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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer saat ini semakin pesat, khususnya 

bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi kebutuhan manusia 

yang sudah tak terpisahkan sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai 

macam aktifitas guna mendukung produktifitas sehingga dapat menghemat waktu 

dan biaya.  

AK Studio Foto adalah salah satu studio yang berada di Pangkalpinang 

yang menawarkan jasa foto dan cuci cetak foto. AK Studio Foto mempunyai 

pelanggan baik dari Pangkalpinang maupun dari luar Pangkalpinang dikarenakan 

lokasi yang strategis di dekat wilayah sekolah dan perkantoran. AK Studio Foto 

sampai saat ini masih memakai cara lama dalam memanajemen data foto 

pelanggan mereka. Hal tersebut akan memakan waktu untuk mencari dan 

mencetak foto dari pelanggan mereka. Mereka juga masih menyimpan data foto 

secara manual, dimana semua id foto dikumpul dalam sebuah folder yang 

menyimpan banyak foto lainya. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka dibutuhkan 

suatu aplikasi dan system yang dapat memanjemen data penyimpanan dan 

pencarian foto sehingga dapat menghemat waktu dalam proses penyimpanan dan 

percetakan ulang foto pelanggan. Untuk proses pencarian kami menggunakan QR 

Code Reader untuk mempermudah pencarian. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka identifikasi masalahyang 

diangkat dalam laporan laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut : 

a. Perlunya membuat dan membangun suatu system aplikasi berbasis Desktop 

yang dapat digunakan untuk membantu proses penyimpanan dan pencarian foto 
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yang memiliki kode khusus atau QR Code dengan menggunakan Webcam di 

AK Studio Foto. 

b. Kurang memadainya penggunaan penyampaian informasi dengan cara yang 

lama dalam menampilkan informasi pencarian foto, penyimpanan foto, laporan 

percetakan, printout ID pelanggan serta nota percetakan. 

c. Perlunya menganalisis dan merancang QR Code generator dan scanner dengan 

menggunakan  bahasa pemrograman Java. 

  

3. Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan masalahnya hanya pada 

beberapa keterangan tertentu, seperti berikut ini : 

a. Perancang suatu aplikasi system di AK Studio Foto berbasi Desktop 

b. Perancangan aplikasi ini menggunakan Bahasa Pemrograman Java dengan 

Webcam Capture Library untuk membaca Qr Code dan MySQL sebagai basis 

data. 

c. Perancangan aplikasi ini hanya sebatas untuk mempercepat dan 

mempermudah proses pencarian dan penyimpanan dengan menggunakan QR 

Code Generator dan QR Code Reader. 

d. Spesifiasi gadget yang digunakan untuk melakuan scanner pada QR Code 

adalah Mini USB Webcam Clip 30 Mega Pixel. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah maka tujuan penelitian 

yang berjudul QR Code Reader di AK Studio Foto antara lain: 

a. Menghindari proses pencatatan, penyimpanan, penamaan data serta laporan 

lainnya secara manual. 

b. Membantu sebuah studio tersebut dalam mepercepat terjadinya proses 

pencarian dan percetakan foto. 

c. Memberikan keamanan dan akurasi dalam penyimpanan data kedalam system 

yang digunakan 
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d. Dapat membuat suatu perangkat lunak sebagai media interaktif yang hemat 

biaya, mudah digunakan dan menarik. 

e. Kemampuan sebuah usaha dalam memberikan pelayanan yang cepat dan 

mudah terhadap konsumem. 

 

5. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

a. Penulis dapat memberikan teori dalam sebuah ilmiah sekaligus meningkatkan 

pengetahuan tentang aplikasi program dengan Java dan MySQL juga 

memberikan motivasi untuk memiliki usaha mandiri dan berbisnis 

b. Sebagai sarana untuk mempermudah proses pencarian dan penyimpanan data 

sehingga lebih efektif dan efisien dalam menunjang proses transaksi di studio 

foto. 

c. Secara keseluruhan membantu penulis dalam meningkatkan suatu proses 

pembelajaran agar dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan aplikasi yang 

mudah dan menarik 

 

6. Metodologi  Penelitian 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis melakukan beberapa metode 

untuk pemperoleh data atau informasi dalam menyelesaikan permasalahan. 

Adapun metode tersebut adalah : 

a. Studi Literatur 

Penulisan ini dimulai dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan 

bahan-bahan referansi baik dari buku, artikel, paper, jurnal, makalah, maupun 

situs internet mengenai QR Code dan beberapa referensi lainnya untuk 

menunjang pencapaian tujuan tugas akhir. 

b. Analisa  

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap versi dari QR Code, 

koreksi error-nya menggunakan beberapa algoritma dan juga pengalokasian 

modul menjadi sebuah QR Code. 
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c. Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan perancangan image modul QR Code versi 1 

hingga 40 beserta kerangka finding pattern dan timing pattern-nya. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pengkodean untuk membangun aplikasi 

berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dilakukan. 

e. Penyusunan laporan dan kesimpulan akhir 

Menyusun laporan hasil analisis dan perancangan ke dalam format 

penulisan disertai kesimpulan akhir. 

 

7. Metodologi  Penelitian 

Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini, penyusun 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk melengkapi data yang 

dibutuhkan antara lain: 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah. 

batasan masalah, tujuan, metodologi perancangan, 

sistematika penulisan. 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan konsep dan teori dasar yang 

mendukung penulisan tugas akhir ini seperti, Java, MySQL, 

QR Code, struktur QR code, karateristik QR Code, 

spesifikasi QR Code, beserta dengan versi matriks di 

dalamnya. 

 

BAB III :  ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan tentang Struktur Organisasi Perusahaan 

tempat / lokasi Praktek, Visi / Misi dan Logo Perusahaan 
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serta Sejarah berdirinya Perusahaan. Diharapkan untuk 

memberikan hasil tambahan guna memenuhi kebutuhan 

pengguna jasa penerbangan. 

 

BAB IV :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan 

Aplikasi QR-Code Reader DI AK Studio Foto dan sistem  

secara keseluruhan. 

 

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

pembahasan tentang Aplikasi QR-Code Reader DI AK 

Studio Foto. 

 

 


