
APLIKASI INFORMASI OBAT BEBAS BERBASIS ANDROID 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

diajukan oleh 

Dewi Maya Sari 

09.11.2861 

 

 

 

 

Kepada 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM YOGYAKARTA 

YOGYAKARTA 

2013 



 

 



OTC-DRUG INFORMATION APPLICATION BASED ON ANDROID 

APLIKASI INFORMASI OBAT BEBAS BERBASIS ANDROID 

 

Dewi Maya Sari                                                                                          
Erik Hadi Saputra                                                                                        

Jurusan Teknik Informatika                                                                                
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 

 

ABSTRACT 
 
 
  Android is an operating system that has been chosen by the public at this time, 
with the development of increasingly technologies that android smartphone has an 
important role in the world of information. Health is the most important aspectin people's 
lives because without public health can not performusual activities, the importance of 
healthon people's livesis noting accordance with the public's knowledge about drugs as a 
resultthere are still many people who do not know the type and function of the drug, and 
there for made application OTC-Drugs Information Application Based On Android 
 

OTC-Drugs Information application Based on android is media information that 
featuresa glossary of termsin the heal the sciences books refer to volume47 Indonesian 
ISO2012-2013 and is intended for the general publicas a medium of socialization drug so 
that people can understand the type and function of the drug. 

 
OTC-Drugs information application based on android operation minimum android 

smartphone version 2.2(Froyo), this application features freed ruglistanda glossary of 
termsin the health sciences, each equipped withan explanationso as to facilitatethe 
publicin understanding and treatingthe disease. This application can be run if there is an 
internet connection because the drug data collection is online. 
 
 
Keywords: smartphone, android, medicine, the term, isoIndonesia, online. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

       Masyarakat saat ini sudah banyak yang menggunakan smartphoneuntuk kebutuhan 

sehari-hari, diantara banyaknya smartphone yang beredar saat ini ada beberapa sistem 

operasi yang mendukungnya seperti Windows Mobile, Blackberry, Iphone, Android, dan 

Symbian. Android merupakan sistem operasi yang sedang berkembang saat ini, android 

mempunyai banyak keunggulan misalnya sistem operasi bisa diubah sesuai dengan 

keinginannya sendiri dan mudahnya mengembangkan aplikasi tanpa dipungut biaya 

sehingga banyak para pengembang memilih android sebagai sistem operasi aplikasinya. 

       Smartphone mempunyai peranan penting dalam dunia informasi, dengan 

perkembangan teknologi yang semakin cangih dan pengguna smartphone android 

semakin banyak serta pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis obat dan fungsinya 

masih tergolong rendah sehingga muncul gagasan untuk membuat aplikasi android yang 

dapat membantu pengguna baik untuk masyarakat awam atau apoteker dalam 

memahami jenis obat beserta fungsinya. 

       Obat adalah suatu paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit seperti luka dan 

kelainan jasmani atau rohani pada manusia. Masyarakat pada umumnya sangat minim 

wawasannya tentang obat-obatan hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi 

pemerintah tentang obat-obatan, untuk mengatasi masalah tersebut maka dikembangkan 

aplikasi mobile sebagai media informasi nama-nama obat beserta fungsinya. 

 

2. Landasan Teori 
2.1 Android 

       Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile  berbasis linux yang 

mencakup sistem operasi, middleware, aplikasi1. 

Android merupakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka selain itu android merupakan platform mobile pertama yang lengkap, terbuka, 

dan bebas. 

 

                                                            
1 Safaat, Nazruddin.2012.Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone Dan Tablet PC Berbasis 
Android.Informatika.Bandung.Hal 3 



1. Lengkap (Complete Platform) 

Android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan tools 

dalam membangun software dan memungkinkan untuk pengembangan aplikasi. 

 

2. Terbuka (Open Source Platform) 

Pengembang dengan bebas untuk mengembangkan aplikasi. 

 

3. Bebas (Free Platform) 

Android adalah platform/aplikasi yang bebas develop, tidak ada lisensi atau biaya 

royalti untuk dikembangkan pada platform android. 

 

2.2  Definisi Obat 

       Obat adalah paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 

sistem fisilogi atau keadaan patalogi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan 

penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan2. 

