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ABSTRACT 
 

Currently very rapid technological development. This strongly 
support and is required to help the smooth performances and presentation 
of information in an institution or company. Application of information 
technology as a means for data processing, data storage, and disseminate 
information quickly and accurately.  

The technology is made useful to facilitate and assist in the 
activities of the burden of everyday life. This technology is to shift the 
attendance of employees of the manual is a computerized system by 
using a webcam on a computer to obtain data and evidence of employee 
absenteeism. The purpose of this technology development is to 
menggurangi fraud in the process of absenteeism and also obtain a valid 
attendance data each business day. 

The methodology used to use the method of observation, interview 
and library study and use the software Microsoft Access 2007 for 
database and Microsoft Visual Basic 6.0 as its tool. The contents of this 
computerized system is made has the function of the process pendaatan 
and absenteeism by using a webcam. The conclusion of this new 
computerized system to facilitate data collection and absenteeism in that 
process work can be done quickly and accurately. 
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1. Pendahuluan 
 
Dalam era globalisasi dan teknologi dewasa ini, penggunaan 

komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan 
keberadaannya hampir disetiap aspek kehidupan. Penggunaan perangkat 
komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan 
data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan 
kualitas data, dengan demikian penggunaan perangkat komputer dalam 
setiap informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan, baik 
untuk instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta.  

DJONGNESIA ADVERTISING NETWORK merupakan salah satu 
perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang periklanan di 
Yogyakarta. Saat ini perusahaan ini telah memiliki karyawan ± 20 orang, 
baik karyawan tetap maupun karyawan honorer. Dan terkadang 
perusahaan ini juga menerima mahasiswa magang yang ingin 
menyelesaikan tugas penelitian dari lembaga pendidikan mereka masing-
masing. Dengan adanya sistem kerja yang seperti itu maka perusahaan 
tersebut telah membuat sistem pendataan karyawan. Selain pembuatan 
data karyawan, perusahaan juga telah menerapkan sistem absensi baik 
untuk karyawan maupun peserta magang. Tetapi kedua sistem yang telah 
dibuat oleh perusahaan itu masih diproses dengan sistem manual oleh 
bagian administratif perusahaan. Pengolahaan data dan proses absensi 
karyawan pada perusahaan secara manual ini dinilai sudah tidak 
memadai lagi karena dapat menurunkan keefisiensan dan keefektifan 
kerja.  

Permasalahan ini menyebabkan perusahaan masih tergolong 
lambat dalam melakukan proses pendataan dan absensi karyawan. 
Perusahaan masih mengalami banyak kendala dalam proses pendataan 
dan absensi karayawan di antaranya adalah proses pengisian data 
karyawan masih lama karena dilakukan dengan proses pencatatan, jika 
sedang memerlukan biodata karyawan masih memerlukan waktu yang 
lama dalam proses pencariannya, sering kehilangan data yang 
berhubungan dengan karyawan, sering terjadi kecurangan dalam proses 
absensi seperti titip absen ataupun pengandaan tanda tanggan. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu perubahan dengan proses komputerisasi 
yang berbasis database untuk memperbaiki segala kekurangan dan 
kecurangan yang ada pada proses manual. Proses komputerisasi di 
perusahaan ini menjadi sangat penting untuk mempercepat proses 
pengolahan data, menghasilkan informasi yang akurat dan meminimalisir 
kecurangan-kecurangan yang ada. 
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2. Landasan Teori 
2.1 Pengertian Sistem 

Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana 

pengertian sistem itu digunakan. Disini akan didefinisikan sistem itu 

secara umum:1 

1. Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja bersama-sama 

untuk mencapai tujuan yang sama, contoh: 

a) Sistem Tatasurya 

b) Sistem Pencernaan 

c) Sistem Transportasi Umum 

d) Sistem Otomotif 

e) Sistem Komputer 

f) Sistem Informasi 

2. Sekumpulan obyek-obyek yang saling berelasi dan berinteraksi 

dan berhubungan antara obyek yang bisa dilihat sebagai satu 

kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. 

