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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem untuk sistem informasi 

obat-obatan. 

3.1.  Pengumpulan Data 

Informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem informasi ini 

diperoleh lewat proses wawancara dan studi literatur. Penulis melalukan 

wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung 

dalam proses pertukaran informasi obat-obatan  

3.1.1. Hasil Wawancara 

Wawancara ingin dilakukan untuk mencari tahu mengenai 

proses yang terjadi antara dokter, manufaktur, PBF (Pedagang 

Besar Farmasi), serta mencari tahu kaitan dengan apotek dalam 

proses pertukaran informasi; pihak-pihak yang berkaitan; serta 

informasi yang dipertukarkan. Wawancara dilakukan dengan 4 

pihak terkait yakni : dokter, PBF, apotik: 

1. Christian Suhud S.Ked. sebagai dokter 

Informasi yang didapat :  
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 Proses penyampaian informasi obat baru dari manufaktur 

sampai kepada dokter melalui detailer, yaitu perwakilan 

dari PO yang diutus untuk memberitahukan kepada dokter 

yang berkaitan dengan obat baru yang diproduksi oleh 

manufaktur tersebut. 

 Sumber informasi obat-obatan lama diperoleh dari buku 

daftar obat-obatan medis, misalnya MIMS atau ISO. 

2. Sriwening sebagai apotek 

Informasi yang di dapat : 

 Proses distribusi dari manufaktur kepada apotek, yaitu : 

Manufaktur  Distributor (PBF)  Apotek 

atau 

Manufaktur  Sub-distributor  Apotek 

 Proses dari manufaktur kepada dokter yang melalui 

detailer. 

 Tidak ada kode etik yang menutupi sebuah informasi obat 

terhadap orang awam yang mungkin dengan maksud untuk 

menutupi sebuah informasi mengenai obat dengan alasan 

tertentu. Maksud dari poin ini adalah jika nanti ternyata 

pada kenyataan sebenarnya ada sebuah kode etik maka obat 
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yang ditampilkan di SI obat-obatan ini akan memilih obat-

obat yang boleh diketahui orang awam. Tapi pada 

kenyataannya semua informasi mengenai obat-obatan harus 

terbuka terhadap orang awam. Bahkan jika orang awam 

kurang paham terhadap obat yang diperlukan, dapat 

menanyakannya kepada apotek. 

 Tidak ada jalur informasi kepada dokter selain dari detailer. 

 Klasifikasi obat-obatan medis : 

 Obat bebas [B] : obat yang dijual bebas kepada publik. 

Ditandai dengan lingkaran hijau. Misalnya Biogesic. 

 Obat bebas terbatas / limited free [W] : obat yang dijual 

kepada publik namun dalam jumlah terbatas yang 

dibatasi oleh BPOM. Ditandai dengan lingkaran biru. 

Misalnya Efedin. 

 Obat daftar G / dengan resep dokter [G] : obat yang 

dijual kepada publik yang harus disertai dengan resep 

dokter karena obat tipe G ini merupakan obat keras. 

Ditandai dengan lingkaran merah. Misalnya morfin. 

 Obat OKT / narkotika [O] : obat yang dijual hanya 

dengan resep dokter dan dibawah pengawasan Badan 

Kesehatan. Misalnya Analsik. 
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3. Dr. Sriyanti (sebagai dokter dan PBF) 

Informasi yang didapat : 

 Proses pendistribusian obat yang terjadi dari PO sampai 

kepada apotek. Proses yang terjadi sama seperti yang di 

atas, yang membedakan adalah PBF menggunakan 

salesman untuk menawarkan obat kepada apotek-apotek. 

Jadi bukan dari PO  yang menawarkan obat kepada apotek, 

seperti menggunakan detailer kepada dokter. 

 Proses yang terjadi antara PO dengan PBF adalah dengan 

mengadakan gathering yang mengundang PBF-PBF yang 

ada untuk disosialisasikan obat baru. Dalam gathering ini 

terjadi kerjasama antara PO dan PBF jika terjadi 

kesepakatan / deal yang menggunakan sistem reward 

sehingga PBF saling berlomba-lomba untuk turut serta 

menjadi distributor dari PO tersebut. 

4. Dr. Pujianto (sebagai dokter) 

Informasi yang didapat : 

 Informasi yang disampaikan oleh detailer meliputi efek, 

indikasi, jenis, dan lain sebagainya, seperti format MIMS 

yaitu category / class, name, manufacture, contents (C), 
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indications (I), dosage & administration (D), 

contraindications (CI), special precautions (SP), adverse 

reaction (AR), drug interactions (DI), presentation (P/P). 

 Obat baru yang telah disampaikan oleh detailer dari PO 

tertentu, akan baru tersedia di PBF beberapa pekan 

kemudian setelah masa detailer menyampaikan informasi  

mengenai obat-obat baru yang ada. 

 Detailer mendapatkan informasi mengenai dokter-dokter 

yang berkaitan dengan obat baru yang diproduksi biasanya 

melalui IDI (Ikatan Dokter Indonesia).  

 

3.1.2.  Kebutuhan perangkat 

Sub bab ini membahas pemilihan kebutuhan-kebutuhan 

teknis yaitu spesifikasi hardware dan software yang dipakai dalam 

pengembangan software dan sistem informasi ini. 

3.1.2.1.  Spesifikasi hardware 

Pengerjaan sistem informasi dan software ini dilakukan  

menggunakan laptop dengan : 

 Sistem operasi : Windows 7 64-bit 

 Memory : 4 Gigabyte 
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 Processor : Intel Core™ i7-720QM (1.6 GHz boost 

up to 2.8 GHz) 

3.1.2.2. Spesifikasi software 

3.1.2.2.1. Framework 

Framework bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam tugas akhir ini adalah Java 

platform JDK 6. 

3.1.2.2.2. IDE
31

 

Software yang dipakai untuk development 

baik software maupun sistem informasi 

adalah NetBeans IDE 7.0 dari Sun 

Microsystem. 

