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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah cafe besar sebuah otomasi alat absensi seperti check clock sangat 

diperlukan untuk menunjukan jam masuk dan jam pulang karyawan itu sangat perlu,apalagi 

abasensi karyawan sangat penting dibidang usaha karena absensi menunjukan ketepatan 

masuk. Selain untuk menunjukan ketepatan masuk kerja, absensi juga bisa menjadi penilain 

keaktifan seorang karyawan pada outlet tersebut. 

Pada permasalah kali ini yang rata-rata dialami cafe pada sistem absensi manual dan 

tidak sesuai standarisasi yang ada, dimana kemajuan teknologi semakin pesat. Dengan 

absensi manual tersebut ada beberapa faktor-faktor kelemahan penyebab dari permasalahan 

pada check clock tersebut adalah  keakuratan waktu keluar masuk, Contohnya apa bila 

karyawan melakukan ceck clock pada jam 15.58  sistem check clock manual akan 

menangkap jam 16.00, keterlambatan karyawan bisa dimanipulasi, biasanya karyawan 

menggunakan alasan-alasan tertentu dan kertas check clock bisa ditulis dengan tangan, bisa 

memutar balikan arah jarum jam dengan cara membongkar piranti jam tersebut. 

Pada umumnya pimpinan perusahaan dapat melihat data keaktifan karyawaan 

dengan terjun langsung kelapangan dimana perusahaan itu berada. Maka dari itu perlu 

adanya akses dari satu tempat untuk memudahkan seorang pimpinan dapat melihat 

keaktifan karyawan, selain itu dengan adanya absensi ini kita bisa mengakses kehadiran 

dan keaktifan terhadap karyawan dengan mudah. 

Maka dari itu perlu ditingkatkannya sistem absensi karyawan menggunakan Near 

Field Communication (NFC). untuk meningkatkat sistem absensi karyawan tersebut secara 

maksimal, diperlukan akses yang mudah, dalam mengakses keaktifan karyawan. Sehingga 

manager tidak perlu melihat absensi manual secara satu persatu.  

NFC merupakan sautu teknologi wireless jarak dekat yang biasanya membutuhkan 

jarak 4cm atau kurang untuk berkomunikasi. NFC beroperasi pada frekwensi 13.65 MHz 

dengan rata – rata kecepatan transfer 106 Kbps sampai 848 Kbps. NFC selalu melibatkan 

inisiator dan target. Inisiator secara aktif menghasilkan Frekwensi Radio (RF) yang dapat 

mengaktifkan target yang pasif. Hal ini memungkinkan target NFC untuk dapat 

mengidentifikasi faktor – faktor yang sangat sederhana dari perangkat seperti tag, stiker, 

ataupun kartu yang tidak memerlukan baterai. 
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Oleh karena itu kita bisa menggabungkan name tag dengan NFC yang digunakan 

sebagai absensi sekaligus agar setiap karyawan mempunyai name tag yang bisa dipakai 

dalam bekerja agar customer mengenali nama tiap-tiap karyawan. Dan nantinya absensi 

tersebut dapat di rekapitulasi dalam jangka waktu satu bulan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem agar dapat membaca kode NFC card untuk proses 

absensi karyawan 

2. Bagaimana merancang sistem raspberry pi agar terkonfigurasi dengan Light 

Emitting Diode (LED) touchscreen.  

3. Merancang system presensi dengan gaji karyawan berbasis web. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis Mikrokontroller yang digunakan adalah Raspberry Pi. 

2. Tipe NFC card Reader yang digunakan adalah modul NFC 13.56Mhz 

3. Menggunakan LED touchscreen sebagai tampilan informasi absensi. 

4. Sistem dibuat dalam bentuk prototipe. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari implementasi absensi ini adalah sebagai berikut  : 

1. Proses absensi menggunakan barcode NFC Card. 

2. Mengurangi manipulasi data absensi terhadap karyawan. 

3. Membuat system absensi agar dapat mempermudah melihat kinerja kedisiplinan 

pegawai. 

4. Rekap data absensi menjadi lebih mudah. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, tentunya ada beberapa manfaat yang diharapkan. Manfaat yang 

diharapkan tersebut adalah : 

a. Prototipe dalam skala kecil yang dibuat dalam tugas akhir ini dapat aplikasikan dalam

skala besar atau nyata dalam dunia kerja.

b. Mencegah terjadinya kecurangan penitipan absensi.

c. Memudahkan perhitungan gaji secara mudah tanpa melihat absensi secara manual.

d. Lebih mudah untuk menilai keaktifan karyaawan dengan adanya sistem penilaian

setiap hari.

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup permasalahan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan tentang tugas akhir.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengulas tentang dasar teori yang mendukung untuk selanjutnya digunakan untuk 

pembahasan pada perencanaan atau perancangan penelitian. 

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM  

Berisi tentang perencangan dan pembuatan rangkaian elektronika dan alat 

berdasarkan blok diagram.  

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari lapangan. 

BAB V PENUTUP  

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran atas 

kerja alat yang diperoleh dalam pembutan tugas akhir ini. 