2.2 Pengertian Informasi 
Informasi (information) didefinisikan oleh John Burch dan Ganf   

Grunditski sebagai berikut : “ informasi adalah data yang telah 

diletakkan dalam konteks yang lebih berarti yang dikomunikasikan 

kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan. 

Informasi yang baik tentunya informasi yang berkualitas, kualitas 

informasi sangat ditentukan oleh hal - hal berikut, yaitu: 

a. Relevan (relevancy) 

b. Akurat (accuracy) 

c. Tepat waktu (timeliness) 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 
Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis mendefinisaikan 

sistem informasi adalah: ”Sistem Informasi adalah suatu sistem di 

                                                            
1 Muhammad Taufi. IR, Jurnal. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi. Hal 1- 4 
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dalam suatu organisasi untuk menerima kebutuhan-kebutuhan 

transaksi baik yang bersifat operasional manajerial maupun yang 

bersifat strategik serta menyediakan 

laporan-laporan informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”2 

2.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 
Sistem informasi manajemen (SIM) adalah kumpulan dari 

manusia dan sumber-sumber daya modern di dalam suatu 

organisasi, berfungsi mengumpulkan dan mengolah data untuk 

menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatam 

manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. 

2.5 Karakteristik Sistem Informasi 
Ditinjau dari komponen yang membangun sistem maka sistem 

informasi dapat dibagi menjadi: 

2.5.1 Subsistem (Subsystems) 

Merupakan sejumlah unsur yang saling berinteraksi dan 

bekerja sama dalam membentuk satu kesatuan, setiap 

subsistem ini memiliki fungsi atau peranan tersendiri yang 

akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan, 

peran-peran tersebut antara lain: 

a. Masukan (input) 

b. Pengolah (process) 

c. Keluaran (output) 

d. Batas sistem (boundary) 

2.5.2 Lingkungan luar sistem (environments) 

merupakan bagian diluar batas sistem yang mempengaruhi 

operasi sistem secara langsung maupun tidak langsung, 

lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan 

                                                            
2 Robert A. Leitch/K. Roscoe Davis, Accounting Information Sistem, (New Jersey: Prentice-Hall, 
1983), hal. 6. 
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merugikan, ada yang berbentuk sistem maupun non sistem. 

Dan dengan adanya lingkungan ini yang mengakibatkan suatu 

sistem melakukan aktivitas. 

2.5.3 Penghubung (interface) 

merupakan sarana penghubung antar subsistem yang ada 

dalam sistem, sehingga memungkinkan mengalirnya 

sumbersumber daya antar subsistem, keluaran (output) dari 

satu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk 

subsistem lainnya melalui penghubung, sehingga penghubung 

ini berperan untuk mengintegrasikan subsistem-subsistem 

menjadi satu kesatuan. 

2.5.4 Tujuan (goal) 

merupakan sesuatu yang ingin diraih/dicapai dalam rangka 

untuk memenuhi N/W (need/want) dalam suatu sistem, 

sehingga aktivitas sistem secara keseluruhan diarahkan untuk 

mencapai tujuan agar mendapatkan nilai guna/manfaat, 

sasaran dari sistem terjadi pada masing-masing subsistem 

yang ada, adapun faktor yang menentukan sekali dalam 

pencapaian sasaran adalah masukan yang dibutuhkan oleh 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Tujuan 

sistem ingin meningkatkan produktivitas, maka sasaran dari 

setiap subsistem serta komponen-komponen lain dalam 

sistem diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2.6 Pengertian Pengolahan Citra 
Image processing adalah suatu pengolahan data yang 

masukannya berupa gambar dan luarannya juga gambar(image). 

Tujuan dari pengolahan citra adalah memperbaiki informasi pada 

gambar sehingga mudah terbaca atau memperbaiki kualitas dari 

gambar itu sendiri. 

Pengolahan citra mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai 

berikut : 



  5

• Memperbaiki kualitas citra, dimana citra yang dihasilkan dapat 

menampilkan informasi secara jelas. Hal ini berarti manusia 

sebagai pengolah informasi. 

