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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Absensi penghuni asrama merupakan salah satu elemen terpenting 

dalam penempatan suatu gedung asrama. Buku daftar hadir merupakan 

bukti bahwa penghuni asrama tersebut telah memasuki asrama. Jumlah 

kehadiran merupakan suatu pertimbangan bagi ibu asrama untuk menilai 

karakter dari masing-masing penghuni asrama. Dengan sistem absensi 

yang masih menggunakan sistem manual, proses pencatatan kehadiran 

penghuni asrama dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya 

seringkali penghuni asrama memanfaatkan celah dan bekerjasama dengan 

penghuni lainnya untuk melakukan kecurangan misalnya, penghuni 

asrama yang hadir dalam kamar, sering menandatangani absensi 

temannya pada saat tidak ada di kamar. Untuk itu diperlukan sebuah 

sistem yang dapat menangani masalah di atas. 

Secara umum, asrama adalah suatu tempat penginapan yang 

ditujukan untuk anggota suatu kelompok. Asrama biasanya merupakan 

sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh 

beberapa penghuni di setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di 

asrama untuk jangka waktu yang lebih lama dari pada di hotel atau 

losmen. Alasan untuk memilih menghuni sebuah asrama bisa berupa 

tempat tinggal asal sang penghuni yang terlalu jauh, maupun untuk 



2 
 

biayanya yang terbilang lebih murah dibandingkan bentuk penginapan 

lain, misalnya apartemen. 

Seperti halnya juga Asrama Yayasan Imelda merupakan sarana 

yang disediakan oleh yayasan imelda  untuk mahasiswa yang dihuni dari 

berbagai suku, agama, dan budaya. Asrama tersebut, menyediakan 

tempat tinggal bagi kaum laki-laki dan perempuan dengan perlengkapan 

fasilitas yang memadai seperti TV, kipas angin, kamar mandi, lemari 

pakaian, ranjang tidur dan lain sebagainya. 

Penghuni asrama yayasan imelda dengan jangka waktu yang lebih 

lama, maka yayasan imelda membuat wewenag bagi penghuni asrama 

dengan melaksanakan absensi atau daftar hadir yang sistem manual. 

Proses pencatatan absensi asrama yayasan imelda yang masih 

menggunakan manual menimbulkan beberapa masalah diantaranya: 

jumlah penghuni asrama yang cukup banyak, sering kaluar asrama tanpa 

ijin, membawa orang lain yang bukan penghuni asrama imelda,   

memanipulasi data absensi dengan penghuni lainnya. Dengan adanya 

masalah dalam absensi penghuni asrama di yayasan imelda maka peneliti 

menyusulkankan suatu sistem absensi asrama dengan menggunakan 

fingerprint. 

Oleh karena itu, dengan adanya suatu sistem yang bisa berjalan 

dan diimplementasikan pada setiap panghuni asrama, dan juga untuk 

Yayasan akan membantu dalam memudahkan dan meningkatkan efisiensi 

pencatatan presensi, dapat juga meningkatkan keakuratan data kehadiran 



3 
 

sehingga setiap penghuni asrama tidak dapat dimanipulasi data oleh 

penghuni lain. Berdasarkan uraian di atas maka penulis memutuskan 

untuk meneliti “Aplikasi Sistem Absensi Penghuni Asrama Yayasan 

Imelda”, sehingga hasil dari penelitian ini berguna bagi masyarakat 

nantinya khususnya bagi anak asrama yayasan imelda. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa hampir semua 

penghuni asrama melakukan kecurangan dalam absensi. Maka identifikasi 

masalah adalah: 

1. Anak asrama yang berjumlah banyak 

2. Sering keluar asrama tanpa ijin 

3. Membawa orang lain yang bukan penghuni asrama yayasan imelda 

4. Absensi yang masih manual sering terjadinya kecurangan atau 

pemalsuan tanda tangan. 

Maka rumusan masalah dari uraian diatas peneliti merancang 

sebuah sistem absensi yang tidak bisa dimanipulasi oleh penghuni asrama 

lainnya.  

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada sistem informasi absensi asrama pada 

Yayasan Imelda sebagai berikut: 

a. Data harus diambil dari bagian administrasi asrama Yayasan Imelda 

yaitu data absensi asrama setiap minggu. 
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b. Proses absensi asrama, sistem harus mengolah proses absensi 

asrama setiap hari. Yaitu absensi masuk dan absensi keluar asrama 

untuk jam perkuliahan atau keluar untuk keperluan lain. 