3.1.2.2.3. Database 

Seluruh proses penyimpanan data dalam 

sistem informasi menggunakan MySQL 5.0 

dan selama pengembangan memanfaatkan 

XAMPP web server. 

3.1.2.2.4. Programming Language 

Bahasa pemrograman untuk software 

manufaktur dan doktor adalah aplikasi Java 

                                                 
31

 Integrated Development Environment 
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application. Sedangkan untuk sistem 

informasi memanfaatkan bahasa 

pemrograman web JSP (JavaServer Pages) 

3.1.2.2.5. Library 

Library yang dipakai untuk pemrograman 

tugas akhir ini adalah : 

o JDOM, Java Document Object Model 

yang digunakan untuk export / import 

dokumen XML di JSP (sistem informasi) 

dan Java (desktop aplikasi). 

o Java Forms-1.0.4, untuk pembuatan 

layout dalam desktop aplikasi yang 

diberikan kepada manufaktur dan dokter. 

o MySQL-Connector-Java-5.1.15, plug-

in yang dipakai untuk menghubungkan 

web sistem informasi dengan database 

MySQL. 

 

3.2. Design 

Dalam tahap desain ini akan membahas banyak diagram dan fitur 

yang terdapat dalam tugas akhir ini. 
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3.2.1. Use case diagram 

Pada bagian ini akan menjelaskan use case diagram dari 

kedua pihak yaitu manufaktur dan dokter dimana ini akan menjadi 

case yang dibahas merupakan hal yang dapat dilakukan oleh 

manufaktur dan dokter; seperti register, login, download apps, 

download XML, dan lain sebagainya. Berikut ini pada gambar 3.5. 

adalah use case dokter dan manufaktur. 

 

Gambar 3.1. Use case diagram manufaktur dan dokter 

 

Gambar 3.1. menjelaskan keseluruhan proses yang dapat 

dilakukan baik oleh manufaktur dan dokter. Dan setiap case akan 

dibahas pada sub bab berikut ini. 
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3.2.1.1. Use case register 

Tabel 3.1. dibawah ini akan menjelaskan mengenai 

gambar use-case register di atas, dengan penjelas di 

masing-masing bagiannya dan faktor-faktor di 

dalamnya. 
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Tabel 3.1. Use case description register 

Nama use case Registrasi di DrugBox 

Hubungan 

Ketergantungan 
Guest telah masuk ke register site 

Tujuan yang 

dicapai 
Guest terdaftar sebagai user 

Prekondisi 

Sistem memeriksa apakah seluruh informasi yang dimasukkan 

ke dalam field yang disediakan apakah valid dan username 

belum pernah dipakai. 

Kondisi sukses 

akhir 
Guest dialihkan menuju halaman login 

Kondisi gagal 

akhir 
Error message pada register 

Aktor utama Manufaktur / dokter 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) Guest menekan tombol register  

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 Guest memilih link register 

  2 Guest mengisi memilih dari pilihan manufaktur 

 3 Guest mengisi field username 

  4 Guest mengisi field password 

 5 Guest mengisi field confirm password 

 6 Guest mengisi field email 

 7 Guest menekan tombol submit 

 8 Guest menekan tombol reset 

 9 Guest mengklik logo DrugBox 

Tambahan Langkah Percabangan 

  2.1 
Jika guest bukan merupakan pihak manufaktur maka 

cukup memilih none 

 3.1 

Memeriksa apakah username telah terpakai atau 

tidak, jika terpakai harus menggunakan username 

lain. 

 7.1 Akan dialihkan menuju halaman login 

 8.1 Seluruh field akan kembali kosong 

 9.1 Dialihkan menuju homepage 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses registrasi dari Drugbox 
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3.2.1.2. Use case login 

Tabel 3.2. dibawah ini akan menjelaskan mengenai 

proses login yang dialami oleh manufaktur / dokter. 

Tabel 3.2. Use case description login 

Nama use case Login ke home 

Hubungan 

Ketergantungan 
User telah masuk ke login site 

Tujuan yang 

dicapai 
User dapat masuk ke dalam home 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah username dan password yang 

dimasukkan apakah benar 

Kondisi sukses 

akhir 
User dialihkan menuju halaman home 

Kondisi gagal 

akhir 
Error message pada login site 

Aktor utama Manufaktur / dokter 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) User menekan tombol login  

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 User memilih link login 

 2 User mengisi field username 

 3 User mengisi field password 

 4 User menekan tombol login 

 5 User menekan forgot password 

 6 User mengklik logo DrugBox 

Tambahan Langkah Percabangan 

 2.1 
Terjadi proses pengecekan apakah username telah 

terpakai. Jika sudah terpakai harus mengganti input 

  4.1 Jika benar akan dialihkan menuju home.jsp 

 4.2 Jika salah akan dimunculkan error code 

  5.1 Dialihkan menuju halaman forgot password 

 6.1 Dialihkan menuju halaman home 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses login ke dalam home dari 

Drugbox 
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3.2.1.3. Use case search 

Tabel 3.3. dibawah ini akan menjelaskan mengenai use 

case dari proses search dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3. Use case description search 

Nama use case Searching 

Hubungan 

Ketergantungan 
User telah masuk ke search page 

Tujuan yang 

dicapai 
User dapat mencari informasi yang dibutuhkan 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah input yang dimasukkan dan memilih 

opsi sorting yang disediakan 

Kondisi sukses 

akhir 
User dialihkan menuju halaman result 

Kondisi gagal 

akhir 

Message yang berisi bahwa tidak berhasil menemukan kata yang 

dicari berdasarkan opsi yang disediakan 

Aktor utama Manufaktur / dokter 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) User menekan tombol search 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 User mengklik link search 

 2 User memilih opsi kriteria 

 3 User memilih opsi pengurutan 

  4 User mengisi field keyword 

  5 User menekan tombol search 

 6 User mengklik logo DrugBox 

Tambahan Langkah Percabangan 

  5.1 
Jika tidak didapati keyword yang dimaksud akan 

menampilkan “Cannot find result” message 

  6.1 Dialihkan menuju homepage 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses search pada web Drugbox 

 

 



55 

 

 

3.2.1.4. Use case download 

Tabel 3.4. dibawah ini akan menjelaskan mengenai 

proses download yang disediakan oleh web DrugBox 

bagi manufaktur / dokter. 