• Mengekstrasi informasi yang menonjol pada suatau citra, di 

mana hasilnya adalah informasi citra dimana manusia 

mendapatkan informasi ciri dari citra secara numerik atau 

komputer melakukan interpretasi terhadap informasi yang ada 

pada citra melalui besaran-besaran data yang dapat dibedakan 

secara jelas. 

2.7 Konsep Pemodelan Sistem 
2.7.1 Teori Flowchart 

Flowchart merupakan diagram alir yang menguraikan 

langkahlangkah penyelesaian suatu masalah. Sistem 

flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan 

suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam 

proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan 

tersebut. Sistem flowchart tidak digunakan untuk 

menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah 

,tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem 

yang dibentuk. 

2.7.2 Teori Diagram Arus Data (DAD/DFD) 

Menurut McLeod & Schell diagram arus data (DAD) adalah 

suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan 

sejumlah simbolsimbol untuk menggambarkan bagaimana 

data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. 

Walau diagram ini menekankan pada data, situasinya justru 

sebaliknya penekanan ada pada proses. Dalam 

menggambarkan permasalahan di DAD dimulai dari diagram 

konteks (diagram yang menggambarkan sistem secara 

keseluruhan). Dari diagram konteks selanjutnya diuraikan 

kepada tingkat yang lebih rinci ke DAD tingkat 1, DAD tingkat 
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2, dst. Penjabaran diagram konteks ke tingkat yang lebih rinci 

tergantung kepada permasalahan yang ada. Satu hal yang 

perlu diperhatikan bahwa tiap proses dari tingkat yang lebih 

tinggi ke tingkat yang lebih rendah, paling banyak memuat 7 

proses. 

2.8 Konsep Basis Data 
2.8.1 Pengertian Basis Data 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan 

yang disimpan/diorganisasi secara bersama, dalam bentuk 

sedemikian rupa, dan tanpa pengulangan (redudansi) yang 

tidak perlu supaya dapat 6 dimanfaatkan kembali dengan 

cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

Adapun tujuan basis data atau database adalah : 

a. Kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan 

kembali data. 

b. Untuk menangani data dalam jumlah besar. 

c. Kemudahan pengaksesan data. 

d. Meniadakan redudansi dan inkonsistensi data. 

2.8.2 Normalisasi 

Merupakam suatu proses formal untuk menentukan atribut-

atribut yang seharusnya dikelompokkan secara bersama-

sama dalam suatu relasi. 

2.8.3 Teori Bahasa Basis Data 

Pada pemrogaman basis data dibagi menjadi dua macam: 

a. Data Definition Language (DDL) 

    DDL mempunyai peranan: 

1. Membuat atau Menghapus Database. 

2. Membuat, Mengubah atau Menghapus Tabel. 

3. Mendefinisikan Constraint (Primary key, Foreign Key,    

     dll) 

   b. Data Manipulation Language (DML)  
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    DML mempunyai peranan: 

1. Menambah data 

2. Menghapus data 

3. Mengubah data 

4. Menampilkan data 

2.9  Perangkat Lunak 
2.9.1 Microsoft Visual Basic 6.0 

a. Komponen Microsoft Visual Basic 6.0 

1. Menu Bar 

Berfungsi sebagai navigasi untuk membantu pembuatan    

aplikasi. 

2. Tool Bar 

Merupakan kumpulan perintah yang dapat memudahan   

kerja progamer, pada tool bar ini juga terdapat perintah  

Untuk menjalankan dan menghentikan progam. 

3. Form 

Merupakan halaman interface, yang berfungsi sebagai 

tempat untuk meakukan desain terhadap program. 

4. Project Explorer 

untuk menampilkan seluruh penyusun project/aplikasi, 

baik form, report, module, data environment atau file lain  

pendukung project. 

5. ToolBox 

berisi komponen-komponen yang diperlukan dalam 

pembuatan aplikasi. Untuk menambahkan tool box  

caranya tekan Ctrl+T atau pilih Project lalu pilih  

compoment. 

