
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia bisnis, teknologi 

tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi salah satu 

penentu atas terlaksananya sasaran atau strategi bisnis perusahaan. Pengaruh 

global juga dirasakan pada bidang  manajemen perusahaan yang sangat berkaitan 

dengan teknologi, yakni dengan munculnya peralatan-peralatan teknologi canggih 

yang memudahkan usaha manusia dalam meningkatkan motivasi dan 

produktivitas untuk menghadapi persaingan diantara perusahaan atau 

institusi(Nawawi, 2008). Sistem pengamanan dengan menggunakan sidik jari 

sudah mulai dipergunakan di Amerika oleh seorang bernama E. Henry pada tahun 

1901. Henry menggunakan metode sidik jari untuk melakukan identifikasi pekerja 

dalam rangka mengatasi pemberian upah ganda. Sistem Henry menggunakan pola 

ridge (Ridge adalah punggung alur pada kulit, baik pada tangan atau kaki), yang 

terpusat pola jari tangan, jari kaki, khususnya telunjuk (Muslikhun dkk, 2016).  

Begitu pun dengan perkembangan teknologi Fingerprint sebagai alat 

pendataan presensi atau kehadiran sudah banyak digunakan di Indonesia, 

khususnya di perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan (Widyastuti, 

2016). Pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam 

pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang mendalam dan terperinci 

mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi kerja seseorang, 

gaji/upah, produktivitas, dan kemajuan instansi atau lembaga secara umum. 

Sistem presensi fingerprint merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

pendataan presensi atau kehadiran secara otomatis menggunakan sidik jari. 

Dengan model Client & Server, pendataan sidik jari cukup dilakukan sekali dan 

disimpan secara terpusat. Penerapan sistem presensi fingerprint bertujuan untuk 

memudahkan perusahaan atau instansi dalam mengelola dan merekap data absensi 

pegawainya (Indarti, 2016). 
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dibentuk pada 

tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004. Dinas ini beralamat di jalan 

S.M Amin No.92, Payung Sekaki, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru. 

Melalui proses perubahan pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum membawahi 4 

Bidang Teknis dan 2 UPTD yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, 

Bidang Pengairan dan Bidang Pertamanan dan Kebersihan, serta UPT SPAM dan 

UPTD Alat Berat. Masing-masing UPT dikepalai oleh seorang Kepala UPTD 

setara esselon IV yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.  

Dinas ini merupakan instansi pemerintah yang memiliki jumlah pegawai 

sebanyak 389 orang. Terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang sekretariat 27 

orang, bidang Sumber Daya Air 42 orang, bidang Pembangunan Jalan Dan 

Jembatan 162 orang, bidang Reservasi Jalan Dan Jembatan 51 orang, bidang Air 

Minum Dan Penyehatan Lingkungan 21 orang, bidang Penataan Ruang 10 orang, 

bidang Penataan Bangunan 12 orang, bidang UPT Jalan Dan Jembatan Wilayah I 

10 orang, bidang UPT Jalan Dan Jembatan Wilayah II 9 orang, bidang UPT Jalan 

Dan Jembatan Wilayah III 11 orang, bidang UPT Peralatan Konstruksi 9 orang, 

bidang UPT Laboratorium Bahan Konstruksi 13 orang, bidang UPT Pengelolaan 

Air Minum 12 orang. 

Berdasarkan wawancara dengan bagian IT Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang provinsi Riau, dinas ini telah menerapkan teknologi sistem 

presensi fingerprint sebagai alat atau media dalam proses absensi pegawai sejak 

tahun 2015. Sistem ini diterapkan guna memantau kehadiran pegawai setiap 

harinya, serta pemenuhan 25 jam ke kantor setiap minggunya. Setiap pegawai 

mengabsen dengan cara  menempelkan salah satu jari tangan pada alat 

Fingerprint, kemudian  alat ini akan terhubung dengan satu database pada 

komputer admin, dan database tersebut dapat diakses oleh admin melalui aplikasi 

Manajemen absensi. 

Selama penerapan sistem presensi fingerprint, ada beberapa masalah yang 

dihadapi pegawai yang mengacu kepada kepuasan pengguna terhadap sistem 

presensi fingerprint, yaitu  
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1. Dari dimensi  isi (content), yaitu tidak tersedianya data laporan pegawai 

yang terlambat pada aplikasi. Hal ini menyebabkan admin harus mencari 

secara manual data pegawai yang terlambat.  

