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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Penerapan Absensi Elektronik (Fingerprint) terhadap Penerimaan 

Tunjangan Pegawai. Latar belakang penelitian ini adalah terdapat pemotongan 

tunjangan pegawai yang beragam dan bersifat fluktuatif, dan masih rendahnya 

tingkat disiplin pegawai untuk datang dan pulang kantor sesuai dengan jam 

kerja, melihat fenomena tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat 

hubungan atau pengaruh penerapan absensi elektronik (fingerprint) sebagai 

salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan tunjangan pegawai. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Samarinda Ilir dengan sampel 

yang berjumlah 34 orang menggunakan metode sensus. Selanjutnya, data 

penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, 

dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan 

menggunakan korelasi pearson product moment, analisis regresi linear 

sederhana, kecermatan prediksi dan analisis koefisien penentu atau koefisien 

determinasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama, ternyata 

variabel penerapan absensi elektronik (fingerprint) termasuk dalam kategori 

sangat tinggi dan variabel penerimaan tunjangan pegawai termasuk dalam 

kategori tinggi. Kedua, penerapan absensi elektronik (fingerprint) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan tunjangan pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Ketiga, setelah digunakan 

rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

absensi elektronik (fingerprint) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penerimaan tunjangan pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir 

yaitu sebesar 22,7 %, yang berarti bahwa sisanya 77,3 % dipengaruhi oleh 

faktor- faktor lain. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan 

bahwa penerapan absensi elektronik berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

besaran tunjangan yang nantinya diterima pegawai, oleh karena itu penulis 
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merekomendasikan kepada pegawai Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, 

pertama, untuk dapat disiplin waktu dalam bekerja, kedua, perlunya kebijakan 

camat untuk menerapkan waktu absensi siang dan ketiga perlunya ketepatan 

waktu pencairan tunjangan pegawai sebagai bentuk motivasi kepada pegawai 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir 

Kata Kunci: absensi, fingerprint, tunjangan, Samarinda Ilir. 

 

Pendahuluan 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling 

menentukan sukses tidaknya suatu organisasi. Memiliki sumber daya manusia 

yang berdisiplin tinggi, bermotivasi tinggi dan memiliki kinerja yang baik 

merupakan impian dari setiap instansi. Dalam rangka pencapaian tujuan 

nasional, diperlukan adanya pegawai sebagai unsur aparatur negara yang 

memiliki kinerja yang baik. Untuk membina pegawai tersebut, diperlukan 

adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan 

sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Selain itu, sangat 

dibutuhkan pendisiplinan dan pemberian motivasi untuk meningkatkan citra, 

kerja maupun kinerja pegawai karena kedisiplinan dan motivasi merupakan 

fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. 

Dalam rangka pencapaian tujuan nasional, diperlukan adanya pegawai 

sebagai unsur aparatur negara yang memiliki kinerja yang baik. Untuk 

membina pegawai tersebut, diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat 

pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati 

atau larangan dilanggar. Selain itu, sangat dibutuhkan pendisiplinan dan 

pemberian motivasi untuk meningkatkan citra, kerja maupun kinerja pegawai 

karena kedisiplinan dan motivasi merupakan fungsi terpenting dalam 

manajemen sumber daya manusia. semakin baik disiplin dan motivasi pegawai, 

semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapainya dan tanpa disiplin dan 

motivasi yang baik, sulit bagi organisasi mencapai tujuan dan hasil yang 

optimal. 

Sistem absensi merupakan salah satu bentuk pengawasan kedisiplinan. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, instansi dapat 

mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran kedisiplinan 

pegawai, dapat diwujudkan melalui penggunaan sistem absensi biometrik. 

Dengan sistem biometrik tersebut dapat diketahui tingkat kedisiplinan pegawai 

dalam bekerja. Semua itu dapat dilihat dari jam berangkat kerja sampai jam 

pulang kerja. Tunjangan kinerja pegawai adalah tunjangan yang diberikan 

kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. 

Pegawai itu akan menerima tunjangan full apabila tugasnya dapat diselesaikan 

secara menyeluruh, kehadiran penuh dan memiliki disiplin yang tinggi. jika 

pekerjaannya dilaksanakan tidak secara menyeluruh tentunya tunjangan kinerja 

yang didapatkannya akan fluktuatif 
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Prinsip dalam remunerasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada 

pegawai didasarkan kepada jabatan dan kinerja pegawai. Sistem remunerasi 

PNS harus berpegang pada merit system, yaitu penetapan besarnya tunjangan 

kinerja harus berbasis kinerja, bobot pekerjaan dan peringkat (grade) masing-

masing jabatan. Ada tiga unsur penilaian agar pegawai dapat menerima 

tunjangan kinerja yaitu berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja 

atau capaian kerja dan disiplin pegawai, nilai dan kelas suatu jabatan digunakan 

untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban 

pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. 