6. Properties 

Merupakan jendela yang digunakan untuk mengatur 

property atau karakteristik sebuah objek 

7. Form Layout 
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Merupakan sebuah jendela yang digunakan untuk 

mengatur posisi dari form pada saat form dijalankan 

8. Code Editor 

merupakan jendela yang digunakan untuk menulis kode 

program. 

9. Fasilitas Autolist 

memudahkan dalam pengetikan kode program dan 

memperkecil kesalahan program. 

2.9.2 Microsoft Office Access 2007 

a. Pengertian Microsoft Office Access 2007 

Microsoft Access (atau Microsoft Office Access) adalah 

sebuah program aplikasi basis data komputer relasional  

yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan 

kecil hingga menengah. Aplikasi ini menggunakan mesin 

basis data Microsoft Jet Database Engine, dan juga 

menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga 

memudahkan pengguna. 

b. Komponen Microsoft Office Access 2007 

1. Tables: merupakan kumpulan data sebagai komponen 

utama dalam database. 

2. Queries: berfungsi menyaring data dari berbagai kriteria 

dan urutan yang dikehendaki. 

3. Forms: berfungsi memasukkan data, menampilkan data 

serta mengedit data dari suatu tabel dengan tampilan 

fomulir yang telah kita rancang sendiri. 

4. Reports: berfungsi mencetak data dalam bentuk laporan. 

5. Pages: berfungsi menciptakan halaman web berupa data 

access pages. 

6. Macros: berfungsi mengotomastiskan perintah-perintah 

yang kita kehendaki dalam mengolah data. 
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7. Modules: berfungsi untuk merancang bermacam-macam 

modul aplikasi dalam mengolah database tingkat lanjut 

sesuai yang kita kehendaki. 

3. Analisis (Proses Penelitian) 
3.1 Analisis Kelemahan Sistem 

Sistem informasi tentang stok gas dianalisa dengan menggunakan 

metode/kerangka kerja PIECES (Performance, Information, 

Economic, Control, Efficiency And Service) sebagai dasar untuk 

memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih jelas dan 

spesifik. Kemudian berdasarkan hasil analisa ini nantinya dapat 

dirancang usulan-usulan untuk diterapkan dalam sistem yang baru. 

Hal ini juga untuk mengetahui alasan dari perubahan sistem 

informasi saat ini dengan tepat serta diharapkan dapat membantu 

pembuatan keputusan bagi manajemen. Hasil analisa tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis Kinerja (Performance) 

 Analisis kinerja adalah kemampuan dalam 

menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat  sehingga sasaran 

dapat segera tercapai. Kinerja diukur dengan jumlah 

produksi (throughput) dan waktu tanggap (response time) 

dari suatu sistem. Jumlah produksi (throughput) adalah 

jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama waktu 

tertentu. Waktu tanggap (response time) adalah 

keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan 

tanggapan yang diberikan kepada transaksi tersebut. Kinerja 

pada Djongnesia Advertising Network masih bersifat manual 

paper based system, yaitu dengan mengunakan sistem 

pengarsipan dan penyimpanan ke dalam bentuk tulisan 

dikertas sehingga memperlambat dalam proses pendataan 

dan pencarian data contohnya: 
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1. Kinerja pada kantor Djongnesia kurang efektif. 

2. Pegawai operasional yang dibutuhkan sedikitnya 2 

orang. 

3. Respontime yang dibutuhkan sekitar 10 menit. 

b. Analisis Informasi (Information) 

 Informasi merupakan komoditas krusial bagi 

pengguna akhir. Evaluasi terhadap kemampuan sistem 

informasi dalam meghasilkan informasi yang bermanfaat 

perlu dilakukan untuk menyikapi peluang dan menangani 

masalah yang muncul. Dalam hal ini meningkatkan kualitas 

informasi tidak dengan menambah jumlah informasi, karena 

terlalu banyak informasi malah akan menimbulkan masalah 

baru. Laporan-laporan yang sudah selesai diproses 

digunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

oleh manajemen di dalam pengambilan keputusan. Informasi 

merupakan hal yang tidak kalah penting karena dengan 

informasi tersebut pihak manajemen akan merencanakan 

langkah-langkah selanjutnya. Dengan adanya informasi 

akan diperoleh langkah awal untuk melakukan koreksi 

terhadap kondisi perusahaan. Pada  PT. Lumbung Energi 

Bumi Semarang terdapat kekurangan dalam analisis 

informasi. Contohnya tidak adanya penyajian laporan 

mengenai data keterlambatan dan absensi karyawan. 