2.2.1 Definisi Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas 

       Obat bebas dan obat bebas terbatas dipasarkan tanpa resep dokter atau dikenal 

dengan nama OTC (Over The Counter) dimaksudkan untuk menangani penyakit-penyakit 

simptomatis ringan yang banyak diderita oleh masyarakat luas yang penaganannya 

dapat dilakukan sendiri oleh penderita. (Sesuai Permenkes No.91/MENKES/PER/XI/1993 

tentang wajib daftar obat), Obat bebas dan obat bebas terbatas adalah  

1. Obat Bebas 

Obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan tepi lingkaran 

berwarna hitam.Obat bebas umumnya berupa suplemen vitamin dan mineral, 

obat gosok, beberapa analgetik-antipiretik dan beberapa antasida.Obat golongan 

ini dapat dibeli bebas di apotek, toko kelontong, dan warung. 

 

2. Obat Bebas Terbatas 

Obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan tepi lingkaran 

berwarna hitam.Obat-obat yang masuk kedalam golongan ini antara lain obat 

batuk, obat influenza, obat penghilang rasa sakit dan penurun panas pada saat 

                                                            
2 http://damayantilinda.blogspot.com/2011/12/penggolongan-obat-menurut-uu-
farmasi_08.html 

http://damayantilinda.blogspot.com/2011/12/penggolongan-obat-menurut-uu-farmasi_08.html
http://damayantilinda.blogspot.com/2011/12/penggolongan-obat-menurut-uu-farmasi_08.html


demam (analgetik-antipiretik), suplemen vitamin dan mineral,  obat-obatan 

antiseptika, obat tetes mata untuk iritasi ringan.Obat pada golongan ini hanya 

dapat dibeli di apotek dan toko berizin. 

 

2.3 Konsep Pemodelan Sistem 
2.3.1 Unified Modelling Language (UML) 

       UML (Unified Modelling Language) adalah bahasa grafis untuk mendokumentasi, 

menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Kosep yang diterapkan di 

UML (Unified Modelling Language) adalah satu model berisi informasi mengenai sistem, 

model-model berisi elemen-elemen model seperti kelas3. 

2.3.1.1   Use Case Diagram 

Use Case Diagram berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

hubungan sebuah sistem dengan aktor, aktor adalah sebuah entitas manusia 

atau mesin yang berperan dalam menjalankan sistem untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu.  

Tabel 2.1 Simbol Use Case 

Simbol Arti 

 Aktor: 
Untuk menyatakan orang yang 

akan menggunakan sistem 

 Use Case : 
Untuk menyatakan tugas-tugas 

yang akan dilakukan aktor terhadap 

sistem 
Use case 

 

2.3.1.2   Class Diagram  

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu dengan yang lain seperti pewarisan dan 

asosiasi.Class merupakan implementasi dari sebuah interface yaitu class 

abstrak yang memiliki metode sehingga interface tidak dapat langsung 

                                                            
3 Hariyanto, Bambang.2004.Rekayasa Sistem Berorientasi Objek.Informatika.Bandung.Hal 259 



diinisialisaskan, dengan demikian interface mendukung resolusi metode pada 

saat run-time. 

Tabel  2.2 Simbol class diagram 

Nama Simbol Penjelasan 

Class  Class adalah blok pembangun pada 

pemrograman berorientasi objek. 

Sebuah class digambarkan sebagai 

sebuah kotak yang terbagi atas 3 

bagian. Bagian atas adalah nama class, 

bagian tengah attribute class, dan 

terakhir method-method dari sebuah 

class. 

Assosiation  

   1.n owned by 1 

Sebuah assosiasi merupakan sebuah 

relationship paling umum antara 2 class 

dan dilambangkan oleh sebuah garis 

yang menghubungkan antar 2 class.  

Generalization  

 

Sebuah relasi generalization sama 

dengan sebuah relasi inheritance pada 

pemrograman berorientasi objek, panah 

yang mengarah ke kelas parentnya / 

induknya. 

Nama Class 

Attribut 

Method 

 

 

2.3.1.3   Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan disekitar 

sistem, sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi 

horizontal (objek-objek terkait) dan biasa digunakan untuk menggambarkan 

skenario atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu event 

untuk menghasilkan output tertentu. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.3Simbol  sequence diagram 

Nama Simbol Penjelasan 

Object  Objek atau partisipan merupakan instance 

dari sebuah class dan dituliskan tersusun 

secara horizontal. Digambarkan sebagai 

sebuah class dengan nama objek didalamnya 

yang diawali dengan sebuah titik koma. 

