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ABSTRAK 

 
Penggunaan obat herbal di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, yang 

diolah secara tradisional dan mempunyai manfaat dalam bidang pengobatan untuk penyakit dalam. 

Dengan didukungnya perkembangan tenknologi mobile yang begitu pesat, memberikan akses pencarian 

informasi peracikan obat herbal menjadi lebih mudah, praktis dan efisien. Aplikasi ini Menggunakan 

bahasa pemograman java mobile dan pemograman  PH. Aplikasi ini nantinya akan  menampilkan cara 

meracik obat herbal untuk penyakit dan informasi galery tanaman herbal dari sumber buku terpercaya, 

ditambah tool komentar untuk pengguna. Sehingga aplikasi ini dapat di gunakan bagi pengguna yang 

mempunyai penyakit dalam dan dapat mengetahui pengobatan dengan obat herbal dengan cepat dan 

mudah. 

 

Kata kunci : obat herbal, penyait dalam, android. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada zaman sekarang ini, seiring dengan 

berkembangnya teknologi dibidang farmasi 

yang semakin pesat dan banyaknya riset 

penelitian berkaitan dengan obat- obatan, maka 

semakin banyak kita mengetahui bahwa 

ternyata alam secara alaminya telah 

menyediakan obat yang manjur untuk segala 

penyakit. 

Kemudahan dalam mengakses informasi 

merupakan salah satu kebutuhan penting dalam 

masyarakat, salah satunya adalah telephone dan 

handphone. tidak hanya dapat digunakan untuk 

menelpon dan mengirim sms saja, tetapi juga 

dapat membantu kegiatan sehari-hari dalam 

mengakses informasi. Disisi lain perkembangan 

teknologi mobile saat ini begitu pesat, salah satu 

perangkat mobile yang saat ini sudah umum 

digunakan adalah smartphone. Salah satu sistem 

operasi yang dapat dioperasikan pada 

smartphone adalah sistem operasi Android. 

Android adalah sebuah sistem oprasi mobile  

berbasis  linux yang mencakup sistem oprasi, 

middleware dan aplikasi. Karna semakin 

banyaknya masyarakat yang sudah bisa 

menggunakan smartphone, ini adalah peluang 

besar diamana pengembangan aplikasi android 

bisa bermanfaat bagi masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan membuat aplikasi 

panduan praktis obat herbal untuk penyakit 

dalam berbasis platform android yang 

memberikan manfaat dalam menambah 

wawasan dan penggunaan yang lebih praktis 

dan efisien. 

 

a.  Tanaman Herbal 
Tanaman herbal adalah tumbuhan yang 

telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan 

pengamatan manusia memiliki senyawa yang 

bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan 

penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, 

hingga mencegah serangan serangga dan jamur. 

Dengan banyaknya khasiat yang bisa 

didapatkan dari tanaman herbal, memanfaatkan 

lahan pekarangan sebagai lahan menumbuhkan 

tanaman herbal akan membawa banyak 

manfaat(Hidyanto et al., 2015). 

 

b.  Obat Tradisioanal 

obat tradisional adalah bahan atau ramuan 

bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, 

bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau 

campuran dari bahan tersebut yang secara turun-

temurun telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman(Yulia et al., 2016). 
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c.  Android 
Android adalah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis linux yang 

mencangkup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi. Android menyediakan platform 

terbukabagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka. Android 

merupakan generasi baru platform mobile, 

platform yang memberikan pengembang untuk 

melakukan pengembangan sesuai yang 

diharapkannya(Nazruddin safaat H, 2015). 

 

d.     Android Studio 
Android studio adalah IDE (Integrated 

Development Environment) resmi untuk 

pengembangan aplikasi Android dan bersifat 

open source atau gratis (Juansyah, 2015). 

Android merupakan generasi baru platform 

mobile, yang memberikan pengembang untuk 

melakukan pengembangan sesuai dengan yang 

diharapkan. Sistem oprasi yang mendasari 

android dilisensikan dibawah GNU, general 

public lisensi versi 2 (GPLv2), yang sering 

dikenal dengan istilah “copyleft” lisensi dimana 
setiap perbaikan pihak ke tiga harus terus jatuh 

dibawah terms. 

Aplikasi android dapat dikembangkan 

pada sistem oprasi berikut: 

 Windows XP, Vista/ Seven 

 Mac OS X (Mac OS X 10.4.8 atau lebih 

baru) 

 Linux 

e.  Database 
Database adalah sekumpulan tabel atau 

objek lain (indeks, view, dan lain – lain). 

