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BAB VI 

PENUTUP 
 

 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang didapat selama 

pelaksanaan Tugas Akhir. 

 

6.1  Kesimpulan 

Telah berhasil dibangun aplikasi Guitar Friend for Android. Selama proses 

pembangunan tersebut telah melalui beberapa tahap yaitu analisis, perancangan, 

dan implemantasi dan akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hal yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi berbasis teknologi Android 

adalah tools Android SDK, Android ADT sebagai eclips plugin dan 

menggunakan Google API Level 4 / Android 1.6 pada Android Virtual 

Devices.  

2. Fungsi metronome memiliki beat 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 dan 

tempo antara 1 – 200 bpm, pengguna bisa mengubah beat atau tempo ketika 

metronome dalam keadaan stop. Sedangkan fungsi tuner dilakukan dengan 

cara membunyikan instrumen yang akan distem, kemudian aplikasi 

mendeteksi nada. Proses tuner dilakukan hingga aplikasi mendeteksi nada 

yang sesuai dengan keinginan pengguna. 

3. Aplikasi Guitar Friend for Android dapat digunakan untuk mempelajari 

komposisi 12 bar blues dengan menggunakan perangkat Android yang 

dilakukan dengan cara perangkat Android memberi output berupa audio dan 

visual komposisi 12 bar blues, sehingga pengguna dapat melihat perpindahan 

chord yang terjadi pada komposisi tersebut. 
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6.2 Saran 

Aplikasi Guitar Friend for Android yang dikembangkan ini merupakan 

suatu bentuk sistem dan aplikasi ini belum merupakan sistem yang sempurna, 

sehingga dibutuhkan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan sesuai 

dengan kebutuhan. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis terhadap 

Aplikasi Guitar Friend for Android ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi Guitar Friend for Android belum menyediakan versi untuk 

smartphone lain seperti Blackberry, IOS, Windows Mobile, atau Nokia. 

2. Aplikasi ini belum menyediakan fungsi untuk pemain gitar pemula. 

3. Aplikasi Guitar Friend for Android belum diuji coba pada handset selain 

Samsung Galaxy Mini / S5570, uji coba pada handset lain perlu dilakukan 

agar perbedaan output pada merek atau type handset tertentu dapat dihindari. 

4. Aplikasi Guitar Friend for Android belum terhubung dengan jaringan 

internet. 

5. Aplikasi Guitar Friend for Android belum menyediakan fungsi time signature 

Eight note (tempo x2). 

6. Fitur 12 Bar Blues pada aplikasi Guitar Friend for Android belum mempunyai 

fasilitas pause, mempercepat, dan memperlambat tempo. 

 