Tabel 3.4. Use case description download 

Nama use case Download 

Hubungan 

Ketergantungan 
User telah login ke web DrugBox 

Tujuan yang 

dicapai 
User mendapatkan item yang dibutuhkan 

Prekondisi Sistem memeriksa apakah username dan password sudah benar 

Kondisi sukses 

akhir 
Item telah terdownload 

Kondisi gagal 

akhir 
- 

Aktor utama Manufaktur / dokter 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) User menekan link download apps 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 User memilih link login 

 2 User mengisi form username dan password 

 3 User menekan tombol login 

  4 User memilih link download 

 5 User mengklik logo DrugBox 

Tambahan Langkah Percabangan 

 3.1 

Terjadi filter saat menekan login, jika salah akan 

muncul error code. Jika benar akan dialihkan ke 

hompage. 

  5.1 Dialihkan menuju homepage 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses download apps pada web 

DrugBox. 
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3.2.1.5. Use case import XML 

Tabel 3.5. dibawah ini akan menjelaskan mengenai 

proses import dokumen XML yang dilakukan 

manufaktur / dokter menggunakan apps yang tersedia. 

Tabel 3.5. Use case description import XML 

Nama use case Import XML 

Hubungan 

Ketergantungan 
User telah mendownload apps 

Tujuan yang 

dicapai 
User dapat mengimport XML 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah sudah memiliki apps dan XML yang 

berasal dari DrugBox 

Kondisi sukses 

akhir 
Apps berhasil me-load dokumen XML 

Kondisi gagal 

akhir 
Tidak dapat me-load dokumen XML  

Aktor utama Manufaktur / dokter 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) User menekan tombol import 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 User memilih link login 

 2 User mengisi form username dan password 

 3 User menekan tombol login 

 4 User memilih link download apps 

  5 User membuka apps 

  6 User memilih opsi “Open” 

 7 User memilih lokasi dari dokumen XML 

Tambahan Langkah Percabangan 

  3.1 

Terjadi filter saat menekan login, jika salah akan 

muncul error code. Jika benar akan dialihkan ke 

hompage. 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses import dokumen XML ke 

dalam apps DrugBox baik untuk dokter atapun manufaktur. 
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3.2.1.6. Use case export XML 

Tabel 3.6. dibawah ini akan menjelaskan mengenai 

proses export informasi obat-obatan yang dilakukan 

oleh manufaktur ke dalam dokumen XML. 

Tabel 3.6. Use case description export XML 

Nama use case Export XML 

Hubungan 

Ketergantungan 
Manufaktur telah mendownload apps manufaktur 

Tujuan yang 

dicapai 

Manufaktur berhasil menyimpan data obat-obatan mereka dalam 

bentuk dokumen XML 

Prekondisi Sistem memeriksa apakah input yang dimasukkan sudah benar 

Kondisi sukses 

akhir 
Apps berhasil meng-export dokumen XML 

Kondisi gagal 

akhir 
Apps gagal meng-export dokumen XML  

Aktor utama Manufaktur 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) Manufaktur menekan tombol export / save as 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 Manufaktur memilih link login 

 2 Manufaktur mengisi form username dan password 

 3 Manufaktur menekan tombol login 

 4 Manufaktur mengklik download apps manufaktur 

 5 Manufaktur mengklik logo DrugBox 

 6 Manufaktur membuka apps 

 7 
Manufaktur mengisi data-data yang ingin diexport 

menjadi XML 

 8 Manufaktur menekan tombol Save as 

 9 
Manufaktur memilih lokasi penyimpanan dokumen 

XML 

Tambahan Langkah Percabangan 

  3.1 

Terjadi filter saat menekan login, jika salah akan 

muncul error code. Jika benar akan dialihkan ke 

hompage. 

  5.1 Dialihkan menuju homepage 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses import dokumen XML ke 

dalam apps DrugBox baik untuk dokter atapun manufaktur. 
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3.2.1.7. Use case upload XML 

Tabel 3.7. dibawah ini akan menjelaskan mengenai 

proses upload informasi obat yang dilakukan oleh 

manufaktur ke DrugBox. 

Tabel 3.7. Use case description upload XML 

Nama use case Upload XML 

Hubungan 

Ketergantungan 
Manufaktur telah login ke DrugBox 

Tujuan yang 

dicapai 
Manufaktur memasukkan database obat yang baru 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah username dan password yang 

dimasukkan yang sudah tepat 

Kondisi sukses 

akhir 
Dokumen XML telah masuk ke dalam database 

Kondisi gagal 

akhir 
Data dari XML tidak masuk ke dalam database 

Aktor utama Manufaktur  

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) Manufaktur memilih link upload 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 Manufaktur login ke dalam web 

 2 Manufaktur memilih link upload 

 3 Manufaktur memilih lokasi dokumen XML 

  4 Manufaktur menekan tombol upload 

 5 Manufaktur mengklik logo DrugBox 

Tambahan Langkah Percabangan 

  1.1 Jika salah akan masuk ke dalam link error. 

  5.1 Dialihkan menuju homepage 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses submit data obat melalui 

dokumen XML ke dalam database. 
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3.2.1.8. Use case view items 

Tabel 3.8. di bawah ini akan menjelaskan proses yang 

dialami manufaktur saat ingin melihat data obat apa saja 

yang pernah diupload olehnya. 

