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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah 

kehadiran pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai 

peserta tentu akan melakukan absensi. Absensi juga bisa digunakan untuk kepentingan 

perusahaan seperti mencatat jumlah kedatangan karyawan untuk bekerja. Biasanya 

absensi di Squareone menggunakan kertas untuk mencatat absensi karyawannya. 

Namun, dikhawatirkan akan terjadi penitipan absensi, karyawan lupa melakukan 

absensi, atau daftar absensi hilang. Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi yang 

memungkinkan setiap karyawannya dapat melakukan absensi dan bisa di-manage oleh 

Admin. Tidak hanya itu, diperlukan juga fitur untuk mencegah adanya penitipan 

absensi maupun absensi dari luar kantor. 

Secara detail, bagian kerja yang akan dilaksanakan berupa pembuatan Login 

untuk Admin dan karyawan, fitur session time out untuk me-logout secara otomatis 

pada selang waktu tertentu jika tidak ada kegiatan sama sekali,fitur Home untuk 

melihat karyawan yang sudah absen masuk maupun absen keluar.  Penambahan fitur 

penjagaan file extension untuk data yang diupload (foto karyawan), penambahan fitur 

penjagaan tidak ada data atau input yang kosong. Pada karyawan, karyawan dapat 

melakukan absensi masuk, setelah absensi masuk dilakukan, opsi absensi masuk akan 

diganti dengan absensi keluar untuk mencegah adanya collision. Karyawan dapat 

melihat History absensinya, dan juga dapat mengganti password-nya. Admin dapat 
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melihat karyawan yang sudah melakukan absensi (baik absensi masuk maupun keluar) 

pada halaman Home. Admin dapat melakukan penghitungan gaji karyawan melalui 

history absensi dari karyawan tersebut. Sistem akan menghitung gaji karyawan dengan 

menyocokkan histori absensi dengan gaji karyawan tersebut. Admin dapat menyimpan 

history pembayaran karyawan untuk mempermudah pembayaran berikutnya. Sistem 

ini diperlukan untuk mempermudah absensi karyawan tanpa harus mengabsen setiap 

karyawan yang ada. Karyawan yang sudah datang hanya perlu melakukan absensi 

dengan menggunakan sistem ini, sehingga menyingkat waktu para karyawan tanpa 

perlu mendatangi pengabsen. 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut. 

 Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja dengan 

bekal ilmu yang telah dipelajari di kampus. 

 Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui 

pengaplikasian ilmu. 

 Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa. 

 Menerapkan Securities dalam website yang akan dibuat.  

 Mempermudah absensi karyawan. 

 Mempermudah perhitungan gaji karyawan. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan di CV Mitra Media Persada (Squareone) yang 

bertempat di Jl. Kelapa Kopyor V, sektor 1D CA 9/9, Gading Serpong. Periode kerja 
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magang dimulai sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 10 September 2015. Waktu 

kerja magang berlangsung setiap hari Selasa sampai Jumat dikarenakan adanya 

kegiatan perkuliahan pada hari Senin. Kegiatan magang dimulai dari pukul 09.00 WIB 

hingga pukul 18.00 WIB bertempat di kantor perusahaan. 
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