Setelah diterapkannya Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2016 

Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan, kini tunjangan yang diterima 

pegawai sudah berbeda daripada sebelumnya, kini tunjangan yang diterima 

pegawai sudah mengalami pemotongan yang beragam, di dalam Peraturan 

disebutkan bahwa ada tiga unsur penilaian agar pegawai dapat menerima 

tunjangan kinerja yaitu berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja 

atau capaian kerja dan disiplin pegawai. 

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa pelanggaran 

kedisiplinan yang dilakukan oknum pegawai Kecamatan Samarinda Ilir, seperti 

halnya terlambat masuk kantor, keluar kantor saat jam Kerja diluar urusan 

kantor dan pulang mendahului padahal dengan adanya pemotongan tunjangan 

tambahan penghasilan yang nantinya akan diterima oleh pegawai, seharusnya 

pegawai termotivasi agar bekerja secara disiplin, datang dan pulang tepat 

waktu. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Penerapan Absensi Elektronik (Fingerprint) 

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:656) “adalah 

proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, implementasi, 

perihal mempraktikkan implementasi rangkaian kegiatan yang terencana dan 

bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.  

Absensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh 

pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja 

disuatu instansi.Menurut Cahyana (dalam Faisal, 2006:26), menyatakan bahwa 

“Pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam 

pengelolaan sumber daya manusia (SDM atau Human Resources 

Management)”. Menurut Nugroho (2009:17) “Mesin absensi sidik jari adalah 

mesin absensi yang menggunakan sidik jari, dimana sidik jari tiap-tiap orang 

tidak ada yang sama, oleh karena itu dengan mesin tersebut otomatis tidak akan 

dapat dimanipulasi, proses yang yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu 

laporan dapat dibuat dengan cepat dan tepat.”. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan 

Absensi Elektronik (Fingerprint) adalah suatu pemanfaatan sistem berbasis 

http://absensisidikjari.com/intro/mengenal-absensi-sidik-jari/
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elektronik yang terintegrasi dan menghasilkan pengelolaan data dan informasi 

berupa pencatatan atas kedisiplinan kehadiran pegawai, tidak dapat 

dimanipulasi karena menggunakan teknologi biometrik yang selanjutnya 

mencatat waktu kedatangan dan kepulangan pegawai 

 

Penerimaan Tunjangan Pegawai 

Penerimaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004) berarti 

proses, cara, perbuatan menerima sesuatu oleh seseorang. Penerimaan juga 

dapat berarti mendapatkan sesuatu, sedangkan Tunjangan adalah setiap 

tambahan benefit (yang menguntungkan) yang diberikan kepada pegawai. 

Hasibuan (2006:93) mengemukakan bahwa “Tunjangan adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan atau instansi.” Sulistiyani dan Rosidah (2009:526) 

mengatakan bahwa tunjangan atau kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima oleh pegawai sebagai balas jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka. 

Bagaimanapun sumber daya manusia telah bekerja dalam organisasi dan telah 

memberikan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan konsentrasi yang 

bersifat material juga dilakukan, atas usaha-usaha yang dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung perlu dihargai secara memadai 

Handoko berpendapat bahwa “Tunjangan merupakan perangsang yang 

ditawarkan kepada karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi 

dari standar-standar yang telah ditetapkan”. 

Berikut adalah jenis-jenis tunjangan yang ada di Indonesia : (1) 

Tunjangan Beras/ Tunjangan Makan, (2) Tunjangan Umum, (3) Tunjangan 

Anak dan Istri, (4) Tunjangan Jabatan, (5) Tunjangan Jabatan Fungsional, (6) 

Tunjangan Kemahalan dan (7) Tunjangan Kinerja/Tunjangan Tambahan 

Penghasilan. 

