
Menciptakan Sistem Perusahaan Dengan Absensi 

Fingerprint 

Setiap perusahaan yang ingin maju pasti akan selalu mengupgrade sistem dan sumber daya 

manusianya. Hal ini harus berimbang, tak boleh hanya salah satu. Sebuah perusahaan yang 

timpang pada salah satu biasanya akan stagnan. Bila hal ini terjadi, anda sebagai pemilik 

perusahaan harusnya mengevaluasi apa yang salah dari sistem atau sumber daya manusianya. 

Jika yang salah adalah manusianya, anda perlu membuat seminar atau pelatihan agar karyawan 

anda bisa meningkatkan keahlian dirinya. Jika ternyata sistem yang tak bekerja, anda perlu 

mengevaluasi sistem, memperbaikinya atau mungkin bisa juga menggantinya. Biasanya sistem 

lebih krusial menentukan perjalanan perusahaan anda. Sistem yang baik umumnya akan 

mencipatkan sumber daya yang baik pula. Jadi lebih baik jika ada masalah dalam perusahaan, 

fokuslah terlebih dahulu pada sistem, baru kemudian manusianya. 

Membangun sistem perusahaan yang baik tak semudah dibayangkan. Sistem adalah suatu 

kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi  atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang 

baik adalah sistem yang memanusiakan manusia. Namun sayang tak semua perusahaan bisa 

menerapkan sistem yang seperti ini. Manusia adalah elemen yang ada dan terdapat dalam 

sistem. Manusia pula yang sebenarnya menciptakan sistem itu. Tapi mengapa masih ada sistem 

yang tak memperhitungkan sisi kemanusiaan.  

Sebuah perusahaan besar yang sudah eksis pasti sudah banyak mempelajari sistem yang baik 

untuk perusahaannya. Karena jatuh bangun perusahaannya kadang tak luput dari keadaan 

sistem yang ada. Sebenarnya sistem yang baik di suatu perusahaan belum tentu cocok untuk 

perusahaan yang lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana dan tujuan sistem itu 

harus ada dan menjadi sistem yang kemudian dipatenkan. Maka seorang owner harus lebih hati 

– hati ketika akan membuat sistem. Lihat lingkungan sekitar dan amati setiap perubahan yang 

ada, ini akan memudahkan anda menerapkan sistem. 

Salah satu teknik untuk memperbaiki sistem yang ada adalah dengan mengembangkan absensi 

fingerprint. Banyak perusahaan menggunakan alat ini dengan harapan supaya karyawannya bisa 

disiplin. Kedisiplinan adalah sebuah keharusan umum yang biasanya diterapkan di perusahaan. 

Sebenarnya ada banyak cara untuk menegakkan kedisiplinan. Mesin absensi fingerprint adalah 

salah satu cara tersebut. Seorang owner tentu akan berusaha sekuat mungkin untuk 

menciptakan dan memperbarui sistem yang ada. Dulu, kehadiran karyawan hanya dilihat secara 

manual dengan teknik tanda tangan. Absensi manual ternyata banyak kekurangan disana – sini. 

Kemalasan dan kecurangan dari karyawan menjadi evaluasi penting dari sang owner. Ternyata 



absensi manual seperti ini bisa dicurangi dengan cara menitip tanda tangan pada rekan kerja 

yang masuk kantor. Absensi seperti ini juga rawan rusak dan hilang karena catatan kehadiran 

yang berbentuk buku dan tertulis dengan tinta. Dari segi desain, absensi manual terkesan 

kurang rapi dan kurang elegan.  

Mesin absensi sidik jari ini memang sudah terbukti banyak membantu perusahaan untuk 

memanilisir kemalasan dan kecurangan para karyawan. Mesin ini akan memindai sidik jari setiap 

karyawan yang akan masuk kantor. Karena setiap sidik jari manusia itu tak ada yang sama, maka 

kecurangan seperti kasus menitip absen akan bisa diatasi. Mereka mau tak mau harus datang 

sendiri ke kantor untuk menandakan kehadirannya. Namun kalau kita tilik lebih lanjut 

sebenarnya bukan itu tujuan akhir yang akan diinginkan perusahaan. Perusahaan punya tujuan 

lebih dari hanya sekedar untuk medisiplinkan karyawan. Perusahaan hanya ingin menciptakan 

sebuah sistem yang sehat dan baik untuk seluruh sember daya dan kemajuan perusahaan. 
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