Tabel 3.8. Use case description view items 

Nama use case View items 

Hubungan 

Ketergantungan 
Manufaktur telah login ke DrugBox 

Tujuan yang 

dicapai 
Manufaktur dapat melihat item yang pernah diupload 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah username dan password yang 

dimasukkan yang sudah tepat saat login 

Kondisi sukses 

akhir 
Manufaktur dapat melihat obat yang pernah diupload 

Kondisi gagal 

akhir 
Manufaktur tidak dapat menemukan obat yang pernah diupload 

Aktor utama Manufaktur  

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) Manufaktur memilih link view my items 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 Manufaktur login ke dalam web 

 2 Manufaktur memilih link view my items 

Tambahan Langkah Percabangan 

  1.1 

Jika username dan password salah akan diberi 

peringatan bahwa informasi yang dimasukkan tidak 

tepat 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses melihat item yang pernah 

diupload oleh seorang dari suatu manufaktur 

 

 

 

 



60 

 

3.2.1.9. Use case modify / delete items 

Tabel 3.9. di bawah ini akan menjelaskan proses yang 

dialami manufaktur jika ingin mengubah atau 

menghapus data-data yang pernah diupload oleh 

manufaktur tersebut. 

Tabel 3.9. Use case description modify / delete item 

Nama use case View items 

Hubungan 

Ketergantungan 
Manufaktur telah login ke DrugBox 

Tujuan yang 

dicapai 
Manufaktur dapat mengubah / menghapus item 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah username dan password yang 

dimasukkan yang sudah tepat saat login 

Kondisi sukses 

akhir 

Manufaktur dapat mengubah / menghapus obat yang pernah 

diupload 

Kondisi gagal 

akhir 

Manufaktur tidak dapat dapat mengubah / menghapus obat yang 

pernah diupload 

Aktor utama Manufaktur  

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) Manufaktur mengklik edit / delete 

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 Manufaktur login ke dalam web 

 2 Manufaktur memilih link view my items 

 3 Manufaktur menekan gambar pensil (edit) 

 4 Manufaktur menekan gambar tong sampah (delete) 

Tambahan Langkah Percabangan 

  1.1 

Jika username dan password salah akan diberi 

peringatan bahwa informasi yang dimasukkan tidak 

tepat 

 3.1. 
Manufaktur akan dialihkan ke halaman editor untuk 

mengubah isi dari obat tersebut 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses melihat item yang pernah 

diupload oleh seorang dari suatu manufaktur 
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3.2.1.10.  Use case add content / adverse / indication 

Tabel 3.10. di bawah ini akan menjelaskan proses yang 

dialami manufaktur jika ingin menambahkan content / 

adverse / indication yang belum tersedia pada DrugBox. 

Tabel 3.10. Use case description add content / adverse / indication 

Nama use case Log out 

Hubungan 

Ketergantungan 
Manufaktur telah login ke DrugBox 

Tujuan yang 

dicapai 
Manufaktur dapat menambahkan content / adverse / indication 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah username dan password yang 

dimasukkan yang sudah tepat saat login 

Kondisi sukses 

akhir 
Manufaktur dapat menambahkan content / adverse / indication 

Kondisi gagal 

akhir 

Manufaktur tidak dapat menambahkan content / adverse / 

indication 

Aktor utama Manufaktur  

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) Manufaktur mengklik link add content / indication / adverse  

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 Manufaktur login ke dalam web 

 2 Manufaktur mengklik salah satu dari Add link 

 3 
Manufaktur menuliskan data pada window yang 

tersebut 

 4 Manufaktur menekan tombol submit 

Tambahan Langkah Percabangan 

  1.1 

Jika username dan password salah akan diberi 

peringatan bahwa informasi yang dimasukkan tidak 

tepat 

 4.1. 
Manufaktur akan dialihkan ke halaman successEdit 

untuk mengkonfirmasi jika obat telah terupdate 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses melihat item yang pernah 

diupload oleh seorang dari suatu manufaktur 
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3.2.1.11.  Use case log out 

Tabel 3.11. di bawah ini akan menjelaskan proses yang 

dialami user (manufaktur / dokter) jika ingin keluar dari 

DrugBox / log out. 

Tabel 3.11. Use case description log out 

Nama use case Log out 

Hubungan 

Ketergantungan 
User telah login ke DrugBox 

Tujuan yang 

dicapai 
User dapat keluar / log out dari DrugBox 

Prekondisi 
Sistem memeriksa apakah username dan password yang 

dimasukkan yang sudah tepat saat login 

Kondisi sukses 

akhir 
User dapat log out dari DrugBox 

Kondisi gagal 

akhir 
User tidak dapat log out dari DrugBox 

Aktor utama Manufaktur / dokter 

Aktor kedua Sistem 

Pemicu (trigger) User mengklik tombol Log out  

Alur utama Langkah Aktivitas 

  1 User login ke dalam web 

 2 User menekan tombol Log out di kanan atas 

Tambahan Langkah Percabangan 

  1.1 

Jika username dan password salah akan diberi 

peringatan bahwa informasi yang dimasukkan tidak 

tepat 

 2.1. 
User akan dialihkan kembali ke halaman index.jsp 

yang hanya menyediakan fasilitas 

Deskripsi Use-case ini mendeskripsikan proses melihat item yang pernah 

diupload oleh seorang dari suatu manufaktur 

 

3.2.2. Activity Diagram 

Berikut ini activity diagram dari sistem informasi DrugBox yang 

dapat dilakukan saat berada di Homepage dari DrugBox. Pada 
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gambar 3.2. dapat dilihat apa saja aktivitas yang dapat dilakukan 

selama berada di web. 

 

Gambar 3.2. Activity Diagram DrugBox 

Setiap proses dari Login, Register, dan Search akan dibahas dalam 

sub-bab berikutnya. 

3.2.2.1. Activity - Register 

Berikut ini adalah aktivitas yang dapat dilakukan untuk 

melakukan proses register pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Activity Diagram – Register 

Yang mewajibkan user untuk melakukan memilih dan 

mengisi field, mulai dari manufaktur, username, 

password, dan email. User juga dapat mereset isi dari 

field dan mengisinya kembali. Atau dapat submit jika 

seluruh field telah terisi dengan benar 

3.2.2.2.  Activity – Login 

Gambar 3.4. di bawah ini akan merepresentasikan 

proses dari login yang dialami user, baik manufaktur 

ataupun dokter. 
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Gambar 3.4. Activity Diagram – Login 

 

User harus mengunjungi link login yang berada di 

kanan atas. Kemudian akan dialihkan menuju halaman 

form login. User harus memasukkan username dan 

password sesuai yang pernah diregistrasikan. Jika salah 

satu atau keduanya salah akan diberi informasi bahwa 

salah satu atau keduanya salah. 

