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ABSTRAK 

Absensi kehadiran pegawai merupakan salah satu faktor yang penting bagi sebuah instansi 

untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sangat erat sekali dengan yang Namanya kedisiplinan dan 

akan memiliki dampak pada kinerja dari tiap - tiap pegawai itu sendiri. Oleh karena itu, perlu 

adanya pendataan khusus untuk mencatat absensi  kehadiran dan ketidakhadiran agar aktifitas 

kerja dapat tercatat secara realtime dan baik. Pada UPPD Samsat Banjarbaru dalam proses absensi 

masih manual menggunakan Microsoft office yang berdampak pada efisiensi dan efektifitas 

pendataan, pencarian data sekaligus perhitungan rekap data yang membutuhkan waktu yang relatif 

lama.  

Disamping itu resiko kesalahan dan kehilangan data absensi semakin besar. Berdasarkan 

permasalahan diatas dibuatlah  Aplikasi Absensi dan izin online pegawai di samsat banjarbaru 

berbasis WEB. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

yang meliputi: metode riset, wawancara dan pustaka. Penelitian ini merancang sistem informasi 

absensi dan penggajian yang berbasis komputer dengan alat bantu barcode. Aplikasi ini akan 

mencatat data kehadiran pegawai, sakit, ijin, dan tanpa keterangan. Hasil penelitian membangun 

aplikasi absensi ini dapat disimpulkan bahwa desain sistem absensi pegawai dapat diaplikasikan. 

Aplikasi informasi ini mampu menggantikan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara 

manual seperti rekap data, input data dan membuat laporan-laporan. Informasi yang diperoleh dari 

sistem ini lebih valid dari sistem lama karena semua data telah terintegrasi dalamsatu database. 

 

ABSTRACT 

Employee attendance is one of the important factors for an agency to achieve a goal. This 

is very closely related to discipline and will have an impact on the performance of each employee. 

Therefore, there is a need for special data collection to record attendance and absence so that work 

activities can be recorded in real time and properly. At UPPD Samsat Banjarbaru the attendance 

process is still manual using Microsoft office which has an impact on the efficiency and 

effectiveness of data collection, data search as well as data recap calculations which take a 

relatively long time. 

Besides, the risk of errors and loss of attendance data is getting bigger. Based on the above 

problems, an online attendance and permission application for employees at the Banjarbaru Samsat 

was made based on WEB. The research method is the method used in data collection which 

includes: research methods, interviews and literature. This study designed a computer-based 

attendance and payroll information system with barcode tools. This application will record 

employee attendance data, illness, permission, and without information. The results of the research 

to build this attendance application can be concluded that the design of the employee attendance 

system can be applied. This information application is able to replace activities that were 
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previously carried out manually such as data recap, data input and making reports. The information 

obtained from this system is more valid than the old system because all data has been integrated 

into one database. 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini penginputan data absensi dan izin pegawai pada SAMSAT Banjarbaru masih 

dilakukan secara sederhana dengan semi komputer menggunakan Microsoft Word dan Microsoft 

Excel. Menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel sebagai alat penginputan dan 

penyimpanan data absensi dan izin pegawai terkadang bisa saja terjadi kesalahan dalam 

penginputannya, bahkan bisa juga data yang sudah diinput terhapus dan data sudah tersimpan 

hilang. Jika pegawai yang ingin melakukan absensi namun sedang dalam keadaan sakit atau di luar 

daerah harus memberitahukan pihak kantor dengan mengirimkan surat untuk proses pengajuan 

izin. Padahal surat yang berbentuk kertas bisa saja hilang/terselip dan membuat para pegawai juga 

terkadang kerepotan jika harus mengantarkan surat tersebut ke kantor terlebih dahulu. 

Untuk itu solusinya adalah dengan merancang suatu alur kerja sistem aplikasi absensi dan 

izin pegawai berdasarkan sistem absensi dan izin pegawai dengan sistem semi komputer yang 

sudah ada di Samsat Banjarbaru yang masih dinilai kurang efektif dan efisien. Selain itu juga 

dengan membuat sistem basis data yang terkomputerisasi serta dengan penambahan metode 

Qrcode di aplikasi yang akan memberikan solusi optimal untuk kecepatan dan ketepatan dalam 

proses absensi dan izin pegawai secara online melalui aplikasi langsung.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pada penelitian 

kali ini adalah untuk merancang aplikasi ini dengan mengambil judul “Aplikasi Absensi dan Izin 

Online Pegawai Pada SAMSAT Banjarbaru Berbasis WEB”. 

 

METODE 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya adalah sebgai 

berikut : 

1. Observasi  

Pada teknik obervasi ini, langkah yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati langsung 

proses absensi dan pengajuan izin serta mencatat kekurangan proses kerja yang sudah di amati 

tersebut.  

2. Wawancara  

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog langsung kepada pihak 

pegawai atau yang berwenang pada Samsat Banjarbaru mengenai proses kerja yang dilakukan 

dari awal pegawai melakukan absensi dan pengajuan izin hingga rekapitulasi laporan.  

3. Studi Dokumentasi  

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari jurnal-jurnal yang 

terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada proses kerja di Samsat Banjarbaru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah tahapan-tahapan Aliran sistem yang sedang berjalan di UPPD Samsat 

Banjarbaru sebagai berikut :  

1) Pegawai datang kekantor untuk melakukan absensi yang didata oleh satpam. 

2) Satpam kemudian mengisikan absensinya. 