Aktor  Aktor juga berkomunikasi dengan objek, maka 

aktor dijelaskan sebagai orang yang 

melakukan kegiatan dalam aplikasi  

LifeLine  LifeLine mengindikasikan keberadaan sebuah 

objek dalam basis waktu. Notasi untuk 

LifeLine adalah garis putus-putus vertikal 

yang tertarik dari sebuah objek 

Aktivation  Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak 

segi empat yang digambarkan padasebuah 

lifeline. Activation mengindikasikan sebuah 

objek yang akan melakukan sebuah aksi 

;Object 1 

 

2.4   Perangkat Lunak Yang Digunakan 

2.4.1  Eclipse 

       Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan disemua platform, Berikut adalah 

sifat-sifat eclipse4: 

 

1. Multi-Platform 

Bisa digunakan disemua sistem operasi seperti Microsoft Windows, Linux, Mac 

OS X, Solaris, AIX, dan HP-UX. 

2. Multi Language 

Eclipse dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman java, akan tetapi 

eclipse mendukung pengembangan aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman lainnya seperti C/C++ , Cobol, Pyhton, Perl, dan PHP.  

 
                                                            
4 Nugroho, Adi.2007.Pemrograman Java Untuk Aplikasi Basis data Dengan Teknik XP 
Menggunakan IDE Eclipse. Andi Offset.Yogyakarta.Hal 2 



3. Multi role 

selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, eclipse pun bisa digunakan 

untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti  

pengembangan web, dokumentasi, test perangkat lunak dan lain sebagainya. 

 

       Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorite dikarenakan gratis dan 

opensource, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrogramannya. Selain itu 

kelebihan dari eclipse adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna 

dengan komponen yang dinamakan dengan plug-in.  

 

2.4.1.1  Arsitektur Eclipse 

       Sejak versi 3.0, eclipse pada dasarnya merupakan sebuah kernel yang mengangkat 

plug-in. Semua yang dapat digunakan pada eclipse sebenarnya adalah fungsi dari plug-

in yang sudah diinstal, ini merupakan basis dari eclipse yang dinamakan Rich Client 

Platform (RCP) berikut ini adalah komponen yang membentuk RCP : 

1. Core Platform 

2. OSGi 

3. SWT (Standart Widget Toolkit) 

4. JFace 

5. Eclipse Workbench 

       Secara standar eclipse selalu dilengkapi dengan JDT (Java Development Tools), 

plug-in yang membuat kompatible untuk mengembangkan program java, dan PDE 

(Plugin DevelopmentEnvironment) untuk mengembangkan plug-in baru, Eclipse dan 

plug-in nya diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman java.Konsep Eclipse 

adalah IDE yang terbuka, mudah diperluas untuk apa saja, dan tidak untuk sesuatu yang 

spesifik, jadi eclipse tidak hanya digunakan dalam mengembangkan  program java akan 

tetapi bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, cukup dengan menginstall plug-

in yang dibutuhkan.  

 

2.5   Analisis PIECES 
       Untuk mengidentifikasi masalah maka harus dilakukan analisis terhadap kinerja, 

informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Paduan ini dikenal dengan 

analisis PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service)5. 

1. Analisis Kinerja sistem (Performance) 

Kinerja adalah suatu kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas dengan 

cepat sehingga sasaran segera dicapai. 
                                                            
5 http://studied-wall.blogspot.com/2012/03/pieces-sistem-analisis.html 

http://studied-wall.blogspot.com/2012/03/pieces-sistem-analisis.html
http://studied-wall.blogspot.com/2012/03/pieces-sistem-analisis.html


2. Analisis Informasi (Information) 

Informasi merupakan hal penting karena dengan informasi tersebut pihak 

manajemen dan user dapat melakukan langkah selanjutnya. 

3. Analisis Ekonomi (Economy) 

Pemanfaatan biaya yang digunakan dalam pemanfaatan informasi.Peningkatan 

terhadap kebutuhan ekonomis mempengaruhi pengendalian biaya dan 

peningkatan manfaat. 