2. Dari dimensi keakuratan (accuracy), terkadang pegawai harus berulang 

kali menscan jarinya agar terbaca oleh aplikasi. Hal ini merugikan pegawai 

apabila jarinya basah ataupun terluka. 

3. Dari dimensi ketepatan waktu (timeliness), yaitu identifikasi sensor 

lambat. Hal ini sangat merugikan pegawai, karena membutuhkan waktu 

yang lama dalam proses absensi. 

Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis penerapan sistem 

presensi fingerprint terhadap kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna merupakan 

salah satu faktor keberhasilan pada pengembangan dan penerapan suatu teknologi 

informasi (Pikkareinen, 2006). Proses penggunaan terhadap kualitas layanan 

merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu layanan, untuk mengatasi 

hal tersebut pihak Dinas Pekerjaan Umum provinsi Riau harus mengetahui 

seberapa besar kualitas layanan fingerprint terhadap penggunanya dan apa yang 

diinginkan oleh pengguna aplikasi tersebut.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan 

pengguna terhadap sistem presensi fingerprint adalah metode EUCS (End User 

Computing Satisfaction) . Metode ini mengemukakan bahwa dalam menganalisis  

kepuasan pengguna akhir terhadap suatu sistem atau aplikasi lebih menekankan 

kepuasan (satisfaction) pengguna terhadap aspek teknologi terdapat lima dimensi, 

yaitu isi (content), keakuratan (accuracy), bentuk (format), kemudahan 

penggunaan (ease of use) dan ketepatan waktu (timeliness) ( Arthur et all, 2008 

dikutip oleh Hutami dan Camilla, 2016). Dimensi yang diukur dalam analisis 

sistem presensi fingerprint ini adalah  ketepatan waktu (timeliness), isi (content), 

dan keakuratan (accuracy).  Ketepatan waktu adalah ketersediaan dari informasi 

output pada waktu yang sesuai untuk penggunaannya, isi atau content mengukur 

apakah sistem menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

Keakuratan adalah kebenaran dari informasi output (Marakarkandy dan Yajnik, 

2013) 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

topik Tugas Akhir dengan judul “Analisis Sistem Presensi Fingerprint 

menggunakan metode EUCS (Studi Kasus : Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Riau)” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah yaitu bagaimana 

analisis penerapan sistem presensi Fingerprint terhadap kepuasan pengguna 

dengan metode EUCS. 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Analisis dilakukan pada Sistem Presennsi Fingerprint pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 

2. Responden yang akan diteliti sebanyak 80 orang, yang terdiri dari  2 

orang bagian IT dan 78 orang pegawai. 

3. Pengujian validitas, reliabilitas dan hipotesis dengan varibel berikut: 

a. Variabel bebas (X) adalah isi (content), keakuratan (accuracy), 

dan ketepatan waktu (timeliness) 

b. Variabel terikat (Y) adalah Kepuasan Pengguna (User 

Satisfaction) 

4. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  Simple Random 

Sampling 

5. Analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda 

6. Penghitungan data menggunakan Aplikasi perhitungan SPSS.21 for 

windows. 

1.4  Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem presensi 

Fingerprint 

2. Untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling mempengaruhi 

kepuasan pengguna terhadap sistem presensi Fingerprint dilihat dari 
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perspektif isi (content), keakuratan (accuracy), dan ketepatan waktu 

(timeliness). 

3. Untuk memberikan solusi berupa rekomendasi kepada pihak Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 

1.5  Manfaat  

 Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem presensi 

Fingerprint 

2. Dapat mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi 

kepuasan pengguna. 

3. Dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan bahan 

pertimbangan bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Riau dalam pengembangan aplikasi Fingerprint untuk 

kedepannya. 

1.6  Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan Tugas Akhir  ini terdiri pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 5 (lima) bagian, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori 

umum yang mendukung judul penelitian, teori-teori tentang topik 

yang dibahas, teori-teori tentang masalah yang dibahas untuk 

digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan laporan ini. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang analisis mengenai penerapan sistem presensi 

fingerprint terhadap kepuasan pengguna dan hasil penelitian ini 

berupa rekomendasi acuan perbaikan dan peningkatan layanan pada 

pegawai. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis baik itu kepada pembaca, kepada 

program studi sistem informasi, maupun untuk penulis sendiri, serta 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