Tujuan utama pembuatan database adalah untuk 

memudahkan dalam mengakses data. Data dapat 

ditambahkan, diubah, atau dibaca dengan relatif 

mudah dan cepat (Rubiati, 2018). 

 

f.  MYSQL 
MYSQL adalah sebuah perangkat lunak 

sistem manajemen basis data (Database 

Management System) atau DBMS yang 

multithread, multi-user, dengan sekitar 6 (enam) 

juta instalasi di seluruh dunia (Edi Faizal dan 

Irnawati, 2015). 

 

g. PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan 

bahasa berbentuk script yang ditempatkan 

didalam server baru kemudian diproses dan 

dikirim kepada web browser klien. Bahasa 

pemograman ini dirancang khusus untuk 

membentuk web dinamis (Ignas, 2014). 

 

h. Boostrap 

Bootstrap merupakan sebuah framework 

yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam 

mendesain web (Zakir, 2016). 

 

i. Notepad++ 
Notepad++  merupakan sebuah aplikasi 

penyunting teks dan penyunting kode sumber 

yang berjalan disistem operasi windows (Ignas, 

2014).  

 

j. Ganymotion 
Ganymotion Merupakan sebuah aplikasi 

emulator android dimana pengguna bisa 

menjalakan aplikasi android di computer 

(Harison, Busran, & Yogi, 2015).  

 

j. Java 
Java adalah bahasa berorientasi objek 

yang dapat digunakan untuk pengembangan 

aplikasi mandiri, aplikasi berbasis internet, serta 

aplikasi untuk perangkat perangkat cerdas yang 

dapat berkomunikasi lewat internet atau 

jaringan komunikasi (Lengkong, Sinsuw, & 

Lumenta, 2015). 

 

k. JDK 

Java Development Kit (JDK) adalah 

sekumpulan perangkat lunak yang dapat kamu 

gunakan untuk mengembangkan perangkat 

lunak yang berbasis Java (Juansyah, 2015) . 

 

l. AVD 

Android Virtual Devices merupakan 

emulator untuk menjalankan aplikasi android”. 
Setiap AVD terdiri dari sebuah profil perangkat 

keras yang dapat mengatur pilihan untuk 

menentukan fitur hardware emulator (Sinsuw & 

Najoan, 2013). 

 

j. Filezilla Client 

FileZilla Client adalah FTP client dan 

server yang cepat dan reliabel dengan Pada 

percobaan banyak fitur yang berguna serta 

interface yang intuitif. Dengan FileZilla sebagai 

jembatan untuk dapat mendownload dari server 

maupun mengupload dari client ke server 

(Agnesie Pratiwi, Triyono, Joko, Andayati, & 

Dina, 2013). 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 
Kerangka penelitian merupakan rangkaian 

ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, 

jelas, terstruktur, dan teratur. Adapaun kerangka 

penelitian dalam penelitian ini digambarkan 

pada gambar berikut: 

 
 Pengumpulan Data 

Identifikasi Masalah 

Analisa Sistem 

Perancangan Sistem 

Pembangunan Sistem 

Uji Coba Sistem 

Implementasi sistem 

Evaluasi sistem 

 
 

Gambar .1 Kerangka Penelitian 
 

1. Pengumpulan Data  

Tahap pertama yang dilakukan 

adalah pengumpulan data dengan cara 

menggunakan metode deskriptif. Metode 

ini digunakan dalam usaha mencari dan 

mengumpulkan data, menyusun, 

menggunakan serta mentafsirkan data yang 

sudah ada untuk menguraikan secara 

lengkap berdasarkan referensi buku, jurnal 

dan internet. Referensi jurnal diambil dari 

internet yang sudah memiliki ISSN. 

2. Identifikasi Masalah 

Tahapan selanjutnya untuk membuat 

aplikasi panduan praktis obat herbal untuk 

penyakit dalam ini adalah dengan 

mengetahui persoalan atau masalah-

masalah apa yang sedang dihadapi dalam 

penelitian ini, kemudian di jabarkan dan 

dianalisa untuk di temukan 

penyelesaiannya. 

3. Analisa Sistem 

Untuk membuat sebuah sistem lama 

atau sistem baru dibutuhkan analisa 

terhadap sistem yang akan di rancang dan 

dibuat, agar sistem yang akan dihasilkan 

nanti sesuai dengan tujuan dan hasil yang 

diharapkan. Analisa juga dilakukan dengan 

membandingkan sistem yang ada dan sama 

dengan penelitian ini. 

4. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan merancang sistem 

yaitu perancangan input, output, dan 

database yang  sesuai dan memenuhi 

kebutuhan sistem. Pada tahap ini juga akan 

membuat model serta konsep-konsep yang 

berhubungan dengan penelitian seperti 

aliran sistem informasi (ASI), context 

diagram, data flow diagram (DFD), entity 

relationship diagram (ERD), bagan alir, 

dan struktur program atau hierarchy serta 

input, process, output (HIPO). 

5. Pembangunan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan 

pembangunan sistem dari perancangan 

sistem yang telah dilakukan sebelumya 

dengan menggunakan pemograman 

Android dan PHP. Pada pemograman 

android peneliti akan menggunakan tool 

android studio untuk membuat aplikasi 

pada sisi client, memanfaatkan server 

gratis yang disediakan oleh hostinger.co.id 

dan merelasikannya. Pada bagian admin. 

Peneliti akan menggunakan pemograman 

PHP dengan memanfaatkan template 

bootstrap gratis yang sudah disediakan di 

internet. 

6. Uji Coba Sistem 

Tahapan selanjutnya adalah pengujian 

sistem dengan menjalankan sistem yang 

telah siap digunakan. Pada tahap ini juga 

akan melakukan perbaikan sistem jika 

terdapat bug-bug yang tidak dinginkan. 

Bug merupakan suatu kesalahan atau cacat 

pada sebuah software atau hardware yang 

menyebabkan tidak jalan sebagaimana 

mestinya. Uji coba sistem dilakukan 

sebelum dan sesudah seminar hasil. 

7. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan 

pengimplementasian sistem untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Peneliti akan 

memperbaiki sistem jika ada kendala dan 

keluhan pemakai pada aplikasi. 

8. Evaluasi Sistem 

Setelah implementasi dilakukan, tahap 

selanjutnya adalah melakukan evaluasi 

terhadap sistem yang sedang berjalan. 

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat 

kinerja sistem, apakah sudah lebih praktis 
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dan efesien sesuai yang diharapkan. Pada 

tahap ini juga akan dilakukan perbaikan 

dan penambahan pada sistem jika 

diperlukan. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Use Case Diagram 

 

 
Gambar .2 Use Case Diagram 

 

 

Tabel 1. Defenisi Aktor  

Admin web 1.  Melakukan login 

2. Mengelola (insert, update, 

read, dan delete) seluruh 

informasi yang akan ditampilakan 

pada aplikasi panduan praktis obat 

herbal 

Pengguna  1.Melihat informasi panduan 

praktis obat herbal yang 

ditampilkan pada aplikasi android 

yang telah diinstal di smartphone. 

2. Mengirim komentar dan 

penilaian pada aplikasi 

 

 

 

Tabel 2. Defenisi Use Case 
 

Login  Validasi untuk admin sebelum 

masuk kedalam sistem 

Mengelola 

Admin 

Melakukan peroses 

pengolahan pada data admin  

Mengelola 

Sumber 

Melakukan peroses 

pengolahan pada data sumber 

Mengelola 

Penyakit 

Dalam dan 

Melakukan peroses 

pengolahan pada data 

penyakit dalam dan meracik 

Meracik 

Obat 

Herbal 

obat herbal 

Mengelola 

Galeri 

Tanaman 

Herbal 

Melakukan peroses 

pengolahan pada data galeri 

tanaman herbal 

Melihat 

Komentar 

Melihat komentar dan 

penilaian aplikasi yang 

dikirimkan pengguna  

Melihat 

Informasi 

Panduan 

Praktis 

Pengguna dapat melihat 

seluruh informasi panduan 

praktis yang terdapat di 

aplikasi android, yang 

terinstal di smartphone 

Mengirim 
Komentar 

Pengguna bisa mengirim 
komentar dan penilaian 

aplikasi. 

 

 

B. Implementasi Sistem 
Tahap implementasi merupakan tahap 

meletakkan sistem agar dalam proses 

pengolahan data serta informasi pada 

perekaman data selalu siap di operasikan. Tahap 

ini juga termasuk kegiatan menulis kode 

program. 

 

a. Menu Home 

Pada tampilan menu home menampilkan 

menu penyakit, menu galeri, menu komentar 

dan menu info. Berikut ini adalah tampilan 

halaman home. 