4. Analisis Pengendalian (Control) 

Analisis ini digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisa berdasarkan 

pada segi ketepatan waktu, kemudahan akses, ketelitian data yang diperoleh. 

5. Analisis Efisiensi (Efficiency) 

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut dapat digunakan 

secara optimal. 

6. Analisis Pelayanan (Service) 

Proyek yang dipilih merupakan peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi 

manajemen, user dan bagian lain yang merupakan sumber kualitas dari suatu 

sistem informasi. 

 

3. Analisis 

3.1  Analisis PIECES 

       3.1.1  Performance  (Kinerja) 

Bentuk buku daftar obat dipublikasikan dalam bentuk naskah cetak yang 

merepotkan bagi pengguna dalam mempelajarinya, sehingga menggunakan 

buku memerlukan waktu yang lama dalam mencari obat karena harus 

membuka lembar demi lembar sehingga pencarian obat dengan menggunakan  

buku masih kurang efisien selain itu banyak masyarakat yang tidak mempunyai 

buku daftar obat sehingga menjadikan minimnya pengetahuan masyarakat 

tentang obat. Diharapkan dengan adanya sistem informasi obat ini dapat 

membantu pengguna dalam pencarian jenis obat yang memberikan informasi 

secara cepat, tepat, dan akurat. 

3.1.2  Information  (Informasi) 

Aspek informasi dalam sistem yang belum terkomputerisasi menjadi perhatian 

utama karena informasi yang ada sifatnya statis dan membutuhkan waktu yang 

relatif lama dalam pencariannya. Dengan sistem yang terkomputerisasi, 



informasi yang ada selalu up to date dan bersifat dinamis. Artinya informasi 

yang dihasilkan hanya yang diperlukan saja sehingga tercipta efisiensi dalam 

waktu. 

3.1.3  Economy (Ekonomi) 

Dunia teknologi yang semakin maju menuntut semua aspek mengikuti trend 

masa kini, sistem pencarian obat yang masih manual menggunakan buku 

sebagai media informasi masih sangat merepotkan selain itu informasi yang 

diberikan bersifat statis, sistem manual membutuhkan banyak sekali sumber 

informasi yang sebenarnya dapat diminimalisasi. Buku-buku yang jumlahnya 

tidak sedikit serta memerlukan biaya yang lebih dalam pembelian buku hanya 

untuk masa tertentu karena sifat informasi statis tidak up to date. 

3.1.4  Control  (Kontrol) 

Dibawah pengendalian sistem yang terkomputerisasi data-data dan informasi 

obat akan sangat terkontrol dan teratur. 

 3.1.5  Efficiency (Efisiensi) 

Sangat jelas bahwa dengan sistem yang terkomputerisasi, efisiensi akan 

sangat meningkat sebab dalam pencarian obat tidak perlu menggunakan buku 

sebagai media informasi karena bentuknya yang rentan terhadap kondisi 

lingkungan seperti terkena air atau mudah terbakar sedangkan menggunakan 

sistem baru yaitu menggunakan smartphone sebagai media informasi ini akan 

lebih efisien karena mudah digunakan dan mudah dibawa kemana-mana. 

3.1.6 Service (Layanan) 

Layanan yang diberikan kepada pengguna yaitu memudahkan pengguna dalam 

mencari informasi obat yang diperlukan menggunakan smartphone, aplikasi ini 

didesain semudah mungkin sehingga membuat pengguna mudah dalam 

mengaksesnya. Aplikasi ini dilengkapi dengan penjelasan nama obat, zat aktif, 

dosis, indikasi dan kontra indikasi, sebab kemungkinan ada pasien hamil atau 

sedang menyusui yang tidak boleh mengkonsumsi zat aktif tertentu sehingga 

bisa direkomendasikan mengkonsumsi obat yang lain. Aplikasi ini diberi 

tambahan fitur daftar istilah dalam ilmu kesehatan untuk memudahkan 

pengguna dalam memahami berbagai penyakit yang terjadi dalam kehidupan. 

 



3.2   Perancangan Sistem 
       Perancangan sistem secara umum dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan gambaran secara umum sistem yang akan dikembangkan atau 

diusulkan. Perancangan sistem yang akan dilakukan meliputi 2 tahap yaitu : 

3.2.1  Perancangan Proses 

       Perancangan proses disajikan dalam bentuk logic model menggunakan UML 

(Unified Modeling Language) yaitu bahasa grafis yang digunakan untuk menjelaskan 

dan memvisualisasikan artifak dari analisis dan desain berorientasi objek. 

