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Efisiensi menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi sidik jari di 

perusahaan atau instansi, alat ini mendorong perusahaan untuk menghemat waktu, 

tenaga, sekaligus menjamin keamanan. Dengan demikian, bukti kehadiran 

pegawai (absensi) bisa didapat melalui alat ini yang erat kaitannya dengan disiplin 

pegawai sehingga menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengetahui pengaruh efektivitas absensi fingerprint terhadap disiplin Aparatus 

Sipil Negara (ASN).  

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 47 orang (N = 47) ASN Kecamatan 

Wonokromo Surabaya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas absensi 

fingerprint (X) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya jika efektivitas absensi fingerprint 

semakin tinggi maka disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan 

meningkat.  
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