Dengan tidak adanya penyajian tersebut akan menyebabkan 

kesalahan-kesalahan serta waktu penerimaan informasi 

mengalami keterlambatan  dalam suatu pengambilan 

keputusan. Dengan adanya kejadian tersebut maka 

informasinya yang diterima tidak relevan. 

c. Analisis Ekonomi (Economy) 
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 Analisis ekonomi adalah senantiasa berhubungan 

dengan keberadaan anggaran instansi atau biaya, analisis 

ekonomi bersifat mempelajari dan menerapkan tentang 

biaya dan manfaatnya. Oleh karena itu untuk memperoleh 

keuntungan yang maksimal perlu adanya penghematan atas 

biaya yang dikeluarkan. Begitu juga dengan Djongnesia 

Advertising Network, disini penghematan dapat dilakukan 

melalui penggunaan sarana dan prasarana secara optimal. 

Dengan menggunakan sistem lama terdapat pembengkakan 

biaya gaji karena terjadi pemborosan pada media 

penginputan jika terjadi kesalahan dengan sistem baru 

nantinya hanya akan mengedit data input yang salah dengan 

sistem terkomputerisasi. Selain itu sistem lama juga 

membutuhkan ruang yang cukup besar untuk media 

penyimpanan, dengan sistem baru semua data dapat 

disimpan dalam harddisk. 

d. Analisis Kontrol (Control) 

 Hasil pengamatan di lapangan dirasa masih 

kurangnya kemampuan pengontrolan sistem informasi. 

Secara otomatis memperlambat dan mempengaruhi kualitas 

informasi dan keputusan manajemen. Dan dengan adanya 

kontrol maka tugas maupun kinerja yang mengalami 

gangguan bisa diperbaiki. Pada perusahaan ini keamanan 

atau pengendalian yang kurang maksimal, salah satu 

diantaranya adalah kesulitan dalam pencariana data yang 

telah usang (lama), sehingga jika pihak manager 

membutuhkan data lama maka akan sulit dicari atau data 

sudah tidak ada. Dengan adanya sistem ini diharapkan 

nantinya data lama dapat dicari dengan mudah dengan 

mengandalkan fitur searchnya.  
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e. Analisis Efisiensi (Efficiency) 

Pemakaian waktu dan sumber daya manusia yang 

tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan. Pada sistem 

lama dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

memperbaharui sistem informasi. Sedangkan dengan 

adanya sistem yang baru, waktu yang dibutuhkan untuk 

memperbaharuinya tidak lama. 

 Analisis efisiensi menyangkut bagaimana 

menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input 

yang sekecil mungkin. Analisis efisiensi senantiasa 

berhubungan dengan sumber daya yang ada guna 

meminimalkan pemborosan. Efisiensi dari sistem yang 

dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal atas 

sumber daya yang tersedia yang meliputi manusia, 

informasi, waktu, uang, peralatan, ruang, dan keterlambatan 

pengolahan data. Pada Djongnesia Advertising Network 

terlihat adanya ketidakefisienan dalam hal pengolahan data 

sistem informasi. Hal ini disebabkan sistem yang kurang 

baik, seperti halnya penggunaan komputer sarana dan 

prasaran belum optimal sehingga waktu dan biaya terbuang 

sia-sia. 

f. Analisis Layanan (Service) 

 Pelayanan merupakan faktor yang menentukan 

apakah perusahaan dapat mencapai tujuan dari 

pembentukan kebijakan atau tidak. Jadi pelayanan haruslah 

memuaskan pengguna sistem. Peningkatan pelayanan 

terhadap sistem yang dikembangkan akan memberikan: 

1) Akurasi dalam pengolaha data absensi 

2) Pencarian data yang dibutuhkan akan lebih cepat dan 

maksimal.  
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3) Tidak terjadi lagi antrian jika karyawan akan 

melakukan absensi baik absensi masuk dan absensi 

keluar. 

