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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab enam ini akan membahas mengenai kesimpulan yang merupakan 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu terdapat pula saran yang 

merupakan masukan dari pengembang untuk mengembangkan sistem yang telah 

dibuat pada penelitian agar sistem yang dikembangkan dapat berguna dan 

berfungsi dengan lebih baik dari sebelumnya.  

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penulisan tugas akhir yang berjudul 

“Sistem Absensi Mahasiswa Menggunakan Mobile QR Code (Studi Kasus 

Universitas Widyatama)” adalah sebagai berikut. 

1. Sistem absensi mahasiswa dengan menggunakan QR Code dapat 

mengurangi kecurangan pada kasus pengisian daftar hadir perkuliahan. 

Setiap mahasiswa telah memiliki QR Codenya masing-masing, apabila 

mahasiswa melakukan kecurangan akan terlihat sanggat jelas oleh 

dosen. Selain itu pengisian daftar hadir juga terlihat lebih tertib karena 

batas waktu pengisian daftar hadir sudah ditentukan oleh sistem. 

2. Sistem yang dibangun dapat mengefisienkan waktu dan tenaga pegawai. 

Pegawai akademik tidak perlu melakukan verifikasi ulang terhadap data 

daftar hadir perkuliahan. Pada sistem pengisian daftar hadir data 

langsung disimpan kedalam database sehingga pegawai akademik tidak 

perlu melakukan verifikasi ulang. 

3. Data kehadiran mahasiswa yang tersimpan secara otomatis akan 

mengurangi kesalahan atau ketidak sesuaian pada data kehadiran 

mahasiswa. Selain itu perubahan status kehadiran mahasiswa dapat 

dilakukan dengan menggunakan sistem tersebut. 
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4. Perbandingan waktu dan biaya dari sistem absensi yang telah dibuat 

dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sistem absensi yang sedang 

berjalan. Terlihat pada analisis sistem absensi sekarang memiliki jumlah 

waktu normal 33 menit 6 detik dengan persentase perbandingan waktu 

3,19% dan biaya Rp 2500,-/buku daftar hadir. Sedangkan pada sistem 

absensi yang telah dibuat yaitu 22 menit 7 detik dengan persentase 

perbandingan waktu 73.2% dan biaya Rp 0,-. 

 

6.2 Saran 

Pada penulisan tugas akhir dan pembuatan perangkat lunak “Sistem Absensi 

Mahasiswa Menggunakan Mobile QR Code (Studi Kasus Universitas 

Widyatama)” dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun saran dari pengembang 

terkaiit dengan pengembangan dari sistem yang telah dibangun. 

1. Pada pengembangan sistem selanjutnya dapat diimplementasikan pada 

sistem pengisian daftar kehadiran dosen ataupun pegawai di Universitas 

Widyatama. 

2.  Selama proses pengisian daftar kehadiran mahasiswa masih 

mengganggu aktifitas pembelajaran, kebijakan khusus dari pihak 

universitas untuk menangani masalah tersebut. 

3. Sistem keamanan terutama pada sistem absensi dikolaborasikan dengan 

face recognition. Hal tersebut agar keamanan sistem absensi lebih baik 

dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. 

4. QR Code yang dimiliki oleh mahasiswa tidak hanya digunakan untuk 

keperluan pengisian daftar hadir, tetapi dapat digunakan dan 

dikolaborasikan dengan sistem lainnya seperti melakukan pendaftaran di 

bank yang bekerjasama dengan pihak universitas. Ketika pendaftaran 

mahasiswa tidak perlu melakukan pengisian data. Hanya cukup dengan 

membaca QR Code yang dimilikinya data langsung masuk kedalam 

sistem database bank tersebut. Sehingga proses pendaftaran dapat 

dilakukan dengan cepat. 