 

3.2.1.1  Use Case Diagram 

 Use case diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek 

perilaku sistem, pada use case diagram akan digambarkan sebuah interaksi  antara 

aktor dengan sistem.Use case untuk sistem ditunjukan pada gambar berikut: 

 

 

 

                    Melihat daftar   <<include>> 

    

  <<include>> 

                       Melihat daftar istilah 

Pengguna  <<include>> 

                      Melakukan pencarian     <<include>>                 Menu utama 

    

   

                       Melihat bantuan <<include>> 

 

 Melihat informasi aplikasi 

 

Gambar 3.1 Use Case diagram pengguna 

 

 



 

Menambah data obat  

 <<include>>   

 Mengubah data obat   

 <<include>>   

Menghapus data obat <<include>> <<include>> 

 <<include>>   

Menambah data istilah<<include>>     Menu utama log in 

Admin <<include>> 

Memgubah data istilah 

 <<include>>  

Menghapus data istilah  

 <<include>>  

Melihat informasi 

 

Melihat bantuan 

Gambar 3.2 Use case diagram admin 

3.2.1.2   Class Diagram 

Class diagram mendeskripsikan struktur statis dari kebutuhan fungsional sistem 

dan mengilustrasikan attribute, operations, dan relationship antara satu kelas 

dengan kelas yang lainnya. 



 

Gambar 3.3 Class Diagram 

3.2.1.3    Sequence Diagram 

Sequence diagram mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem 

berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat berinteraksi. Semua pesan 

dideskripsikan dalam urutan dari eksekusi, sequence diagram sangat 

berhubungan dengan use case diagram dimana 1 use caseakan menjadi 1 

sequence diagram.  

 



3.2.1.3.1  Sequence Diagram daftar obat 

Sequence diagram untuk menampilkan informasi obat bebas ditunjukan pada 

gambar. 

 

Aktor 

       1.void onCreate(Bundle)       2.String [] nama                3.void on click 

            obat(view v)  nama obat                   

 4.view kategori obat              5.  List view()  

    daftar obat 

                6. view detail obat 

 

Gambar 3.4 Sequence Diagram daftar obat 

3.2.1.3.2  Sequence Diagram Daftar Istilah  

Sequence diagram untuk menampilkan informasi daftar istilah ditunjukan pada 

gambar. 

 

 

Aktor 

        1.void onCreate(Bundle)   2.String[] nama              3.void onclick 

           Istilah (view v)namaistilah 

          4. view daftar istilah                 5.Listview () 

                                                                 Nama istilah 

            6. view detail istilah 

daftar obat 

Daftar istilah istilah daftar istilah 

Obat Kategori Obat 

 

Gambar 3.5 Sequence Diagram Daftar Istilah 

 

 



3.2.1.3.3  Sequence Diagram Bantuan 

Sequence Diagram untuk menampilkan informasi bantuan atau petunjuk 

penggunaan aplikasi ditunjukan pada gambar. 

 

 

Aktor 
           1.void onCreate(Bundle)       2.String[] bantuan 

 

 

 

 

 

 

                            3.view detail bantuan 

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram Informasi Bantuan 

3.2.1.3.4  Sequence diagram Pencarian 

Sequence Diagram untuk menampilkan menu pencarian, ditunjukan pada 

gambar. 

 

 

Aktor 
 

       1.void onCreate(Bundle) 3.input String[] nama istilah  

                                                                                    2.input String[] indikasi 

                                                                   4.view pencarian             

 istilah 

 

                                                               5.view detail obat/detail nama istilah 

Bantuan 

Pencarian Daftar obat Daftar istilah 

Detail Bantuan 

 

 
Gambar 3.7 Sequence Diagram Pencarian 

 
 

 



3.2.1.3.5  Sequence diagram Informasi 

Sequence diagram untuk menampilkan informasi aplikasi, ditunjukan pada 

gambar. 