3.2.2.3. Activity - Search 

Gambar 3.5. di bawah ini akan merepresentasikan 

aktivitas untuk melakukan pencarian data obat yang 

dapta dilakukan oleh user. 
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Gambar 3.5. Activity Diagram - Search 

Untuk melakukan search / pencarian user harus 

menekan link search pada web DrugBox tanpa perlu 

login terlebih dahulu. Kemudian memasukkan keyword 

yang hendak dicari, memilih kriteria pencarian, memilih 

kriteria pengurutan, dan memilih jenis pengurutan. 

Maka sistem akan me-reply dengan menampilkan data 

yang dicari. Jika tidak dapat menemukan informasi 

apapun, akan muncul peringatan. 
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3.2.2.4.  Activity - Download 

Berikut ini pada gambar 3.6. akan menjelaskan aktivitas 

yang terjadi pada saat melakukan proses download. 

 

Gambar 3.6. Activity Diagram - Download 

User harus login terlebih dahulu untuk dapat memilih 

link download. Download yang tersedia ada banyak, 

untuk dokter tersedia download apps untuk dokter dan 

download XML database. Sedangkan untuk 

manufaktur, tersedia download  apps untuk manufaktur, 

dokter, XML database, dan XML content – adverse – 

indication. 

3.2.2.5.  Activity – Import XML 

Gambar 3.7. di bawah ini akan menjelaskan aktivitas 

yang terjadi untuk dapat melakukan load / import XML 

oleh dokter maupun manufaktur. 
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Gambar 3.7. Activity Diagram – Import XML 

Untuk dapat mengimport XML user harus login terlebih 

dahulu untuk mendapatkan apps baik untuk dokter 

maupun manufaktur. Sedangkan dokumen yang dapat 

diimport ke dalam apps tergantung apps yang 

digunakan. Untuk apps dokter hanya tersedia XML 

database. Sedangkan untuk apps manufaktur tersedia 

XML database, XML yang pernah dibuat oleh apps 

manufaktur, XML content – adverse – indication. 
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3.2.2.6.  Activity – Export XML 

Berikut ini gambar 3.8. akan merepresentasikan 

aktivitas yang terjadi untuk melakukan export XML 

oleh manufaktur. 

 

Gambar 3.8. Activity Diagram – Export XML 

Untuk dapat melakukan export XML, manufaktur harus 

login ke dalam DrugBox untuk mendapatkan apps 

manufaktur. Setelah mendownload apps tersebut, 

manufaktur dapat membuka apps dan mengisi pada 

field-field data obat sebanyak yang diperlukan. Setelah 
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itu data-data yang sudah dibuat dapat diexport dengan 

menekan tombol Save As (export) untuk melakukan 

penyimpanan ke dalam dokumen XML. User harus 

menentukan lokasi penyimpanan dokumen tersebut dan 

wajib memberi nama dokumen dan diakhiri dengan 

extension .xml. 

3.2.2.7. Activity – Upload XML 

Gambar 3.9. di bawah ini akan menjelaskan proses yang 

terjadi saat manufaktur melakukan proses penyerahan 

dokumen XML / upload ke DrugBox. 

 

Gamba 3.9. Activity Diagram – Upload XML 
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Untuk dapat melakukan upload XML, manufaktur harus 

login ke DrugBox untuk dapat mengklik menu Submit 

Database / upload. Setelah itu akan dialihkan ke 

halaman upload. Pada halaman upload, manufaktur 

cukup mengklik tombol Browse dan memilih dokumen 

yang hendak diupload. Setelah memilih dokumen XML, 

manufaktur dapat menekan tombol upload di bawahnya. 

3.2.2.8. Activity – View items 

Manufaktur diizinkan untuk melihat item yang pernah 

diupload olehnya. Gambar 3.10. di bawah ini akan 

menjelaskan proses singkat yang terjadi untuk dapat 

melihat item yang pernah diupload. 

 

Gambar 3.10. Activity Diagram – View items 

Setelah melakukan login ke DrugBox, terdapat link 

“View my items” untuk melihat item apa saja yang 

pernah diupload oleh manufaktur tersebut. 
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3.2.2.9. Activity – Modify / Delete item 

Setelah melihat item yang pernah diupload, manufaktur 

diizinkan untuk melakukan modifikasi / mengubah item 

yang ada atau menghapus item tersebut. Berikut ini 

gambar 3.11. akan menjelaskan bagaimana manufaktur 

dapat memodifikasi atau menghapus item. 

 

Gambar 3.11. Activity Diagram – Modify / Delete item 

Untuk melakukan modifikasi / delete item, manufaktur 

wajib login terlebih dahulu dan mengklik View My 

Items. Seluruh item akan ter-display dan manufaktur 

dapat melakukan edit dengan mengklik tombol edit 



73 

 

yang berupa gambar pensil. Setelah mengklik tombol 

edit, akan muncul window baru yang berisi data-data 

dari obat yang diklik tersebut dan dapat diganti pada 

waktu itu juga. Setelah itu cukup menekan tombol Ok. 

Sedangkan untuk melakukan penghapusan item / delete 

cukup menekan tombol delete yang berupa gambar tong 

sampah berwarna merah. 

3.2.2.10.  Activity – Add content / adverse / indication 

Jika tidak tersedia content / adverse / indication yang 

dibutuhkan untuk melakukan penambahan database 

baru, manufaktur diizinkan melakukan penambahan 

content, adverse, atau indication yang baru. Berikut ini 

gambar 3.12. akan menjelaskan aktivitas yang terjadi 

dalam penambahan kriteria-kriteria ini. 
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Gambar 3.12. Activity Diagram – Add content / adverse / indication 

Untuk dapat menambahkan tiga kriteria tersebut, 

manufaktur harus login terlebih dahulu. Kemudian 

memilih link Add content / adverse / indication. Saat 

mengklik salah satu dari link tersebut, akan muncul 

window pop-up yang berisi field dari kriteria tersebut. 

