan mencari literatur atau sumber pustaka yang  dapat 

digunakan untuk mendukung pembangunan aplikasi dan sistem yang akan 

dikembangkan. Sumber-sumber dari literasi yang ada akan digunakan untuk 

mempertegas dasar teori yang ada, dan juga mencari data. Literatur yang 

digunakan dapat berupa jurnal, buku , maupun aplikasi yang sebelumnya 

telah dikembangkan. 

2. Metode Analisis 

Pada metode analisis, akan dilakukan proses mencari tahu proses bisnis dari 

aplikasi yang akan dikembangkan dapat berjalan. Analisis yang dilakukan 

ini diharapkan dapat membuat aplikasi yang sedang dikembangkan dapat 

lebih baik dari aplikasi yang telah ada sebelumnya. 

3.  Metode Pembangunan Perangkat Lunak 

Pembangunan perangkat lunak/sistem dilakukan melalui tahap-tahap 

berikut ini: 

a. Analisis yaitu melakukan prosedur analisa yang sesuai dan layak untuk 

diterapkan pada penelitian ini, sehingga spesifikasi dari kebutuhan 

perangkat lunak yang akan dibangun terpenuhi dan bermanfaat. Analisis 

yang ada kemudian didokumentasikan dalam bentuk  SKPL (Spesifikasi 

Kebutuhan Perangkat Lunak). 

b. Perancangan yaitu merancang dan mendeskripsikan Arsitektur 

perangkat lunak, user interface, prosedur, fungsi, dan data yang akan 

didokumentasikan dalam bentuk Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 

(DPPL). 
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c. Pembuatan Program yaitu adalah sebuah prosedur yang akan 

mengaplikasikan desain perancangan ke bahasa pemrograman. Prosedur 

tersebut bertujuan untuk membangun sebuah perangkat lunak yang utuh. 

d. Melakukan evaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, analisa yang telah 

dilakukan akan dievaluasi untuk kelayakan dari hasil yang didapat 

sehingga hasil dari analisa menghasilkan data yang valid. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Laporan tugas akhir ini akan dikelompokan sesuai dengan sistematika 

seperti yang disajikan dibawah ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian pertama dalam dokumen ini akan membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan landasan teori yang digunakan, masalah-masalah yang akan diselesaikan,  

tujuan dari pembangunan perangkat lunak aplikasi pengelolaan presensi pegawai, 

batasan – batasan dari masalah yang akan dibahas, metodologi yang diterapkan, dan 

sistematika dari penulisan tugas akhir. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Isi dari bagian kedua dokumen ini adalah penjelasan atau rangkuman dari produk 

penelitian-penelitian yang lampau. Penjelasan tersebut akan memiliki keterkaitan 

dengan masalah-masalah yang diamati oleh penulis disesuaikan pada topik 

penelitian tugas akhir ini. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini mengandung penjelasaan berkenaan dengan konsep-konsep dasar yang 

menjadi patokan dalam penulisan tugas akhir. Penulis dalam proses merancang dan 

membuat program menggunakan teori-teori yang ada sebagai alat komparasi atau 

model dalam proses untuk membahas permasalahan yang telah dinyatakan. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Prosedur analisis dan perancangan sistem akan membicarakan hal yang memiliki 

kaitan pada analisis dan perancangan sistem aplikasi yang diterapkan. Masalah 

yang muncul dan kemudian diuraikan antara lain: lingkup masalah, perspektif 

produk, kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak, 

ERD, sequence diagram, class diagram, class diagram, specific descriptions, dan 

deskripsi perancangan antarmuka. 

BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  

Bagian ini akan melayangkan penjelasan yang melingkupi implementasi dan 

pengujian perangkat lunak. Pada elemen implementasi bagian-bagian penting yang 

ada pada aplikasi dielaborasi. Pada elemen pengujian sistem, aplikasi diuji 

kelayakannya sehingga memenuhi target yang diminta. 

BAB VI : PENUTUP 

Mengandung kesimpulan yang diperoleh dari hasil yang mucul di penelitian ini dan 

juga berisi saran kepada para peneliti lanjutan yang akan dilakuan di kemudian hari 

selama proses pembuatan Tugas Akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar kepustakaan yang dipergunakan dalam proses penulisan laporan tugas akhir. 

Pada bab berikutnya akan ada pembahasan tinjauan pustaka yang diambil atau 

diadaptasi menjadi uraian-uraian singkat dari hasil penelitian-penelitian yang 

dibuat sebelumnya. Penelitian tersebut memiliki kaitan erat dengan topik penelitian 

dalam tugas akhir ini. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada bagian tinjauan pustaka tersedia pembahasan secara singkat 

penelitian-penelitian di masa lampau. Penelitian-penelitian tersebut merupakan 

penelitian yang membahas pokok-pokok yang memiliki korelasi pada penelitian 

ini. Terdapat juga ulasan dari aplikasi-aplikasi serupa dengan aplikasi yang sedang 

akan dibangun. Pada bab ini akan ada tabel pembanding untuk melihat fitur-fitur 

yang disediakan oleh aplikasi yang telah ada dari penelitian terdahulu. 

Perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan telekomunikasi dapat 

dilihat melalui pertumbuhan penyedia layanan telepon seluler kepada masyarakat. 

Pada saat ini, masyarakat dapat melakukan berbagai macam transaksi 

menggunakan perangkat seluler seperti perbankan, penjualan/pembelian melalui e-

commerce, membaca informasi terkini baik berita maupun redaksi lain melalui 

laman di internet, memantau pergerakan harga saham, melakukan promosi dari 

suatu bisnis, sampai melakukan kegiatan hiburan seperti video streaming dan 

bermain game melalui ponsel pintar dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan 

baik secara ruang maupun waktu.  

Fitur-fitur yang tersedia dan memudahkan yang ditawarkan ponsel pintar 

saat ini semakin mendorong masyarakat untuk memiliki ponsel pintar. Dalam hal 

ini ponsel pintar membantu penggunanya dalam melakukan aktivitas mereka 

sehari-hari secara optimal. Ponsel pintar saat ini menjadi sebuah gaya hidup bagi 

penggunanya bahkan menjadi sebuah kebutuhab pokok yang harus dipenuhi. 

Ponsel pintar juga semakin mudah diperoleh seluruh kalangan masyarakat karena 

semakin banyak pilihan yang dimiliki. Masyarakat secara umum dapat memilih 

banyak tipe atau varian dari ponsel pintar yang tersedia. Tipe-tipe tersebut dimulai 

dari versi entry level atau low-end sampai pada flagship atau high-end tergantung 

kebutuhan dan kemampuan beli dari penggunanya. 

Noval Aditya Muhammad, Febriliyan Samopa dan Radityo Prasetianto 

Wibowo [5] menulis jurnal bertajuk “Pembuatan Aplikasi Presensi Perkuliahan 
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Berbasis Fingerprint”. Penelitian yang dilakukan membahas perihal sebuah sistem 

presensi berbasis fingerprint untuk membantu proses belajar mengajar dan 

memecahkan masalah kecurangan presensi di kelas dalam konteks proses belajar 

mengajar di perkuliahan. Teknologi fingerprint ialah satu dari banyak teknologi 

yang marak diterapkan untuk membantu proses presensi. Penerapan teknologi ini 

memiliki manfaat dalam mengelola data presensi dalam konteks penelitian presensi 

perkuliahan karena penerapan dari teknologi ini mudah dan terjangkau. Pada proses 

penerapan teknologi fingerprint di JSI belum optimal karena JSI belum memiliki 

aplikasi untuk melakukan pengelolaan presensi tersebut.  

Pada jurnal riset yang ditulis oleh Wahyu Adam, M.Eng.Sc dan Lamhot 

Sagala [6] berjudul “Sistem Absensi Pegawai Menggunakan Teknologi RFID” 

dilakukan investigasi guna mengimplementasikan teknologi RFID (Radio-

frequency identification) dalam sistem presensi pegawai. Penelitian ini mendesain 

suatu purwarupa skema presensi menggunakan RFID yang terhubung dengan basis 

data. Tujuan dari penerapan teknologi RFID ini adalah untuk mendukung program 

peningkatan kedisiplinan pegawai sebagai permulaan dari proses perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja dari perusahaan secara menyeluruh. Purwarupa RFID untuk 

diterapkan dalam sistem presensi ini dibagi menjadi beberapa komponen utama 

yaitu, tag (sebagai pengganti ID card) dan reader (alat pembaca informasi pada ID 

card berkaitan dengan proses pencatatan data kehadiran pegawai). Penggabungan 

basis data pada sistem presensi memungkinkan data dapat langsung ditempatkan 

secara spontan ke basis data.  

Reymon Rotikan [7] menuliskan penelitiannya kedalam jurnal dengan judul 

“Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Untuk Kegiatan Konferensi”. Penelitian 

ini berbicara mengenai sebuah sistem presensi dengan basis laman. Sistem ini 

diterapkan dengan menggunakan teknologi barcode. Sistem informasi  absensi ini 

memiliki tujuan agar dapat diterapkan pada setiap kegiatan konferensi sehingga 

pencatatan absensi lebih transparan. Sistem absensi berbasis laman ini 

dikembangkan dengan menggunakan metode Spiral. Penggunaan metode Spiral 

membuat sistem memiliki potensi pengembangan yang sistematis dan iteratif pada 

tiap-tiap fiturnya. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem presensi yang mampu 
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mengambil data presensi di tiap-tiap sesi presentasi bagi para peserta hadir di 

sebuah kegiatan konferensi. Sistem ini memiliki fitur lain yaitu menampilkan 

laporan kehadiran pada tiap-tiap sesi presentasi. Laporan akan menunjukan sesi 

presentasi yang paling diminati oleh peserta konferensi.  

