
 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin meningkatnya dan majunya teknologi yang ada saat ini terutama 

dalam bidang elektronika dan telekomunikasi. Salah satu teknologi yang 

berkembang pesat penggunaannya adalah Radio Frequency Identification 

(Pengidentifikasi Gelombang Frekuensi Radio) atau yang biasa dikenal sebagai 

RFID. Pencatatan absensi karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam 

pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang mendalam dan terperinci 

mengenai kehadiran seseorang karyawan yang dapat menentukan prestasi kerja, 

gaji, produktifitas atau kemajuan instansi secara umum. Pencatatan absensi 

karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya 

manusia. Informasi yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seseorang 

karyawan yang dapat menentukan prestasi kerja, gaji, produktifitas atau kemajuan 

instansi secara umum. Salah satu instansi pemerintah desa yang masih 

menggunakan sistem presensi manual adalah kantor Desa Sabak Auh. 

Absensi secara manual memiliki berbagai kekurangan seperti 

membutuhkan banyak kertas dan tinta, membutuhkan ruang yang banyak sebagai 

tempat penyimpanan, serta dibutuhkan kejujuran karyawan dalam mencatat waktu 

kehadirannya. Hal ini sering memberi peluang adanya manipulasi data kehadiran 

apabila pengawasan yang kontinyu pada proses ini tidak dilakukan dengan 

semestinya. Kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan 

teknologi semikonduktor yang saat ini demikian pesat perkembangannya. 

Teknologi RFID (Radio Frequency Identification) merupakan teknologi 

yang dapat melakukan many to many communication (banyak reader yang dapat 

membaca satu tag maupun satu reader dapat membaca banyak tag). Dengan 



 

2 
 

kelebihannya tersebut teknologi RFID dapat diimplementasikan juga sebagai 

media pendukung dalam kelancaran proses absensi/kehadiran karyawan. 

Salah satu instansi Pemerintah Desa yang masih menerapkan absensi 

manual adalah kantor Desa Sabak Auh, kantor desa adalah pusat pelayanan di 

desa, menjadi segala kegiatan yang ada di desa, baik itu dibidang pemerintahan, 

pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di kantor desa. 

dimana Kantor desa tersebut memiliki 12 karyawan, dimana jumlah karyawan 

masih memungkinkan dilakukan absensi manual,cara manual tersebut dirasakan 

kurang efektif. Absen manual tersebut juga sedikit membawa masalah rekapitulasi 

absen bulanan dimana bisa jadi ada yang terlewatkan dan bisa jadi kehilangan 

dokumen absensi tersebut.  

Maka dari itu dengan teknologi RFID (Radio Frequency Identification) ini 

,setiap karyawan diharapkan tidak perlu lagi menandatangani form absensi karena 

data kehadirannya akan teridentifikasi secara otomatis oleh reader RFID (Radio 

Frequency Identification) dan tersimpan di dalam database sistem. Alat yang 

dibuat dalam Tugas Akhir ini digunakan untuk mengidentifikasi gelombang radio. 

Untuk itu minimal dibutuhkan dua buah perangkat, yaitu yang disebut tags dan 

reader module. 

Dengan sistem absensi ini, karyawan hanya perlu mendekatkan kartu tag 

yang berupa kartu karyawan pada reader sehingga data kehadirannya secara 

otomatis akan tersimpan ke dalam sistem informasi(Kunci, 2019). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian dari latar belakang,maka permasalahan yang diamati 

dalam proyek akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem absensi otomatis karyawan 

menggunakan RFID. 

2. Bagaimana membuat sistem absensi RFID yang terhubung pada 

informasi web. 

3. Bagaimana cara merancang dan mensinkronisasikan RFID dan 

Mikrokontroler. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, agar tidak menyimpang dari tujuan yang nantinya 

akan dicapai maka pembahasan masalah dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Sistem absensi untuk mendeteksi waktu kedatangan dan keluar 

karyawan untuk satu kali cycle (datang dan pergi). 

2. Sistem absensi yang dirancang dikhususkan untuk absensi karyawan 

desa Sabak Auh. 

3. Hanya digunakan untuk menampilkan dan menyimpan log waktu 

kedatangan dan pengguna tag RFID. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Merancang suatu attendance system dengan menggunakan teknologi 

RFID. 

2. Merancang prototype absensi RFID agar data dapat dilihat pada 

halaman web. 

3. Untuk mengetahui cara menggunakan RFID 

4. Implementasi teknologi 

 

 Manfaat yang dicapai dari tugas akhir ini adalah: 

1. Menghemat waktu proses absensi karyawan dibandingkan absen 

tertulis. 

2. Dengan sistem ini dapat mengurangi kesalahan dalam menginput data 

agar data kehadiran karyawan lebih terkontrol. 
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1.5 Metode Penyelesaian masalah 

Tahapan proses penyelesaian masalah yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan metode yang disusun secara terurut dengan melakukan tahapan-

tahapan untuk memastikan upaya penelitian dan perancangan akan mencapai hasil 

yang maksimal dimulai dengan mengidentifikasi masalah-masalah pada saat ini, 

yakni bagaimana cara absensi karyawan yang dapat dilakukan secara otomatis 

pada suatu kantor/instansi yang dapat dilakukan menggunakan teknologi IoT. 

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode studi pustaka dan studi 

literatur. Menentukan metode yang sesuai lalu melakukan pengujian dari program 

yang telah dibuat sehingga menghasilkan sebuah rancang bangun sistem absensi 

karyawan menggunakan RFID berbasis web. 
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