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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini semakin cepat memasuki 

berbagai bidang. Hingga kini semakin banyak sekolah-sekolah yang berusaha 

meningkatkan kualitas terutama dibidang pendidikan yang sangat berkaitan erat 

dengan teknologi informasi itu sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa 

kegunaan komputer dan mobile handphone yang semakin canggih serta 

menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Seiring berkembangnya zaman, 

teknologi handphone sekarang ini bukan cuma bisa menelpon saja dan mengirim 

sms saja, tetapi sekarang sudah dibekali dengan sistem android yang sudah 

memiliki teknologi internet. 

Android adalah sistem operasi perangkat mobile seperti handphone, 

smartphone dan tablet pc yang berbasis Linux. Android menyediakan platform 

terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam-macam piranti bergerak. Awalnya, Google.inc 

membeli Android.inc, pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel, 

kemudian untuk mengembangkan Android dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan piranti keras, piranti lunak dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia 

(Gondroid, 2012). Teknologi android ini kemudian mulai menyebar dimasyarakat 

mulai dari menengah keatas hingga menengah kebawah tak terkecuali pelajar. 

Pelajar yang akan meneruskan pendidikan pada tingkat S1 sering memanfaatkan 

teknologi android ini untuk bahan pada tugas akhir yaitu skripsi. 

Kegiatan disekolah dapat berlangsung dengan baik dengan adanya keaktifan 

siswa untuk sering berkunjung keperpustakaan. Perpustakaan merupakan sistem 

informasi yang didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, 

pelestarian serta memberikan berbagai macam layanan jasa lainnya. Demikian 

juga dengan perpustakaan di SD Negeri 22 Pangkalpinang merupakan sarana 

untuk mencari ilmu pengetahuan melalui referensi buku yang merupakan sumber 
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belajar bagi siswa. Para siswa juga termotivasi untuk mengunjungi perpustakaan 

guna memperoleh hasil belajar yang maksimal. Motivasi merupakan energi 

penting dalam meraih keberhasilan.  

Dari fakta yang diperoleh melalui observasi, maka diperlukan perhatian 

khusus untuk mengatasi kendala yang begitu tampak jelas. Oleh karena itu, perlu 

adanya kerja sama antara pihak sekolah dengan pustakawan guna memajukan 

perpustakaan ini. Perpustakaan SD Negeri 22 Pangkalpinang ini masih 

menggunakan data pengunjung secara tertulis melalui buku, akibatnya 

pustakawan merasa kesulitan mendata daftar pengunjung atau siswa yang tiba-tiba 

datang beramai-ramai ketika jam istirahat, hal ini dikarenakan kurangnya 

memanfaatkan teknologi yang canggih sekarang ini dan akibatnya aktifitas 

menjadi kurang efisien dan kurang cepat. Agar penginputan data pengunjung  atau 

anggota perpustakaan dapat dilakukan dengan cepat, maka diusulkan suatu 

aplikasi absensi pengunjung perpustakaan dengan menggunakan QR Code 

berbasis android. Penggunaan android itu sendiri untuk mempermudahkan 

pustakawan dalam hal mendata para pengunjung atau anggota perpustakaan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan sistem absensi 

perpustakaan berbasis android. Penelitian
[1] 

Mengenai “Sistem Absensi 

Mahasiswa Menggunakan Metode Barcode Berbasis Android”. Penelitian
[2] 

Mengenai “Perancangan Aplikasi Sistem Presensi Mahasiswa Menggunakan QR-

Code Pada Sistem Operasi Android”. Penelitian
[3] 

Mengenai “Pengembangan 

Sistem Absensi Menggunakan QR-Code Reader Berbasis Android (Studi Kasus: 

Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi UNSRI)”. Penelitian
[4]

 

Mengenai “Penggunaan QR Code Dalam Presensi Berbasis Android”, dan 

Penelitian
[5] 

Mengenai “Sistem Absensi Asisten Dosen Menggunakan QR-Code 

Scanner Berbasis Android Pada Program Studi Sistem Informasi Universitas 

Muria Kudus”.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

membuat suatu aplikasi dengan judul “PENERAPAN ALGORITMA ERROR 

CORRECTION CONVOLUTIONAL CODE PADA SISTEM ABSENSI 
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PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN SD NEGERI 22 PANGKALPINANG 

MENGGUNAKAN METODE QR-CODE BERBASIS MOBILE ANDROID” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang terdapat diatas, maka penulis menemukan 

beberapa masalah, adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem absensi data pengunjung perpustakaan 

menggunakan metode QR Code berbasis Mobile Android? 

2. Bagaimana membuat sebuah sistem pengunjung perpustakaan sehingga dapat 

mempermudahkan petugas untuk menginput data pengunjung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini diasumsikan untuk pengunjung yang sudah memiliki kartu 

anggota perpustakaan SD Negeri 22 Pangkalpinang. 

2. Aplikasi ini berjalan minimal Android 4.4 Kitkat. 

3. Aplikasi ini terbatas untuk siswa di SD Negeri 22 Pangkalpinang Saja. 

4. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Framework atau Library 

Zxing. 

5. Aplikasi ini tidak dapat terkoneksi langsung ke Database PHP 

Administrator. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode pengembangan yang digunakan dalam menyelesaikan Skripsi ini 

penulis menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) dengan 

Model Waterfall.  
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1.5 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Adapun manfaat dan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan teknologi QR Code pada sistem data pengunjung 

perpustakaan dengan perangkat android untuk mempercepat proses 

absensi pengunjung dengan cepat dan tepat. 

2. Membantu petugas perpustakaan atau pustakawan untuk mendata daftar 

pengunjung, serta meningkatkan kinerja dan kedisiplinan kerja kepada 

para karyawannya. 

3. Mempermudah untuk melakukan perekapan laporan pengunjung 

perpustakaan. 

4. SD Negeri 22 Pangkalpinang menjadi yang pertama menerapkan 

teknologi QR Code ini pada sistem absensi pengunjung perpustakaan 

berbasis Android Mobile. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Skripsi yang penulis susun terdiri dari lima bab. 

Berikut penjabarannya : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

 metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

 penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan landasan teori sesuai topik yang di ambil beserta sumber 

rujukan, menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari 

pembahasan secara detail. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan kasus pendataan dan pengaplikasian sistem pengunjung 

pada instansi tersebut. Metodologi penelitian ini terdiri dari 3 bagian 

utama yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, 

dan tools apa saja yan digunakan dalam merancang aplikasi. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana aplikasi yang telah jadi dan 

dapat dijalankan telah diuji coba, untuk mengetahui apakah aplikasi 

tersebut telah menyelesaikan permasalahannya dan sesuai dengan 

konsep yang dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang akhir pada sebuah laporan tugas akhir yaitu 

kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil evaluasi BAB IV. 

Kesimpulan menjelaskan tentang hasil yang telah didapat dari pembuatan 

aplikasi laporannya. Sedangkan saran, menjelaskan bagaimana peneliti 

memiliki visi tentang aplikasi yang telah dibuat pada masa mendatang 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