Eko Wijayanto dan Yusuf Sulistyo Nugroho [8] membangun sebuah sistem 

presensi dalam penelitian Tugas Akhir bertajuk “Sistem Presensi Mahasiswa 

Dengan Fingerprint Berbasis Website”. Penggunaan fingerprint diterapkan pada 

sistem kehadiran dengan tujuan mempersingkat proses pengambilan presensi 

mahasiswa di kelas. Penerapan teknologi fingerprint pada sistem presensi 

mahasiswa diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan mahasiswa berkaitan 

dengan data kehadiran mahasiswa. Proses yang dilakukan dalam sistem presensi 

dengan teknologi fingerprint ini adalah mahasiswa akan diminta untuk 

mengunggah gambar sidik jari melalui sensor sidik jari sebagai tanda kehadiran 

mahasiswa. Sistem presensi ini dikembangkan dengan menggunakan metode 

waterfall. Prosesnya dengan melibatkan penggabungan dari macam-macam 

teknologi open source yang tersedia. Sistem presensi akan berbasis laman dan 

dikembangkan dengan sistem basis data MySQL, PHP dan Apache Web Server. 

Melalui penerapan sistem presensi dengan teknologi fingerprint, dosen dapat 

mengetahui informasi-informasi berkaitan dengan kehadiran mahasiswa. Hasil 

penelitian mengenai sistem presensi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem 

presensi ini membantu proses pengambilan presensi menjadi lebih singkat. Hasil 

lain yang dapat dilihat adalah mahasiswa tidak dapat melakukan kecurangan atau 

pemalsuan presensi terkait dengan kehadiran mahasiswa di perkuliahan.  
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Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Presensi 

Disusun Oleh [5] [6] [7] Laurentius 

Pradipta 

Yunandra 

(2020)* 

Topik Pembuatan 

Aplikasi 

Presensi 

Perkuliahan 

Berbasis 

Fingerprint 

Sistem Absensi 

Pegawai 

Menggunakan 

Teknologi 

RFID 

Sistem 

Informasi 

Absensi 

Berbasis 

Web Untuk 

Kegiatan 

Konferensi 

Pembangunan 

Aplikasi 

Mobile 

Presensi 

Pegawai 

Tujuan Memecahkan 

masalah 

kecurangan 

presensi di 

kelas. 

Peningkatan 

kedisiplinan 

pegawai guna 

meningkatkan 

kinerja dari 

perusahaan. 

Pencatatan 

absensi 

konferensi 

yang lebih 

transparan. 

Membangun 

alat bantu 

bagi sebuah 

perusahaan 

yang perlu 

mengelola 

presensi 

pegawai. 

Bahasa 

Pemrograman 

PHP  Arduino PHP Java dan PHP 

(Codeigniter 

3.1.11) 

Basis Data SQL Server MySQL MySQL MySQL 

Platform Web/laman Mikrokontroler 

Arduino 

Web/laman Android dan 

laman 

Sasaran Mahasiswa Pegawai Peserta 

konferensi 

Pegawai 
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BAB VI. PENUTUP 
 Melalui bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran yang dari 

peembangunan perangkat lunak XPREXENCE, daftar pustaka yang digunakan 

dalam proses penulisan lapiram dan lampiran berupa dokumen SKPL, DPPL, dan 

PDHUPL. 

6.1 Kesimpulan 

Berangkat dari perancangan, implementasi, dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari 

dari Tugas Akhir ini. Pertama, Aplikasi dan laman dari sistem perangkat lunak 

XPREXENCE dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan dari dibangunnya 

perangkat lunak ini yaitu membangun sebuah perangkat lunak yang berperan 

sebagai alat bantu bagi sebuah perusahaan yang perlu mengelola presensi pegawai 

yang dapat mencatat jam dan lokasi masuk-pulang pegawai. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil pengujian yang ada bahwa setiap fungsi utama yang ada pada 

sistem dapat bekerja dengan baik (handal). 

Kedua, Aplikasi memiliki tampilan yang menarik, dapat dioperasikan 

dengan mudah dan efektif; memiliki menu-menu yang mudah dipahami; 

memudahkan pegawai dalam melakukan presensi, pengajuan cuti dan 

reimbursements; memudahkan dalam proses pengelolaan pegawai; proses input, 

edit, hapus data dapat berjalan dengan baik; dan penyajian data pada laman/aplikasi 

mudah dipahami. Dapat dilihat dari hasil yang terdapat dari pengujian yang telah 

dilakukan yang menunjukan secara mayoritas pengguna setuju. 

6.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil uji dan evaluasi dan tanggapan dari responden yang 

telah dilakukan maka muncul beberapa saran bagi penulis berikutnya, antara lain: 

1. Penerapan fitur melihat lokasi pada agar pengguna aplikasi dapat melihat 

peta lokasi masuk dan pulangnya. 

2. Sistem dapat menentukan denda secara otomatis kepada pegawai. 

3. Memberi keterangan terlambat bagi pegawai yang terlambat. 
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