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FINGER PRINT

Hari Pratomo
KLATENWEB

No

: 071/MKT/IMS/2017

Klaten, 15 November 2017

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal.

: Penawaran Software Sistem Informasi Absensi Finger Print

Kepada Yth. Direktur
Di Tempat

Dengan hormat,

Berikut Saya lampirkan penawaran biaya penerapan Sistem Informasi Absensi Finger Print.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi marketing kami di 08175499076 atau e-mail:
admin@klatenweb.com.

Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hari Pratomo
Owner

ABSENSI FINGER PRINT

Kemajuan teknologi saat ini sudah sangat semakin canggih. Sudah banyak sekali perangkat elektronik
yang cukup canggih dan sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah
konsep absensi dengan menggunakan sidik jari atau fingerprint.
Saat ini absensi dengan menggunakan fingerprint sudah diterapkan pada hampir semua kantor baik
itu kantor yang sudah memiliki nama besar maupun kantor dari perusahaan yang masih berkembang.
Selain kantor, biasanya absensi fingerprint ini juga ada pada beberapa universitas dan lokasi-lokasi lain
yang membutuhkan sistem absensi atau kehadiran.
Fingerprint sendiri menggunakan sebuat alat, yang dapat mendeteksi susunan kontur sidik jari dari si
pemilik tangan. Absensi dengan menggunakan fingerprint ini berangkat dari fakta bahwa sidik jari dari
setiap orang adalah identik, atau berbeda-beda dan tidak ada yang sama meskipun mereka kembar.
Oleh karena itu tentunya id yang di tetapkan memiliki keunikan sendiri, ada banyak manfaat absensi
fingerprint salah satunya dapat memudahkan kita untuk mendata daftar kehadiran.

Apa saja manfaat dari absensi menggunakan sistem fingerprint?
Metode absensi dengan menggunakan fingerprint alias sidik jari memiliki banyak sekali kelebihan, baik
di kantor mapun tingkat universitas. Lalu apa saja manfaat absensi fingerprint ini? Berikut ini adalah
beberapa manfaat dari metode absensi dengan menggunakan fingerprint:
1. Praktis
Manfaat pertama dari metode absensi dengan menggunakan sidik jari atau fingerprint adalah praktis.
Itu artinya absensi dengan menggunakan alat pendeteksi sidik jari ini tidak membutuhkan berbagai
macam prosedur, seperti mengambil kartu, mengambil daftar nama, dan segala macamnya.
Para pegawai hanya perlu menempelkan jempol atau bagian dari jari pada mesin pendeteksi sidik jari
atau fingerprint, dan proses memproses data absensi dalam memverifikasikan kehadiran dalam suatu
kegiatan di kantor ataupun kampus anda dapat selesai dengan cepat. Mudah dan sangat praktis
bukan?
2. Menghemat waktu
Manfaat berikutnya dari absensi dengan menggunakan metode fingerprint atau menggunakan sidik
jari adalah dapat menghemat banyak waktu. Kegiatan menempelkan jari pada mesin fingerprint atau
pendeteksi sidik jari tersebut apabila dihitung secara matematis, tidak sampai satu menit. Berbeda
dengan metode absensi yang menggunakan kartu absensi, ataupun tandatangan yang membutuhkan
waktu cukup lama.

3. Mencegah terjadinya ‘titip absen’
Bagi Anda yang suka melakukan ‘titip absen’ mohon maaf, hal ini tidak berlaku lagi dan tidak dapat
terjadi pada mesin absensi yang menggunakan metode pemindahan dari sidik jari. Hal ini terjadi
karena mesin pemindah atau scanner sidik jari hanya akan dapat merespon sidik jari yang sesuai
dengan apa yang ada di dalam database perusahaan atau database kampus.
Titip absen sendiri sebenarnya sangatlah merugikan baik dari pihak oknum pelaku dan juga bagi pihak
kampus ataupun pihak kantor. Sehingga paling tidak, dengan adanya metode absensi dengan
menggunakan sidik jari ini, kekurangan tersebut dapat dicegah.
4. Mencatat waktu kedatangan dan kepergian secara akurat
Salah satu dampak positif dari pemanfaatan metode absensi dengan menggunakan pemindaian sidik
jari alias fingerprint adalah mampu untuk mencatat secara akurat waktu kedatangan dan kepergian,
terutama bagi anda para karyawan yang bekerja dengan sistem shift. Dengan begitu, setiap pegawai
yang terlambat datang ke tempat kerja, maka hal ini akan langsung tercatat pada database secara
akurat.
5. Dapat segera mencatat bonus bagi seorang karyawan
Hal ini dapat terjadi terutama ketika kantor tempat Anda bekerja menggunakan sitem bonus dan juga
uang tambahan per harinya. Dengan menggunakan absensi dari mesin sidik jari atau fingerprint,
waktu kedatangan dan kepergian Anda akan dicatat secara akurat, yang juga dapat menentukan,
apakah Anda berhak untuk mendapatkan bonus atau tunjangan atau tidak.
6. Menghemat kertas
Manfaat absensi fingerprint lainnya adalah dapat menghemat kertas. Saat ini, penggunaan kertas
tengah disorot karena kertas yang dibuat dari kayu membuat banyak sekali isu-isu mengenai
penebangan liar.
Dengan mengandalkan absensi yang menggunakan sidik jari, maka suatu perusahaan atau universitas
sudah menerapkan konsep go green, dan juga ramah lingkungan, karena tidak perlu menggunakan
kertas dalam melakukan proses absensinya.
7. Bentuk alat yang kompak dan tidak membutuhkan banyak ruang
Alat scanner atau pemindai sidik jari alias fingerprint yang biasa digunakan sebagai absensi memiliki
bentuk yang kompak dan ukuran yang sangat kecil. Dengan kondisi ukuran dari alat ini, maka alat ini
tidak membutuhkan ruang khusus yang besar untuk meletakkanya. Perusahaan dapat meletakkan alat
ini pada tembok-tembok, tanpa harus menyediakan ruang khusus, dan juga dapat menghemat ruang.

