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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran-saran yang bermanfaat bagi penulis skripsi maupun pengembangan aplikasi 

ini. 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan dari 

penelitian skripsi yang berjudul : “PENERAPAN ALGORITMA ERROR 

CORRECTION CONVOLUNTIONAL CODE PADA SISTEM ABSENSI 

PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN SD NEGERI 22 PANGKALPINANG 

MENGGUNAKAN METODE QR CODE BERBASIS MOBILE ANDROID” 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem absensi data pengunjung perpustakaan menggunakan metode QR 

Code berbasis Android ini dibangun menggunakan Library ZXing yang 

mempunyai fitur Scanner yang dapat mencapture QR Code, menyimpan hasil 

capture QR Code, dan dapat menampilkan hasil capture QR Code. Semua 

fitur dalam aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. 

2. Dengan memanfaatkan aplikasi Scan QR Code berbasis Android ini dapat 

mempermudahkan petugas perpustakaan atau pustakawan untuk menginput 

data pengunjung perpustakaan dengan cepat dan tepat. Sistem absensi 

pengunjung perpustakaan yang dibangun terbukti cukup baik dalam 

melakukan pembacaan QR Code baik itu QR Code yang rusak atau pun kotor. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan ujicoba terhadap aplikasi ini dapat ditarik beberapa saran 

yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan aplikasi Scan QR Code 

berbasis Mobile Android. Aplikasi Scan QR Code berbasis Mobile Android ini 

masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Adapun saran agar 

aplikasi ini bisa berjalan dengan optimal dan lebih menarik yaitu sebagai berikut: 
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1. Aplikasi Absensi menggunakan QR Code yang dibangun dapat 

dikembangkan dan dapat langsung terkoneksi kedatabase Mysql dan langsung 

menampil data QR Code yang dicapture pada PHP Administrator secara 

Online tanpa Input manual lagi pada PHP Administrator. 

2. Pengembangan aplikasi ini dibuat tidak hanya pada absensi pengunjung 

perpustakaan saja tapi untuk segala aktivitas di SD Negeri 22 Pangkalpinang 

contohnya Peminjaman Buku, Absensi atau presensi murid yang dapat 

langsung terkoneksi ke Mobile Android wali murid atau orang tua murid 

dengan mengirim atau mengonfirmasikan bahwa murid telah hadir disekolah, 

dan juga absensi guru. 

3. Pengembangan tampilan atau Userface dari Aplikasi mobile android dan PHP 

Administrator dapat dibuat lebih menarik lagi. 

4. Sistem absensi pengunjung perpustakaan menggunakan metode QR Code 

berbasis android mobile pada saat ini sistem belum efektif untuk diterapkan 

secara menyeluruh pada SD Negeri 22 Pangkalpinang dikarenakan masih 

banyak kekurangan pada aplikasi dan akan dikembangkan lebih lanjut. 

5. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan 

penulisan skripsi ini dikemudian hari. 

 