 

 

  
Aktor 

 1.void onCreate(Bundle)  

 2.String[]  detail 

    informasi   

 
        3.view detail informasi  
   

 
 
 

Informasi Detail informasi 

Gambar 3.8 Sequence diagram informasi 
 

4. Implementasi Dan Pembahasan 

4.1 Implementasi interface 

4.1.1 Splash screen 

       Halaman splash screen adalah tampilan pertama kali ketika aplikasi kamus obat 

Gambar 4.1 Halaman Spalsh Screen 

bebas dijalankan. 

 



4.1.2  Halaman Menu utam

       Hasil halaman menu utama pada user yang berisi menu daftar obat, daftar              

 keluar. 

 dimenu utama yang berisi list kategori obat. 

        Halaman list daftar obat ini akan tampil ketika user memilih salah satu kategori obat 

. 

     Halaman detail obat ini akan tampil ketika user memilih salah satu nama obat dilist 

pil ketika menu daftar istilah dipilih dimenu utama. 

   Halaman ini akan tampil ketika salah satu nama istilah dipilih pada list istilah. 

     Halaman pencarian ini dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pencarian obat dan 

 kata yang akan dicari kemudian sistem akan menampilkan 

i 

   Halaman informasi ini akan tampil dimenu utama user pada form informasi dan menu 

.1.10  Halaman Bantuan 

      Halaman bantuan ini menampilkan cara penggunaan aplikasi, halaman ini terdapat 

as dan aplikasi admin kamus obat bebas. 

     Halaman log in admin akan muncul ketika aplikasi dibuka, admin harus log in 

terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi. 

 

a pada user  

istilah, pencarian, informasi, bantuan dan

4.1.3  Halaman menu kategori daftar obat 

        Hasil halaman daftar obat yang dipilih

4.1.4  Halaman list daftar obat. 

yang ada seperti tampilan diatas

 

4.1.5  Halaman detail obat 

  

obat. 

4.1.6  Halaman list daftar istilah 

       Halaman ini akan tam

 

4.1.7  Halaman penjelasan istilah 

    

 

4.1.8  Halaman pencarian 

  

pencarian istilah, masukan

data dalam bentuk list. 

 

4.1.9 Halaman Informas

    

admin, halaman informasi ini memberikan informasi tentang aplikasi kamus obat bebas. 

 
4

 

di aplikasi kamus obat beb

 

4.1.11  Halaman Log in admin 

  



4.1.12  Halaman menu admin  

        Halaman menu admin ini akan muncul ketika admin berhasil log in. 

 

 kemudian pilih 

mbah daftar obat dan simpan. 

i menampilkan seluruh daftar obat yang ada didatabase 

erver. 

man ini akan muncul ketika daftar obat online dipilih kemudian pilih obat dan pilih 

dit lakukan ubah data kemudian pilih tombol simpan. 

    Halaman ini akan muncul ketika admin memilih daftar obat online kemudian pilih 

alah satu obat, pilih hapus. 

san serta pembahasan keseluruhan materi pada bab-bab 

ebelumnya dan dalam mengakhiri pembahasan “SISTEM INFORMASI OBAT BEBAS 

OID” maka penyusun mengambil  kesimpulan bahwa: 

anfaat dengan 

 

 

4.1.13  Halaman tambah daftar obat

       Halaman tambah obat ini akan muncul ketika menu daftar dipilih

ta

 

4.1.14  Halaman daftar obat online 

      Halaman daftar obat online in

s

 
4.1.15  Edit daftar obat 

      Hala

e

 

 

4.1.16  Hapus daftar obat 

  

s

 

5. Kesimpulan 

       Dari uraian dan penjela

s

BERBASIS ANDR

Telah dibuatnya aplikasi informasi obat bebas berbasis android yang memberikan 

informasi obat bebas beserta penjelasannya dan dilengkapi dengan informasi nama 

istilah dalam ilmu kesehatan, berdasarkan analisis biaya dan m

menggunakan metode Return On Invesment (ROI) dan analisis Net Present Value (NPV) 

aplikasi informasi obat bebas dikatakan layak, dibandingkan dengan sistem yang 

sebelumnya yaitu sistem manual, aplikasi ini lebih efisien sebab lebih menghemat waku 

dan biaya tetapi tetap menyajikan informasi yang tepat dan akurat. Dengan 

menggunakan aplikasi ini user hanya membutuhkan koneksi internet untuk mencari obat 

yang dibutuhkan dan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan user 

datang keahli medis. 
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