1.4. Maksud dan Tujuan penelitian 

1.4.1.  Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan di Yayasan Imelda 

adalah untuk mengetahui kegiatan pengontrolan absensi asrama yang 

dilakukan oleh pihak yang bersangkutan di perusahaan tersebut dan 

mencari pengalaman kerja di bidang informatika dan sistem informasi. 

1.4.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan di Yayasan Imelda 

adalah agar setiap masalah yang di temukan dalam absensi penghuni 

asrama bisa diselesaikan dengan cepat. 

1.5  Objek dan Metode Penelitia 

1.5.1.  Unit Analisis 

1.5.2.  Populasi dan Sampel 

 Defenisi dari Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul analisis dan 

desain sistem informasi menjelaskan bahwa: “populasi adalah seluruh 

item yang ada ” (2015:271). 

 Berdasarkan defenisi populasi di atas penulis menyimpulkan bahwa 

populasi adalah karakteristik dan objek yang diteliti. Adapun yang menjadi 

populsi dari penelitian penulis adalah populasi laporan absensi asrama dan 

laporan banyaknya penghuni asrama dalam setiap tahun. 
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 Defenisi sampel menurut Jogiyanto HM dalam bukunya yang 

berjudul analisis dan desain sistem informasi,menyebutkan bahwa : 

”sampel adalah pemilihan sejumlah item tertentu dari seluruh item yang 

ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk mewakili 

seluruh itemnya ” (2005:631). 

 Bedasarkan defenisi sampel di atas penulis dapat mengambil 

simpulan bahwa sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi, adapaun yang menjadi sampel dari 

penelitian penulis adalah sistem Absensi Asrama Yayasan Imelda. 

1.5.3.  Objek Penelitian  

 Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis menguraikan 

penjelasan tentang aplikasi sistem absensi penghuni asrama yayasan 

imelda dengan menggunakan bahan pemrograman berbasis visual. 

1.5.4.  Desain Penelitian 

 Defenisi desain penelitian menurut M.Nazir dalam buku yang 

berjudul Metode penelitian, menjelaskan bahwa: 

Desain penelitian data primer dan data sekunder adalah desain 

pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik 

dari responden. Jika peneliti menggunakan data sekunder, maka peneliti 

harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya 

dan juga si peneliti harus menerima limitas-limitas dari data tersebut. 

(2005:88) 
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 Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam pelaksanaan 

dan perancangan penelitian. 

1.5.4.1.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

akademik. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metodologi 

bisnis data kuantitatif dan data kualitatif  adalah penelitian akademik 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam 

membuat skripsi, tesis, dan disertasi serta merupakan sarana edukatif, 

sehingga lebih mementingkan validitas internal (caranya harus benar), 

variabel penelitian terbatas, serta kecanggihan analisis disesuaikan 

dengan jenjang pendidikan. (2002:4) 

 Alasan penulis memakai jenis penelitian akademik adalah agar 

dalam pembuatan tugas akhir dapat dibuat dengan cara-cara yang benar 

dengan terstruktur. 

1.5.4.2.  Jenis Data 

 Jenis data menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul 

metodologi bisnis data kuantitatif dan data kualitatif  adalah sebagai 

berikut: “data kuantitatif adalah penelitian yang jenis datanya berupa 

angka atau data kualitatif yang diangkakan” (2002:91). Sementara “data 

kualitatif adalah penelitian yang jenis datanya dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat dan gambar”. (2002:91)  
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 Jenis data yang penulis ambil adalah data kuantitatif dan kualitatif 

yang berbentuk angka dan kata atau kalimat. 

1.5.4.3.  Jenis Desain Penelitian 

 Jenis desain penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

dengan data primer/sekunder. Menurut Moh. Nazir dalam bukunya yang 

berjudul  Metodologi penelitian, menjelaskan bahwa: 

 Desain penelitian data primer dan data sekunder adalah desain 

pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta 

karakteristikdari responden. 

 Berdasarkan defenisi di atas penulis menggunakan penelitian data 

primer karena data yang didapat dari hasil wawancara langsung, 

sedangkan data sekunder karena data yang diperoleh dari dokumen –

dokumen yang ada pada Yayasan Imelda. 

1.5.5.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode peneliian 

deskriptif, metode survei, dan metode eksplanatoris. Metode penelitian 

deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. 

 Metode penelitian survai yaitu penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau 

politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. 
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 Metode penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan percobaan dan penyempurnaan terhadap suatu 

sistem. 