Sedarmayanti (2009:44-45) menyatakan Tujuan dari pemberian 

tunjangan antara lain : Menghargai prestasi kerja, Menjamin keadilan, 

Mempertahankan pegawai, Memperoleh pegawai yang bermutu, Pengendalian 

biaya dan Untuk memenuhi peraturan. Sedangkan Handoko (1998:150-158) 

mengatakan Tujuan dari pemberian tunjangan adalah : Memperoleh pegawai 

yang berkualitas, Mempertahankan pegawai yang sekarang, Menjamin 

keadilan, Kepuasan kerja, Motivasi dan Disiplin. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan 

Tunjangan Pegawai adalah suatu penerimaan yang diterima oleh pegawai 

sebagai wujud balas jasa dan berfungsi sebagai rangsangan (motivasi) kerja 

kepada pegawai berdasarkan jabatan, kebutuhan dan kinerja pegawai (equal 

pay for equal work) agar tercapainya produktivitas kerja pegawai. 
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Hubungan Penerapan Absensi Elektronik (Fingerprint) terhadap 

Penerimaan Tunjangan Pegawai 

Sistem absensi elektronik (fingerprint) adalah program yang diterapkan 

sebagai bentuk penegakan disiplin untuk para pegawai, sedangkan pemberian 

tunjangan yang diterima pegawai salah satu bentuk dari motivasi kerja. 

Kedisiplinan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor eksternal maupun internal. Hasibuan (2005:194) mengemukakan 

pendapatnya bahwa “Banyak faktor yang mempengaruhi disiplin kerja antara 

lain tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa (pemberian 

tunjangan), keadilan, pengawasan melekat (waskat), sanksi hukuman, 

ketegasan dan hubungan kemanusiaan”. 

Menurut Hasibuan (2005:134) mengemukakan bahwa “Balas jasa 

sangat berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan pegawai. Artinya 

semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan pegawai. Sebaliknya 

apabila balas jasa kecil kedisiplinan pegawai menjadi rendah. Pegawai sulit 

untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak 

terpenuhi”. 

Sedangkan Menurut Singodimedjo (dalam Sutrisno, 2014:89) “Besar 

kecilnya kompensasi berpengaruh terhadap disiplin pegawai”. Ia 

mengemukakan bahwa “Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi 

tegaknya disiplin, para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang 

berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan 

balas jerih payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Bila ia 

menerima kompensasi yang memadai, mereka akan bekerja dengan tenang dan 

tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Bila konpensasi 

yang diterima jauh dari memadai, maka ia akan berpikir mendua, dan berusaha 

mencari tambahan penghasilan lain dari luar, sehingga menyebabkan ia sering 

mangkir dan sering minta izin keluar”. Namun demikian pemberian 

kompensasi yang memadai belum tentu juga menjamin tegaknya disiplin. 

T. Handoko (1998:158) mengemukakan bahwa “Disiplin pegawai akan 

mempengaruhi pemberian tunjangan. Semakin disiplin seorang pegawai, maka 

tunjangan yang nantinya ia terima akan semakin besar sebagai bentuk balas 

jasa atas kedisiplinannya”. 
Oleh karena ini Pemerintah Kota Samarinda mencoba meningkatkan 

disiplin kerja pegawai melalui Penerapan Absensi Elektronik (fingerprint) yang 

diatur dalam Peraturan Walikota Nomor No. 9 Tahun 2009 Tentang Ketentuan 

Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Samarinda yang nantinya rekapitulasi dari absensi tersebut 

menjadi bahan pertimbangan terhadap tunjangan yang diterima pegawai yang 

diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tunjangan 

Tambahan Penghasilan (TTP) Kepada Pegawai Negeri Sipil.  
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Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota 

Samarinda. Sampel total yang diambil adalah 34 orang yang merupakan 

seluruh pegawai Kantor Camat Samarinda Ilir yang terdiri dari Pegawai Negeri 

Sipil sebanyak 22 Orang, PPTB 9 Orang dan PTTH sebanyak 3 Orang. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil semua populasi yang ada sebagai sampel 

dengan menggunakan metode sensus. 

 Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuisioner, (3) dokumentasi, (4) 

penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuisioner penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel penerapan absensi elektronik (fingerprint) 

meliputi : (1) penerapan absensi, (2) waktu kedatangan pegawai, (3) waktu 

kepulangan pegawai. Variabel penerimaan tunjangan pegawai meliputi : (1) 

tunjangan tambahan penghasilan, (2) waktu penerimaan tunjangan, (3) besaran 

jumlah tunjangan, (4) tunjangan makan. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) 

korelasi pearson product moment, (2) analisis regresi linear sederhana, (3) 

kecermatan prediksi dan (4) koefisien determinasi/koefisien penentu. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995:110) masing-masing penelitian 

ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5), dan jenjang 7 

(1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis mengelompokan jawaban 

responden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b 

diberi nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d diber nilai 4 dan jawaban e 

diberi nilai 1). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Analisis Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu antara variabel Penerapan 

Absensi Elektronik (Fingerprint) (x) dengan variabel Penerimaan Tunjangan 

Pegawai (y) di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Sebelum 

menuju pada analisis regresi yang bertujuan untuk mencari pengaruh, terlebih 

dahulu melihat hubungan antara variabel-variabel yang dibahas, sebab setiap 

pengaruh pasti memiliki hubungan. Jika tidak, memiliki hubungan otomatis 

tidak akan ada pengaruh diantara variabel-variabel tersebut. Dengan 

menggunakan aplikasi SPSS V.23 diperoleh hasil korelasi pearson product 

moment antara X dan Y yaitu r = 0,476. Jadi terdapat hubungan antara 

penerapan absensi elektronik (fingerprint) terhadap penerimaan tunjangan 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebesar 0,476. 

Untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus mengetahui nilai Ftest 

dan membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan yang telah ditentukan, 

dengan taraf kesalahan 5% dengan Ftabel sebesar 4,13. Diketahui Ftest sebesar 
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9,86. artinya Ftest > Ftabel (9,86 > 4,13), maka korelasi signifikan atau dapat 

dikatakan Penerapan Absensi Elektronik (fingerprint) memiliki hubungan yang 

signifikan dengan Penerimaan Tunjangan Pegawai. 

 Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk mengetahui 

besar pengaruh dari variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS V.23, diperoleh hasil 

persamaan regresi pada variabel bebas yaitu a = 11,755 dan b = 0,541x. Maka 

persamaan regresinya adalah Y = 11,755 + 0,541x. 

Untuk mengetahui apakah persamaan garis linear tersebut signifikan 

atau tidak, maka perlu di cek dengan dengan Ftest. Dengan menggunakan 

komputer yaitu dengan membandingkan nilai Ftest dengan Ftabel, dengan 

menetapkan tingkat kesalahan sebesar 5% dengan nilai n = 34, maka diperoleh 

Ftabel sebesar 4,13 dan Ftest sebesar 9,86. Dengan demikian dapat dilihat 

bahwa Ftest > Ftabel atau (9,86 > 4,13) sehingga dapat dijelaskan persamaan 

garis regresi linear tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai untuk 

mengetahui besarnya pengaruh. 

 Dengan nilai koefisien b sebesar 0,476 maka diperoleh Ttest sebesar 

3,063, dan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau 

tidak maka dibandingkan Ttest dengan Ttabel. Sebelumnya, telah diketahui 

Ttabel sebesar 2,03224 (lihat lampiran) dan Ttest variabel penerimaan 

tunjangan pegawai sebesar 3,063. hal ini menunjukkan bahwa nilai Ttest > 

Ttabel (3,063 > 2,03224). Maka dengan demikian, dapat dikatakan signifikan, 

jadi Pengaruh Penerapan Absensi Elektronik (Fingerprint) terhadap 

Penerimaan Tunjangan Pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota 

Samarinda adalah signifikan 

 Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel penerapan absensi 

elektronik (fingerprint) (X) terhadap penerimaan tunjnangan pegawai (Y) 

adalah sebesar 0,541 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

Berarti telah terjadi perubahan sebesar 0,541 pada variabel penerimaan 

tunjangan pegawai. Maka dengan demikian hipotesis yang penulis berikan 

yaitu „Terdapat pengaruh antara variabel penerapan absensi elektronik 

(fingeprint) terhadap penerimaan tunjangan pegawai di Kantor Kecamatan 

Samarinda Ilir Kota Samarinda” dan Ha dapat diterima dan terbukti 

kebenarannya. 

Untuk mengetahui Kecermatan Prediksi dari regresi tersebut maka 

dilakukan dengan cara membandingkan antara Standard Deviasi dari Y (Sy) 

dengan Standard Error of Estimate (SEest). Dengan menggunakan aplikasi 

SPSS V.23 diperoleh hasil Sy yaitu 3,40173 dan SEest yaitu 3,03772. Hal ini 

menunjukkan Sy > SEest atau 3,40173 > 3,03772. Dengan demikian, melalui 

perbandingan tersebut dapat dijelaskan bahwa prediksi diatas adalah cermat. 