Dalam 1x penambahan, user diizinkan menambahkan 5 

data sekaligus pada kriteria tersebut. Setelah itu akan 

muncul konfirmasi setelah mengklik tombol Ok dan 

window pop-up tersebut sudah dapat ditutup.  
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3.2.2.11. Activity – Log out 

Berikut ini gambar 3.13. akan menjelaskan proses yang 

terjadi agar user dapat melakukan log out / sign out dari 

web DrugBox. 

 

Gambar 3.13. Activity Diagram – Log out 

Setelah login dan melakukan aktivitas di dalam 

homepage dari DrugBox, user dapat keluar dari 

DrugBox dengan mengklik tombol log out di kanan 

atas. Setelah berhasil log out akan dialihkan kembali ke 

halaman utama saat sebelum login. 

3.2.3.  Sequence Diagram 

Berikut ini adalah sequence diagram dari use case yang dapat 

dilakukan oleh manufaktur / dokter. Dalam hal ini cukup 

manufaktur yang mewakili peran dokter. Karena manufaktur 

memiliki role lebih tinggi dan dapat menggunakan seluruh fasilitas 

dari dokter. 
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3.2.3.1.  Sequence - Register 

Gambar 3.14. di bawah ini akan menjelaskan sequence 

yang terjadi pada proses registrasi. 

 

Gambar 3.14. Sequence Diagram – Register 

Saat register, UI akan memanggil servlet yang 

digunakan untuk mengakses dao, data yang dikirimkan 

saat register oleh servlet adalah manufacture_name, 

username, password, dan email. Setelah itu akan 

dialihkan ke dao. Dan diperiksa apakah username 

tersebut telah terdaftar. 
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3.2.3.2.  Sequence – Login 

Gambar 3.15. di bawah ini akan menjelaskan mengenai 

sequence dari proses login. 

 

Gambar 3.15. Sequence Diagram – Login 

Saat login, UI akan mengirimkan login form kepada 

user, pada saat itu UI akan mengirimkan data berupa 

username dan password dengan servlet yang telah 

dipanggil untuk dialihkan ke dao untuk diperiksa di 

database apakah username dan password sudah benar. 

3.2.3.3. Sequence – Search 

Gambar 3.16. ini akan merepresentasikan sequence 

yang terjadi saat proses search terjadi. 
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Gambar 3.16. Sequence Diagram – Search 

Saat proses search terjadi, user diminta untuk 

memasukkan keyword, kriteria, kriteria pengurutan, dan 

cara pengurutan. Setelah itu dari servlet akan 

disampaikan ke dao untuk dicari dalam database.  

3.2.3.4. Sequence – Download  

Gambar 3.17. di bawah ini akan menjelaskan sequence 

dari download saat berada di DrugBox. 
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Gambar 3.17. Sequence Diagram – Download 

Saat berada di homepage setelah proses login, user 

dapat melakukan download. Download link yang 

tersedia ada beberapa, tergantung dengan role dari user 

tersebut. Apakah dokter atau manufaktur. Jika user 

adalah dokter, maka dapat mendownload aplikasi untuk 

dokter dan database dalam bentuk XML. Sedangkan 

untuk manufaktur dapat mendownload aplikasi untuk 

dokter, manufaktur, database XML, content XML, 

adverse XML, dan indication XML.  

3.2.3.5. Sequence – Import 

Gambar 3.18. di bawah ini akan menjelaskan proses 

import dokumen XML oleh dokter dan manufaktur ke 

dalam aplikasi yang tersedia. 
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Gambar 3.18. Sequence Diagram – Import 

Saat hendak mengimport dokumen XML, user dapat 

menggunakan XML yang tersedia pada homepage 

untuk didownload atau untuk manufaktur jika telah 

mengisi data pada aplikasi, XML yang telah diexport 

dapat digunakan untuk diimport. Untuk mengimport, 

user harus membuka apps dan memilih dokumen yang 

hendak diimport. Setelah itu apps akan melakukan load 

ke dalam apps. 

3.2.3.6. Sequence – Export 

Gambar 3.19. ini akan menjelaskan bagaimana 

manufaktur dapat mengexport data-data obat yang telah 
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dimasukkan ke dalam aplikasi dan menjadikannya 

dokumen XML. 

 

Gambar 3.19. Sequence Diagram – Export 

Untuk melakukan export manufaktur harus 

mendownload apps untuk manufaktur. Setelah itu apps 

tersebut dibuka dan mengisi field-field data sebanyak 

yang diperlukan. Setelah selesai manufaktur dapat 

memilih Save As untuk melakukan save ke dalam 

dokumen XML dengan format yang telah disediakan. 

Lokasi penyimpanan ditentukan oleh manufaktur 

sendiri. 
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3.2.3.7.  Sequence – Upload 

Gambar 3.20. di bawah ini akan menjelaskan proses 

upload yang akan dialami oleh manufaktur saat hendak 

submit dokumen XML ke database DrugBox. 

 

Gambar 3.20. Sequence Diagram – Upload 

Setelah berhasil mengexport dokumen XML, 

manufaktur dapat memasukkan informasi tersebut ke 

DrugBox dengan menggunakan link Submit My 

Database pada homepage. Saat berada di halaman 

upload, manufaktur dapat mengklik tombol Browse 

menentukan dokumen yang hendak diupload. Saat 
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dokumen telah terpilih, manufaktur dapat mengklik 

tombol Upload. Dan otomatis akan tersimpan ke dalam 

database. 

3.2.3.8. Sequence – View items 

Gambar 3.21. di bawah ini akan menunjukkan 

bagaimana manufaktur dapat melihat item yang pernah 

diupload olehnya. Berikut ini proses yang terjadi : 

 

Gambar 3.21. Sequence Diagram – View items 

Untuk melihat item yang pernah diupload, manufaktur 

harus login terlebih dahulu dan mengklik pada bagian 

View My Item. View My Item ini akan menampilkan 

obat yang pernah diupload sesuai dengan manufaktur 

dari user tersebut.  
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3.2.3.9. Sequence – Modify / Delete Item 

Gambar 3.22. di bawah ini akan menjelaskan 

bagaimana manufaktur dapat memodifikasi atau 

menghapus item yang pernah diupload. 