3) Bagi pegawai yang ingin izin, maka diharuskan mengirimkan surat izin kekantor yang 

diterima dan diizinkan oleh pimpinan. 



 

 
Gambar 1 Flowmap Sistem Berjalan 

Pada Sistem yang dibuat ini adalah untuk memudahkan proses kerja dari admin, satpam, 

pegawai dan kepala samsat dari proses absensi hingga pengajuan izin. Maka berikut ini adalah 

usecase diagram dari sistem yang akan dibuat.  

 
Gambar 2 Usecase Diagram 

 

Berikut adalah class diagram untuk meggambarkan sistem yang akan dibuat:.  



 
Gambar 3 Classdiagram 

 

1. Form Login  

Form Login ini berfungsi untuk dapat masuk kehalaman sistem. 

 
Gambar 4 Form Login 

2. Halaman Beranda Admin 



Halaman beranda admin adalah  halaman yang difungsikan untuk admin dapat mengelola data 

– datanya. Halaman ini merupakan halaman pertama kali tampil setelah login dari sistem. 

 
Gambar 5 Halaman Beranda Admin 

3. Halaman Menu Data Akun 

Halaman data akun merupakan halaman pengelolaan user untuk masuk kedalam sistem  

 
Gambar 6 Halaman Data Akun 

 

4. Halaman Menu Jabatan 

Halaman menu jabatan merupakan kumpulan data jabatan yang ada di UPPD Samasat 

Banjarbaru. Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan menghapus data 

jabatan. 



 
Gambar 7 Halaman Menu Jabatan 

 

5. Halaman Menu Data Katagori Izin 

Halaman menu data kategori izin merupakan kumpulan data kategori izin yang ada di UPPD 

Samsat Banjarbaru. Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan menghapus 

data kategori izin.  

 
Gambar.8 Halaman data kategori izin 

 

6. Halaman Menu Pegawai 

Halaman menu pegawai merupakan halaman yang berisikan data – data pegawai yang 

terdaftar di aplikasi. Pada halaman ini admin bisa menambahkan data, mengedit dan 

menghapus data pegawai. 



 
Gambar 9 Halaman Menu Pegawai 

 

7. Laporan Data Pegawai 

Laporan data pegawai ini berisikan mengenai informasi rekapitulasi data pegawai yang bekerja 

di UPPD Samsat Banjarbaru. 

 
Gambar 10 Laporan Data Pegawai  

  



8. Laporan Absensi Pegawai 

Laporan absensi pegawai ini merupakan rekapitulasi absensi pegawai. 

 
Gambar 11 Laporan Absensi Pegawai  

9. Laporan Data Keterlambatan Pegawai 

Laporan data keterlambatan pegawai ini merupakan rekapitulasi keterlambatan pegawai. 

 
Gambar 12 Laporan Data Keterlambatan Pegawai 

10. Laporan Data Izin Pegawai 

Laporan data izin pegawai ini merupakan rekapitulasi data izin pegawai yang diajukan 

melalui sistem. 



 
Gambar 13 Laporan Data Izin Pegawai  

11. Laporan Pegawai yang Sakit 

Laporan pegawai yang sakit merupakan rekapitulasi pegawai yang sakit yang diajukan pegawai 

didalam sistem. 

 
Gambar 14 Laporan Pegawai Yang Sakit 

12. Laporan Data Ketidakhadiran Pegawai  

Laporan data ketidakhadiran pegawai merupakan rekapitulasi ketidakhadiran pegawai dalam 

bekerja. 



 
Gambar 15 Laporan Data Ketidakhadiran Pegawai 

13. Laporan Penilaian Kinerja Pegawai 

Laporan penilaian kinerja pegawai ini merupakan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai. 

 
Gambar 16 Laporan Penilaian Kinerja Pegawai 

 

14. Surat Izin  

Surat izin ini merupakan surat yang didapatkan oleh pegawai setelah pengajuan izinnya 

disetujui oleh pimpinan dan dapat dicetak di masing – masing dashboard pegawai. 



 
Gambar 17 Surat Izin 

15. Surat Teguran 

Surat teguran ini merupakan surat teguran yang diberikan kepada pegawai apabila hasil 

penilaian kinerja pegawai dibawah 80%. 

 
Gambar 18 Surat Teguran 



16. Notifikasi Telegram Pegawai Izin 

 
Gambar 19 Notifikasi Telegram Pegawai Izin 

17. Notifikasi Telegram Pegawai Terlambat 

 
Gambar 20 Notifikasi Telegram Pegawai Terlambat 

  



18. Notifikasi Telegram Pegawai yang Sakit 

 
Gambar 21 Notifikasi Telegram Pegawai Sakit 

19. Notifikasi Telegram Pegawai Lembur 

 
Gambar 22 Notifikasi Telegram Pegawai Lembur 

 

 

 

  



PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mempermudah dalam proses absensi dan izin pegawai di UPPD Samsat Banjarbaru.  

2. Mempersingkat waktu dalam rekapitulasi data absensi dan data pengajuan izin pada UPPD 

Samsat Banjarbaru yang dibuat kedalam sebuah laporan.  

3. Membantu pihak UPPD Samsat Banjarbaru untuk menerapkan teknologi aplikasi berbasis 

WEB. 

Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran untuk 

penyempurnaan penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah : 

1. Perlu adanya pengembangan dari sistem untuk dibuat aplikasi berbasis mobile. 

2. Diperlukan sejenis notifikasi melalui sistem. 
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