 

 
 

Gambar .5 Tampilana menu Home 
 

 

b. List Penyakit Dalam 

Halaman ini berfungsi untuk    

menampilakan list penyakit dalam, yang 

berguna untuk dipilih pengguna sesuai dengan 

kebutuhan atau penyakit yang diderita. Cukup 
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dengan mengklik penyakit yang diderita, maka 

aplikasi akan menampilkan detail penyakit 

dalam dan cara meracik obat herbal. Berikut ini 

adalah tampilan halaman list penyakit dalam : 

 

 
 

Gambar .6 Tampilan List Penyakit Dalam 

 

a. Galery Tanaman Herbal 

Halaman ini berfungsi menampilkan data 

galeri tanaman herbal,  yang berguna untuk 

dipilih pengguna sesuai kebutuhan. Untuk 

melihat detail tanaman herbal, klik nama 

tanaman yang di inginkan, secara otomatis akan 

berpindah kehalaman detail galeri tanaman 

herbal. Berikut ini adalah tampilan halama 

galeri tanaman herbal: 

 

 
 

Gambar .7 Tampilan Galery Tanaman Herbal 
 

b. Tampilan Komentar Dan penilaian 

Halaman ini berfungsi untuk 

mengirimkan komentar dan penilaian pada 

aplikasi. Pengguna harus mengisi semua text 

box yang sudah di sediakan sebelum mengirim 

komentar. Berikut ini adalah tampilan halaman 

Komentar dan penilaian aplikasi : 

 

 
 

Gambar .8 Tampilan Komentar Dan Penilaian 
 

c. Tampilam Halaman Admin 

Halaman ini menampilkan menu input data, 

menu view data, menu komentar, dan menu 

keluar. Dalam menu input data terdapat sub 

menu, yaitu menu input data user, penyakit 

dalam, dan galeri obat herbal. Untuk menu view 

data juga terdapat sub menu, yaitu menu data 

user, data penyakit dalam, dan data galeri 

tanaman herbal. Admin bisa melihat komentar 

dan penilaian masuk yang dikirim oleh 

pengguna , yaitu dengan mengklik menu 

komentar maka akan menampilkan komentar 

masuk. Jika ingin keluar dari sistem admin bisa 

mengklik menu keluar. Berikut ini adalah 

tampilan halaman menu admin : 

 

 
 

Gambar .9 Tampilan Menu Admin 

 
 

d. Tampilan Data Sumber 

Pada halaman ini menampilkan 

keseluruhan data sumber. Berikut ini adalah 

tampilan halaman data sumber: 
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Gambar .9 Tampilan Data Sumber 

 

e. Tampilan Data Penyakit Dalam 

Pada halaman ini menampilkan 

keseluruhan data penyakit dalam. Berikut ini 

adalah tampilan halaman menu data penyakit 

dalam : 

 

 
 

Gambar .10 Tampilan Data Penyakit Dalam 
 

f. Tampilan Galery Tanaman Herbal 

Pada halaman ini menampilkan 

keseluruhan data galeri tanaman herbal. Berikut 

ini adalah tampilan halaman menu data galeri 

tanaman herbal: 

 

 
 

Gambar .11 Tampilan Galery Tanaman Herbal 

 

g. Tampilan Data Komentar Dan Penilaian 

Aplikasi 

Pada halaman ini menampilkan 

keseluruhan data komentar dan penilaian. 

Berikut ini adalah tampilan halaman menu data 

komentar dan penilaian: 

 

 
 

Gambar .12 Tampilan Komentar Dan 

Penilaian 

 

4. KESIMPULAN 
 Aplikasi panduan praktis obat herbal untuk 

penyakit dalam berbasis Android maupun 

merupakan pembangunan aplikasi yang memilki 

tujuan agar bisa menjadi fasilitas penunjang 

sebagai alat bantu dalam memberikan informasi  

yang bisa diakses dengan praktis dan efesien, 

berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil 

kesimpulan antara lain: 

1. Dengan adanya aplikasi media panduan 

praktis obat herbal untuk penyakit dalam, 

dapat memberikan kepraktisan dalam 

mengakses informasi tentang cara meracik 

obat herbal untuk penyakit dalam dan 

informasi tentang tanaman herbal dari 

sumber terpercaya.  

2. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan 

dapat menambah wawasan kepada 

masyarakat dan membangkitkan 

kemandirian dalam meracik obat herbal 

untuk penyakit dalam. 

3. Pengguna dapat menggunakan aplikasi 

berbasis android ini untuk panduan praktis 

sebagai pengganti buku. 
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