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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem absensi yang ada saat ini perlu diperbarui dengan sistem yang

baru. Karena hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat baik bagi

perusahaan dalam hal efisiensi, efektifitas dan kecepatan. Dalam hal ini,

perusahaan berlomba untuk membuat sistem absensi yang dapat berjalan pada

teknologi terkini (seperti smartphone Android)[1]. Tujuan utamanya adalah

untuk meningkatkan pelayanan dan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Sehubungan dengan teknologi yang sangat maju, peranan sistem informasi

berbasis online semakin marak[2]. Saat ini penginputan data absensi dan izin

pegawai pada SAMSAT Pangandaran masih dilakukan secara sederhana

dengan yaitu dengan absensi manual di pos satpam yang ada di depan pintu

masuk. Hal ini terkadang atau sering terjadi nya sebuah human error, yaitu

seperti salah input, waktu kurang presisi, dan sebagainya. Sehingga tidak

menutup kemungkinan nanti nya akan terjadi kesalah pahaman, apalagi hingga

kekeliruan yang ada karena sebuah data yang masih memiliki inputan manual

seperti itu.

Penulis mengusulkan dan ingin menerapkan sistem untuk mencari

solusi dari masalah yang ada disana. Yaitu dengan membuat sebuah sistem

absensi online lokal sederhana, untuk meminimalisir kejadian atau ketakutan

yang sebelumnya sudah dijelaskan di atas.

Dengan hadirnya Absensi SAMSAT pangandaran, bisa dan mampu

membantu ekosistem absensi yang bijak dan memudahkan untuk para

karyawan-nya. Dengan tujuan ini, penulis ingin menyelesaikan masalah yang

ada dan semoga dengan adanya absensi online local ini, bisa menjadi fleksibel

untuk semua aspek yang berhubungan dengan sistem ini.

1.2 Tujuan Penelitian

A. Tujuan pelaksanaan PKL/KP :

i. Mengetahui Dunia Kerja Sesungguhnya.

ii. Mengukur kemampuan yang ada dengan perusahaan atau tim.

iii. Meningkatkan softskills dan hardskills.
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B. Tujuan pembuatan laporan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk mengasah

kemampuan mahasiswa dalam bidang menulis. Tujuan lain dari

laporan ini adalah untuk melengkapi kegiatan PKL/KP dan tugas mata

kuliah kerja praktek Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

1.3 Metode Penulisan

A. Metode Face to Face

Yaitu metode praktikum yang dilakukan dengan cara untuk

menyerap ilmu dari narasumber untuk penulis secara langsung

berhadapan.

B. Metode tanya-jawab atau wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan

narasumber untuk mendapatkan informasi terkait di tempat

magang/PKL.

C. Metode diskusi

Metode yang dipakai dengancara berdiskusi menentukan

jawaban yang paling dekat dengan kebenaran. Hal ini dilakukan antara

penulis dan narasumber/pembimbing PKL.

D. Metode kajian pustaka

Metode yang mengharuskan penulis untuk mencari sebuah

informasi ataupun sumber - sumber materi dari berbagai jurnal, buku,

dan artikel untuk dikaji kembali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah pembacaan.

Berikut sistematika penulisan yang diterapkan di laporan ini:

BAB I Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang latar belakang, tujuan,

aspek umum organisasi, metode penulisan, dan sistem

penulisan laporan.
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BAB II Landasan Teori

Terapat dasar-dasar teori yang diambil dari tinjauan

pustaka, untuk mendukung penulisan dengan baik.

BAB III Analisa dan Pembahasan

Kegiatan selama PKL, pembahasan yang berkaitan

dengan apa yang dikerjakan. Penjelasan mengenai apa saja

yang penulis ingin sampaikan dan selesaikan di laporan ini.

BAB IV Penutup

Kesimpulan penulisan yang ada di bab - bab

sebelumnya, dan juga berisikan kritik dan saran, hal itu

membuat penulisan ini semakin mudah dimengerti dan

melengkapi penulisan sebuah laporan.


