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Abstract— The attendance system in the laboratories of PTS X 
has been done manually and was considered to be inefficient due 
to the detainment of filling in by its employees and the absence of 
the real time monitoring from the functionaries. The incomplete 
or inappropriate attendance list could cause a delay in the process 
of salary recapitulation. Therefore, a new automatic system for 
the attendance list was needed. This research addresses these 
problems by applying Research and Development (R & D) method 
which is experimented in a limited environment. This research 
results in a mobile-based attendance list application which makes 
use of the Near-Field Communication technology. The system has 
been well integrated in an android platform and gives the ease of 
use for its users in filling in their attendance.nvenience to 
laboratory employees in conducting presence process. 
 

Intisari— Sistem presensi pegawai yang ada di laboran PTS 
X masih manual dan dinilai kurang efisien karena terkadang 
pegawai laboran cenderung menunda untuk mengisi presensi 
setelah bertugas serta belum adanya pengawasan secara 
realtime dari sisi stakeholder/pejabat di lingkungan PTS X. 
Terbukti dengan fakta seperti absensi tidak jelas/kotor dan 
waktu masuk yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ada 
sehingga memperlambat proses rekapitulasi gaji. Untuk itu 
dibutuhkan sistem baru yang dapat mengatasi masalah 
tersebut dengan membangun sebuah aplikasi presensi pegawai. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian 
dan Pengembangan atau sering disebut juga dengan Research 
and Development, namun dalam penelitian ini langkah-langkah 
penggunaan R&D dilakukan sampai ujicoba produk atau 
ujicoba terbatas saja. Penelitian ini menghasilkan aplikasi 
sistem presensi pegawai berbasis mobile memanfaatkan 
teknologi Near Field Communication pada platform Android 
dengan sistem yang sudah terintegrasi baik dan memberikan 
kemudahan kepada pegawai laboran dalam melakukan proses 
presensi. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laboran PTS X merupakan salah satu unit yang 
bergerak dalam pemenuhan sarana dan prasarana di 
lingkungan PTS X. Terdapat dua macam pegawai di dalam 
Laboran PTS X, yaitu pegawai full time (sesuai dengan surat 
rektor) dan pegawai part time (biasanya terdiri dari 

mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan). Sistem 
jaga/tugas pegawai di Laboran PTS X tergantung pada waktu 
yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal kuliah pegawai 
di dalamnya sebagai mahasiswa. 

Sistem presensi pegawai yang ada di Laboran PTS X 
masih manual dengan daftar hadir kertas hingga saat ini dan 
terpusat pada satu kantor saja yaitu kantor utama laboran 
PTS X, padahal kantor cabang laboran tersebar di beberapa 
gedung di PTS X yaitu diantaranya gedung E, RX dan GX. 
Namun, sistem ini masih dinilai kurang efisien karena 
terkadang pegawai laboran lupa untuk mengisi presensi 
setelah melakukan tugas jaga dan belum adanya pengawasan 
secara realtime dari sisi stakeholder/pejabat di lingkungan 
PTS X bila ada penundaan absensi, kertas absensi yang 
kotor/tidak jelas, kesalahan penulisan absen dan waktu 
masuk yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ada. 
Dampak lain yang ditimbulkan dari sistem presensi yang 
masih manual ini adalah penggajian pegawai laboran yang 
sering mundur dikarenakan kesalahan dalam melakukan 
rekap gaji yang memaksa bagian administrasi harus 
menghitung ulang rekap gaji yang sebelumnya sudah 
dilakukan. Rekapitulasi daftar kehadiran pun dinilai sangat 
penting karena nantinya hal ini akan masuk kepada bagian 
evaluasi untuk melihat kehadiran pegawai di dalam 
menjalankan tugasnya.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi 
hingga saat ini sudah memungkinkan kita membangun 
sistem kehadiran untuk memecahkan masalah di atas. Salah 
satu teknologi yang mendukungnya adalah Near Field 
Communication (NFC) yang merupakan teknologi 
komunikasi nirkabel dengan jarak mencapai sekitar 5 cm. 
NFC dapat digunakan sebagai media komunikasi antara dua 
perangkat aktif maupun antara perangkat aktif dan perangkat 
pasif. Jarak komunikasi antara dua perangkat NFC 
bergantung pada NFC reader/smartcard reader dan kartu 
pintar/smartcard yang dipakai. NFC diharapkan bisa 
menjadi solusi bagi permasalahan presensi pegawai Laboran 
PTS X yang dinilai masih kurang efisien. Dengan adanya 
sistem baru yang menggantikan sistem manual sebelumnya, 
maka pegawai Laboran PTS X akan semakin dipermudahkan 
dalam melakukan presensi kehadiran yang aman dan 
mempermudah pengawasan realtime di sisi 
stakeholder/pejabat. 
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