 

Gambar 3.22. Sequence Diagram – Modify / delete items 

Saat ingin menghapus atau atau memodifikasi, user 

terlebih dahulu harus memiliki item yang pernah 

diupload. Sehingga pada View My Item akan muncul 

item yang tersedia untuk di edit/delete. Untuk 

melakukan modifikasi cukup mengklik gambar pensil 

dan otomatis akan disediakan window baru untuk 

melakukan modifikasi obat. Jika untuk menghapus 
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sebuah data obat, cukup mengklik tanda tong sampah 

dan otomatis akan terhapus. 

3.2.3.10. Sequence – Add content / adverse / indication 

Gambar 3.23. di bawah ini akan menjelaskan 

bagaimana manufaktur dapat menambahkan kriteria 

baru (content, adverse, indication) pada database jika 

tidak tersedia. 

 

Gambar 3.23. Sequence Diagram – Add Content / Adverse / Indication 

Pada halaman homepage, manufaktur dapat mengklik 

Add content / adverse / indication jika ada sebuah data 

dari kriteria tersebut tidak tersedia pada database. Akan 

muncul sebuah window pop-up di mana manufaktur 

dapat melakukan penambahan kriteria sebanyak 5 item 

dalam 1x penambahan. 
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3.2.3.11. Sequence – Log out 

Gambar 3.24. di bawah ini akan menjelaskan 

bagaimana user dapat melakukan log out dari DrugBox. 

 

Gambar 3.24. Sequence Diagram – Log out 

Untuk melakukan proses log out dari keadaan login dari 

DrugBox, user cukup mengklik tombol log out pada 

kanan atas. Setelah itu user akan dialihkan ke halaman 

awal. 

3.2.4.  UI Navigation 

Berikut ini adalah gambar 3.25. yang merupakan navigasi yang 

tersedia pada web DrugBox. 
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Gambar 3.25. UI Navigation dari DrugBox 

Saat pertama kali mengunjungi DrugBox, user dapat memilih tiga 

pilihan yaitu Register, Login, dan Search. Masing-masing pilihan 

akan dialihkan ke halaman sesuai yang dipilih. Jika user telah login 

akan dialihkan ke halaman Homepage. Di Homepage tersedia 

banyak pilihan, mulai dari View My Item, Search, Upload, Add 

Adverse, Add Content, Add Indication, Download Apps untuk 

manufaktur, Download Apps untuk dokter, Download Database 

XML, Download Indication XML, Download Adverse XML, dan 

Download Content XML. Saat berada di halaman View My Item, 

terdapat link untuk mengedit obat yang pernah diupload oleh user 

tersebut. 
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3.2.5.  UI Mockup 

Berikut ini adalah gambar 3.26. yang merupakan mockup dari 

tampilan halaman awal. 

 

Gambar 3.26. UI Mockup dari tampilan awal DrugBox 

Pada halaman ini hanya tersedia tiga menu yaitu Login, Register, 

dan Search. 

3.2.5.1.  UI Mockup – Register  

Gambar 3.27. di bawah ini merupakan tampilan dari 

halaman register pada DrugBox. 
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Gambar 3.27. UI Mockup dari halaman Register 

Pada halaman Register, hanya tersedia link untuk Login 

dan form registrasi untuk join ke DrugBox.  

3.2.5.2. UI Mockup – Login  

Berikut ini gambar 3.28 yang merupakan mockup dari 

halaman Login pada DrugBox. 

 

Gambar 3.28. UI Mockup dari halaman Login 
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Pada halaman ini hanya tersedia form Login, Lupa 

Password, dan Logo untuk kembali ke halaman awal. 

 

3.2.5.3. UI Mockup – Homepage 

Gambar 3.29. ini merupakan mockup dari halaman 

Homepage yang merupakan peralihan dari halaman 

Login. 

 

 

Gambar 3.29. UI Mockup dari homepage 

Pada Homepage tersedia pilihan search, logout, view 

my items, upload database, download apps untuk 

dokter, download apps untuk manufaktur, add content, 

add indication, add adverse, download content XML, 

download adverse XML, download indication XML. 
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3.2.5.4. UI Mockup – Search  

Gambar 3.30. ini merupakan mockup dari halaman 

search obat pada DrugBox. 

 

Gambar 3.30. UI Mockup dari halaman Search 

Pada halaman search, terdapat opsi untuk log out. 

Sedangkan pilihan search, tersedia kolom keyword, opsi 

pencarian, kriteria pengurutan, dan cara pengurutan. 

3.2.5.5. UI Mockup – Apps dokter 

Gambar 3.31. di bawah ini merupakan mockup dari 

apps untuk dokter. 
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Gambar 3.31. UI Mockup dari apps dokter 

 

Pada apps ini tersedia fitur dari Search seperti di 

DrugBox dan dapat melakukan import XML. 

3.2.5.6.  UI Mockup – Apps manufaktur 

Gambar 3.32. di bawah ini merupakan mockup dari 

apps untuk manufaktur. 
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Gambar 3.32. UI Mockup dari apps manufaktur 

 

Pada apps manufaktur dapat melakukan import XML, 

export XML, dan pengisian data pada form obat-obatan. 

3.2.5.7.  UI Mockup – Import XML 

Gamabr 3.33. di bawah ini merupakan mockup dari 

software untuk manufaktur dan  
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Gambar 3.33. UI Mockup dari Import XML 

 

Pada mockup import XML hanya tersedia fasilitas 

untuk mencari dokumen, tombol open, dan cancel 

3.2.5.8. UI Mockup – Export XML 

Gambar 3.34. merupakan mockup dari export XML 

pada apps manufaktur. 
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Gambar 3.34. UI Mockup dari Export XML 

 

Pada mockup ini hanya tersedia pilihan untuk mencari 

dokumen, tombol save, dan cancel.  