Contoh pada instansi ini upaya peningkatan 

pelayanan tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan dalam 

proses pengolahan data karyawan dan absensinya. Dengan 

adanya sistem baru diharapkan dapat menjadi lebih cepat, 

dan akurat dalam penyajian data karyawan maupun data 

absensi. 

3.2 Analisis Kelayakan Sistem 
Sebelum melakukan pembuatan sistem, harus dilakukan studi 

kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat, apakah sistem yang 

akan dibuat tersebut layak atau tidak. Dokumen yang dihasilkan 

dari tahapan-tahapan sebelumnya di kumpulkan menjadi suatu 

proposal pendahuluan proyek. Untuk memastikan usulan tersebut 

bisa diteruskan menjadi proyek yang menguntungkan maka 

proposal proyek harus dievaluasi kelayakannya dari berbagai segi 

kelayakan, diantaranya: 

a. Kelayakan Teknologi 

b. Kelayakan Hukum 

c. Kelayakan Operasioal 

d. Kelayakan Ekonomi 

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Dari penelitian yang dilakkan maka dihasilkan sebuah sistem yang 

diharapkan mampu melakukan pengolahan data-data yang 

berhubungan dengan barang keluar masuk gas. 

Dengan sistem yang baru maka diharapkan proses penyajian 

informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan barang keluar 

masuk gas dapat dilakukan dengan cepat, hemat waktu dan tenaga 

kerja. 
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Proses pemasukan data, proses pengubahan data, proses 

penghapusan data, proses pencarian data dan proses pembuatan 

laporan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga jika sewaktu-waktu 

data dibutuhkan maka data dapat diperoleh dengan mudah. 

Berikut merupakan penelasan menu-menu yang terdapat dalam 

program: 

4.1 Main Menu 
Main menu adalah menu yang berfungsi untuk melakukan 

proses login pada saat memasuki program. 

 
4.2 Form Ganti Password 

Form ini berfungsi untuk melakukan penggantian password. 

 
4.3 Form Register User  

Form ini berfungsi untuk menambah pengguna. 
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4.4 Form Absensi 
Pada form ini pengguna khususnya karyawan dapat melakukan 

proses absensi dengan metode verifaces. 

 
4.5 Form Isi Bagian 

Pada form ini pengguna khususnya pihak admin bisa melakukan 

pengisian, pengeditan dan penghapusan data Bagian. 

 
4.6 Form Isi Jabatan 

Pada form ini pengguna khususnya pihak admin bisa melakukan 

pengisian, pengeditan dan penghapusan data Jabatan. 
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4.7 Form Input Karyawan 
Pada form ini pengguna khususnya pihak admin bisa melakukan 

pengisian, pengeditan dan penghapusan data Karyawan. 

 
4.8 Form Print Laporan 

Pada form ini pengguna khususnya pihak admin bisa melakukan 

pengisian, pengeditan dan penghapusan data Laporan. 

 
4.9 Form Setting 

Pada form ini pengguna khususnya pihak admin bisa melakukan 

pengeditan setting kemiripan untuk verifaces webcam. 
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5 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari Aplikasi Pendataan dan Absensi 

Karyawan Dengan Metode Pencitraan Digital Pada Djongnesia 

Advertising Network ini, yakni antara lain: 

1. Dengan dibuatnya aplikasi ini, dapat membantu pihak HRD 

(Human Resource Development) dalam me-maintaneces data 

absensi karyawan dengan lebih cepat dan mudah. Meminimalisir 

tingkat kecurangan pada proses absensi karyawan, dan data yang 

dihasilkan lebih valid dan up to date. 

2. Data absensi, data bagian, data jabatan, data karyawan dan data 

laporan absensi dapat tersimpan dalam suatu database, yang jika 

suatu saat diperlukan oleh pihak HRD atau pihak lain dalam 

perusahaan yang bersangkutan dapat dilihat langsung dan tidak 

bersifat manual lagi. 
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