 Analisis Koefisien Penentu/Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengetahui persentase pengaruh dari variabel penerapan absensi elektronik 

(fingerprint) (X) terhadap penerimaan tunjangan pegawai di Kantor Kecamatan 
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Samarinda Ilir Kota Samarinda. Dengan menggunakan aplikasi SPSS V.23, 

maka diperoleh hasil sebesar 0,227. Dengan demikian, untuk mengetahui 

koefisien determinasi atau koefisien penentu, maka digunakan rumus Hasan 

(2004:63) diperoleh hasil besarnya pengaruh Variabel Penerapan Absensi 

Elektronik (fingerprint) terhadap Penerimaan Tunjangan Pegawai adalah 

sebesar 22,7 %. hal ini pula menunjukkan bahwa sisa pengaruh sebesar 77,3% 

merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak dipengaruhi dan 

diluar dari variabel Penerapan Absensi Elektronik (fingerprint). 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment, 

diperoleh hasil bahwa variabel penerapan absensi elektronik (fingerprint) 

mempunyai hubungan (korelasi) sebesar 0,476 yang berarti positif dengan 

variabel penerimaan tunjangan pegawai. Diperoleh pula hasil bahwa Ftest > 

Ftabel (9,86 > 4,13), hal ini menyatakan bahwa korelasi signifikan, sehingga 

dapat dikatakan penerapan absensi elektronik (Fingeprint) memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan dengan penerimaan tunjangan pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. 

 Melalui analisis regresi linear sederhana, diperoleh pengaruh dari 

hubungan tersebut sebesar 0,476 (besaran angka hubungan atau pengaruh antar 

variabel). hal ini berarti perubahan satu satuan terhadap variabel penerapan 

absensi elektronik (Fingerprint) mengakibatkan perubahan variabel penerimaan 

tunjangan pegawai sebesar 0,476 (besaran angka hubungan atau pengaruh antar 

variabel). Kemudian, setelah dilakukan uji tes, maka hasilnya adalah signifikan. 

Hal ini berarti pengaruh penerapan absensi elektronik (fingerprint) terhadap 

penerimaan tunjangan pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir adalah 

positif dan signifikan. Jadi hal ini menunjukkan hipotesis pada penelitian ini H0 

ditolak dan Ha diterima. 

 Melalui analisis koefisien penentu (KP)/ koefisien determinasi, 

ternyata variabel penerapan absensi elektronik memiliki pengaruh terhadap 

variabel penerimaan tunjangan pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, 

yaitu sebesar 22,7%. Dengan demikian terdapat sekitar 77,3% merupakan 

variabel lain yang mempengaruhi penerimaan tunjangan pegawai yang tidak 

dipengaruhi dan di luar dari variabel penerapan absensi elektronik pada Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir. 

 Maka secara keseluruhan, hipotesis yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini diterima dan terbukti kebenarannya, yaitu, terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara Penerapan Absensi Elektronik (Fingerprint) 

terhadap Penerimaan Tunjangan Pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir 

Kota Samarinda. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, 

maka penulis meminta izin untuk memberikan beberapa masukan ataupun 

saran-saran, antara lain perlu adanya peningkatan kesadaran pegawai dan 
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pengawasan camat untuk memperhatikan absensi elektronik, dalam hal ini 

berkaitan dengan, datang ke kantor tepat waktu, pulang kantor sesuai jam kerja, 

tidak datang absensi kemudian meninggalkan kantor, sehingga juga dapat 

meningkatkan disiplin pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir.  

 Untuk Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, 

tepatnya pimpinan Kantor Kecamatan Samarinda Ilir diperlukan penambahkan 

waktu absensi elektronik yakni, ketika jam istirahat siang. Selain itu, mesin 

absensi elektronik terkadang juga sering mengalami gangguan (error), 

sehingga perlu diperhatikan kembali pemeliharaanya demi kepentingan 

bersama. Kemudian, masih banyak pegawai yang mengeluhkan keterlambatan 

waktu penerimaan tunjangan, oleh karena itu, dapat dijadikan koreksi kepada 

pimpinan Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, agar dapat mencairkan tunjangan 

lebih tepat waktu dan konsisten dan terakhir.  

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penerimaan tunjangan 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, tentunya dengan menambahkan 

variabel-variabel bebas lainnya. Hal ini ditujukan untuk melihat faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi penerimaan tunjangan pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir, tentunya hal tersebut sangat berguna untuk 

menetapkan kebijakan-kebijakan atau program-program yang berkaitan dengan 

tunjangan pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir. 
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