8. Tidak perlu repot menandatangani kertas
Kerepotan juga dapat terjadi ketika harus melakukan absensi dengan cara lama, yaitu
penandatanganan pada lembar kehadiran. Biasanya metode absensi dengan menggunakan
tandatangan memiliki kerepotan tersendiri, dan yang paling sering terjadi adalah kesalahan
menandatangani kolom nama, yang dapat membuang waktu.
9. Mengurangi kemungkinan manipulasi terhadap data kehadiran
Tidak hanya titip absen yang sering dilakukan karyawan atau mahasiswa yang nakal, namun terkadang
operator pada bagian absensi atau kehadiran pun sering memanipulasi kehadiran seseorang. Mereka
dapat menghapus dan tidak meng-input nama seseorang untuk maksud tertentu, yang nantinya
malah akan merugikan orang lain.
10. Menghindari terjadinya human error
Manfaat lainnya dari metode absensi dengan menggunakan sidik jari atau fingerprint adalah mampu
mencegah munculnya human error, terutama dalam proses input kehadiran secara manual ke dalam
database. Kesalahan input yang diakibatkan human error dapat terjadi dan merugikan banyak pihak.
Dengan menggunakan scanner atau pemindai sidik jari, maka kesalahan input yang terjadi karena
human error dapat dicegah.
11. Langsung tercatat dalam database
Proses pencatatan yang terjadi pada satu sistem scanner sidik jari sangatlah cepat. Begitu Anda
menempelkan sidik jari pada mesin tersebut, maka data Anda akan langsung masuk dan tercatat di
dalam database perusahaan ataupun kampus. Proses ini terjadi kurang dari 1 detik saja.
12. Tidak perlu menggunakan kartu
Bagi para pegawai yang sering lupa dan teledor dalam meletakkan barang, tentu saja absensi dengan
menggunakan metode fingerprint ini sangat bermanfaat bagi. Anda tidak perlu lupa dan repot
mencari-cari kartu pass, apalagi bagi yang sering kehilangan barang, kehilangan kartu pass pastilah
sangat menghambat proses absensi.

Biaya Software
No. Fitur
1

Sistem informasi

5.000.000,-

5.300.000,-

√

5.600.000,-

6.500.000,-

√

√

√

√

√

√

√

√

absensi terintegrasi
dengan finger print
2

Support Barcode

3

Sinkronisasi data absen

4

Support SMS Gateway

√

Keterangan :
•

Support barcode: Sudah terintegrasi dengan barcode, jadi absensi selain dilakukan dengan
finger print juga bisa dilakukan dengan barcode scanner dengan menyorot kode barcode
pada kartu pelajar.

•

Sinkronisasi data absen: Mengirim data absensi ke server lain atau web sekolah hanya dengan
mengklik tombol sinkron.

•

Support SMS Gateway: Sudah terintegrasi dengan SMS Gateway, artinya jika siswa sudah
absen dan berhasil maka akan ada sms pemberitahuan ke handphone orangtua atau nomor
handphone lainnya.

•

Belum termasuk hardware seperti finger print, rekomendasi Solution X100c dan Bio Finger
AT800.

•

Sudah termasuk buku manual atau video tutorial.

PROSES
Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 4 sampai 6 hari setelah proses pembayaran 100% dimuka.

SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE
Software ini dikembangkan dengan spesifikasi sistem sebagai berikut:
Bahasa Pemrograman

:

PHP, JavaScript, HTML, Bootstrap.

Database

:

MySQL

Web Server

:

Apache

Server OS

:

Linux Ubuntu (recommended), Windows.

Client OS

:

Windows (recommended), Linux.

DEMO SOFTWARE
HTTP://ABSENSI.CMSLOKA.COM
Username admin password admin

INTERFACE DEPAN

DASHBOARD ADMINISTRATOR

PORTOFOLIO
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