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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi pada zaman sekarang telah mengalami banyak 

perkembangan. Website saat ini terbukti sangat membantu bagi lembaga atau 

perusahaan dalam menyampaikan informasi. Website tidak perlu waktu lama 

saat menyampaikan informasi dan juga bisa dilakukan dimanapun asalkan 

ada koneksi internet. Informasi yang diperoleh dari website lebih up to date atau 

lebih baru dan selalu berubah dari zaman ke zaman. Hal tersebut yang membuat 

pengguna gemar menggunakan atau menagakses website pada saat ini. 

Selama ini kantor Satbrimob Polda Jatim  melakukan kegiatan rutin setiap 

hari melaksanakan absensianggotanya dengan cara pelaksanaan apel pagi, dimana 

cara tersebut dirasa sedikit tidak efektif, karena membutuhkan waktu yang lumayan 

lama. 

Dikarenakan adanya permasalahan itu, maka muculah ide atau gagasan yang 

bisa membantu mempercepat kegiatan absensi anggota sehingga lebih efektif tidak 

memakan waktu yang banyak. Caranya yaitu dengan membuat Web Company 

Profile dan penerapan sistem FINGER PRINT untuk menampilkan detail informasi 

kehadiran anggota. 

Dalam membangun sebuah Sistem Informasi terpadu pada perusahaan bukan 

hanya sekadar mengubah proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional 

menjadi digital, tetepi juga merancang dan membuat sebuah alur informasi baru 

yang sistematis terstruktur dan terintegrasi menjadi suatu sistem yang terpadu. 

Sama halnya dengan perkembangan teknologi informasi, merancang dan 

membangun sebuah sistem informasi terpadu juga bertujuan agar supaya kinerja 

operasional kantor dapat meningkat. Juga dengan perkembangan smartphone 

yang saat ini pesat, membuat pengguna medapatkan informasi dengan mudah. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode iSystem iDevelopment iLife iCycle 

i(SDLC). Proses pembuatan sistem ini diantaranya yaitu membuat suatu web 

kepolisian lalu dihostingkan dan membuat sebuah aplikasi I melalui app inventor 2 

ultimate secara offline. Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan ini adalah suatu 

sistem web kepolisian. Didalam sistem ini terdapat beberapa fitur seperti iHome, 

iKoleksi, i dan i Admin. Dan nantinya akan di uji oleh beberapa pihak kepolisian 

Mpu Tantular untuk mencoba bagaimana cara penggunaan dan mengevaluasi 

tingkat kesesuaian dengan keakuratan scanner. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari indikator permasalahan yang sudah dijelaskan di 

latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dipilih untuk 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun sebuah sistem absesi 

anggota dengan Finger Print pada perangkat dengan keamanan yang 

kuat? 

2. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem yang bisa terkoneksi 

antar perangkat dan server penyimpanan database secara online? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Menambahkan sistem FINGER PRINT ke dalam sistem informasi 

yang nantinya digunakan untuk menampilkan informasi anggota 

2. Diharapkan dengan adanya sistem informasi berbasis FINGER PRINT 

ini bisa mempermudah pengecekan kehadiran anggota 

3. Memberikan  manfaat  bagi  anggota  untuk  kemudahan  dalam  

melaksanakan  proses absensi 

4. Memberikan   manfaat   bagi   fungsi  provos   untuk   kemudahan   

dalam   pengecekan kehadiran anggota Satbrimob 

5. Melakukan  ujicoba  pemakaian  keamanan  MD5  dan  FINGER PRINT  

untuk  mengevaluasi tingkat keamanan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mampu mempermudah dalam proses absensi anggota 

2. Dapat mencatat absensi anggota dengan cepat dan tepat serta keamanan 

yang terjaga 

3. Meminimalisir kecurangan kehadiran anggota dalam menunjang 

pemotongan tunjangan kinerja serta tindakan disiplin 

1.5. Batasan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka dalam 

penelitian ini akan dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Sistem informasi ini dibangun dengan softwarePHP versi 5 dan MySQL 

versi 4.1. 

2. Untuk sistem Finger Print Print di buat melalui website penyedia 

pembuatan Finger Print Print. 
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3. Sistem Finger Print Print diuji oleh beberapa pihak kepolisian untuk 

memastikan kerja scanner berjalan dengan baik. 
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 Halaman sengaja dikosongkan 
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