 Dari penjelasan di atas penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif, metode survai, metode eksplanatoris karena penulis 

membutuhkan penggambaran tentang sistem yang berjalan , penulis juga 

terjun langsung kelapangan dan mencari fkta-fakta yang berkaitan dengan 

judul penelitian. 

1.5.6.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik: 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak yang 

berkaitan dengan judul penelitian”. 

c. Pengamatan (observation) 

Defenisi wawancara yaitu pengamatan langsung adalah “cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”. 
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1.6.  Rekayasa Perangkat Lunak 

1.6.1.  Metodologi Pengembangan Sistem 

 Menurut Jogiyanto HM menyatakan bahwa: ”metodologi 

pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-prosedur, 

konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang akan 

digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi”(2005:41). 

 Berdasarkan defenisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa metodologi pengembangan sistem adalah cara untuk memperbaiki 

atau mengembangkan suatu sistem informasi yang ada menjadi lebih 

baik. Pengembangan sistem yang digunakan penulis antara lain: 

a. Metodologi yang berorientasi proses 

Bahwa metodologi ini disebut juga dengan metodologi struktur 

analisis dan desain. Penulis menggunakan metode ini ra lain karena 

metodologi ini telah dilengkapi dengan alat-alat (tool) dan teknik-

teknik yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem, alat yang 

digunakan antara lain data flow diagaram (DFD), dan bagan 

terstruktur. 

b. Metode yang berorientasi data 

Bahwa metode ini disebut juga metodologi model informasi. Alat 

yang yang digunakan untuk membuat model adalah entity 

relational diagram (ERD). Penulis menggunakan model ini karena 

penulis menggunaka ERD dalam tahap perancangan sistem. 

 



10 
 

1.6.2.  Model Pengembangan Sistem 

 Model pengembangan sistem yang penulis pakai adalah iterasi, 

adapun defenisi dari iterasi adalah “tahapan-yahapan tersebut 

dilaksanakan dengan pemakai teknik iterasi atau dimana suatu proses 

dilaksanakan secara berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang 

diinginkan” (Tata Sutabri 2004:62). 

1.7.  Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan pada Asrama Yayasan Imelda penulis 

mengharapkan banyak manfaat yang diperoleh walaupun dalam 

penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan, kegunaan penelitian yang 

dilakukan penulis mengenai perancangna aplikasi sistem absensi asrama 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Untuk mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh selama 

dibangku kuliah serta membandingkan teori yang yang diperoleh 

dengan lingkungan kerja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk sebagai bahan referensi bagi peneliti lain jika ingin 

melanjutkan atau mengembangkan tema yang sama yaitu 

mengenai Aplikasi Sistem Absensi Penghuni Asrama Yayasan 

Imelda. 

3. Bagi Perusahaan 
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Hasil dari penelitian dan rancangan yang dibuat oleh penulis dapat 

digunakan sebagai solusi bagi Yayasan pada bagian absensi asrama 

dalam mengelolah dan pembuatan laporan absensi penghuni 

asrama dengan lebih cepat, tepat dan akurat serta memberi 

kemudahan dalam pengelolaan data absensi.  

1.8.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.8.1.  Lokasi Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan studi 

kasus di rumah sakit umum imelda pekerja indonesia bagian kasubag 

umum yang berlokasi di Jalan bilal No. 24 pulo brayan darat I, Medan 

timur. 

1.8.2.  Waktu Penelitian 

 Waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan studi ini selama  

1 (satu) minggu, terhitung sejak 9 april 2016 sampai dengan 16 april 

2016. 

1.9.  Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan dalam penulisan Tugas Akhir, penulis 

membuat sistematika dalam bab yaitu: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

objek dan metode penelitian, lokasi serta waktu penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori pendukung penganalisaan dan 

pengembangan sistem, yang meliputi: pengembangan sistem, 

perancangan sistem, konsep dasar sistem, konsep dasar sistem 

dasar informasi, gambaran diagaram alir data, tentang 

pemrograman visual basic, teoei-teori pendukung lainnya. 

BAB III : ANALISIS SISTEM BERJALAN  

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum RSU IPI, tata 

laksana sistem yang berjalan, permasalah yang dihadapi, dan 

pemecahan masalah, serta tampilan sistem yang diusulkan. 

BAB IV : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  

Pada bab ini merupakan penjabaran hasil desain yang 

diusulkan oleh peneliti, sarana pengolahan data spesifikasi 

hardware dan software serta desain implementasi. 

BAB VI : PENUTUP 

Sebagai penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang penulis peroleh. 
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