3.2.5.9. UI Mockup – Upload XML 

Gambar 3.35. merupakan mockup dari halaman upload 

XML. 

 

Gambar 3.35. UI Mockup dari Upload XML 
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Pada halaman upload XML hanya tersedia tombol 

untuk browse dokumen, tombol upload, dan back to 

homepage. 

3.2.5.10.  UI Mockup – View My Item 

Gambar 3.36. ini merupakan mockup dari view my 

items. 

 

Gambar 3.36. UI Mockup dari View My Item 

Pada view my item terdapat pilihan untuk search, sama 

seperti pada halaman Search, plilihan untuk modify 

(gambar pensil), dan delete (gambar tong sampah). 

3.2.5.11. UI Mockup – Modify Item 

Gambar 3.37. di bawah ini merupakan mockup dari 

modify item. 
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Gambar 3.37. UI Mockup dari Modify Item 

Pada halaman modify item, tersedia field-field untuk 

mengubah value dari data yang ada dan tombol submit. 

3.2.5.12.  UI Mockup – Add Content / Adverse / Indication 

Gambar 3.38. di bawah ini merupakan mockup dari add 

content / adverse / indication. 
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Gambar 3.38. UI Mockup dari Add Content / Adverse / Indication 

Tampilan Add Content / Adverse / Indication hanya 

menyediakan field untuk penambahan kriteria tersebut 

sebanyak 5 text field dan tombol submit. 

 

3.2.6. Database model 

Dalam bab 3 ini akan dibahas 2 model database saja, yaitu logical 

model dan physical model. 
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3.2.6.1.  Database – Logical model. 

Gambar 3.39. di bawah ini merupakan logical model 

dari database pada DrugBox. 

 

Gambar 3.39. DB Logical model 

 

Dalam logical model ini relasi antar entitas masih 

digambarkan dalam garis relasi one to many dan many 

to many. 

3.2.6.2.  Database – Physical Model 

Gambar 3.40. di bawah ini merupakan physical model 

dari database yang digunakan dalam DrugBox. 
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Gambar 3.40. DB Physical model 

 

Pada physical model ini sudah tidak tampak hubungan 

relasi antar entitas. Namun sudah menjadi relasi dalam 

satu garis yang menunjukkan entitas telah berubah 
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menjadi table. Physical model ini sudah siap di-generate 

menjadi file SQL. 

3.2.7.  Class Diagram 

Berikut ini adalah class diagram dari DrugBox yang berupa Java 

class dalam servlet, model class, service, dan dao. 

3.2.7.1. Servlet 

Dalam DrugBox ini servlet berperan sebagai controller 

antara view dan model. Dalam DrugBox menggunakan 

banyak servlet, yaitu : 

3.2.7.1.1. Servlet Add Adverse / Content / 

Indication 

Berikut ini gambar 3.41. merupakan class 

diagram dari servlet add adverse / content / 

indication. 

 

Gambar 3.41. Servlet – Add adverse / content / indication 
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3.2.7.1.2. Servlet Download Adverse / Content / 

Indication XML 

Berikut ini gambar 3.42. yang merupakan 

class diagram dari servlet download Adverse 

/ Content / Indication XML. 

 

Gambar 3.42. Servlet – Download adverse / content / indication 

 

3.2.7.1.3. Servlet - Edit 

Berikut ini gambar 3.43. yang merupakan 

class diagram servlet dari edit pada modify 

item dari manufaktur. 
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Gambar 3.43. Servlet – Edit my items 

 

3.2.7.1.4. Servlet – Export XML (Download DB) 

Berikut ini gambar 3.44. yang merupakan 

class diagram dari servlet export XML yang 

dilakukan DrugBox untuk menyalin 

database dari tabel obat ke dalam XML. 

 

Gambar 3.44. Servlet – Export XML 

 

3.2.7.1.5. Servlet – My Item (View) 

Berikut ini gambar 3.45. yang merupakan 

class diagram dari servlet view my item. 

 

Gambar 3.45. Servlet – View My Item 
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3.2.1.7.6. Servlet - Search 

Berikut ini gambar 3.46. merupakan class 

diagram dari servlet search. 

 

Gambar 3.46. Servlet - Search 

3.2.1.7.7. Servlet – Sign in / Login 

Berikut ini gambar 3.47. merupakan class 

diagram dari servlet login. 

 

Gambar 3.47. Servlet - Login  

 

3.2.1.7.8. Servlet – Sign out / Logout 

Berikut ini gambar 3.48. merupakan class 

diagram dari servlet logout. 

 

Gambar 3.48. Servlet – Logout 
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3.2.1.7.9. Servlet – Sign up / register 

Berikut ini gambar 3.49. merupakan class 

diagram dari servlet register. 

 

Gambar 3.49. Servlet - Register 

 

3.2.1.7.10. Servlet – Store Data / Upload 

Berikut ini gambar 3.50. merupakan class 

diagram dari servlet upload. 

 

Gambar 3.50. Servlet - Upload 

 

3.2.7.2.  Service 

Service dalam DrugBox ada tiga macam yaitu Delete, 

StoreData, dan UploadService. 

3.2.7.2.1. Service - Delete 



106 

 

Berikut ini adalah gambar 3.51. yang 

merupakan class diagram dari service 

Delete. 

 

Gambar 3.51. Service - Delete 

 

3.2.7.2.2. Service - StoreData 

Berikut ini adalah gambar 3.52. yang 

merupakan class diagram dari service 

StoreData 

 

Gambar 3.52. Service - StoreData 

3.2.7.2.3. Service – Upload Service 

Berikut ini adalah gambar 3.53. yang 

merupakan class diagram dari service 

upload. 
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Gambar 3.53. Service – Uplaod Service 

 

3.2.7.3.  ModelClass 

Dalam sistem informasi DrugBox, terdapat 4 model 

class, yaitu Drug, DrugExporter, DrugJDOM, dan User. 

3.2.7.3.1. Model Class - Drug 

Berikut ini adalah gambar 3.54. yang 

merupakan model class dari Drug. 

 

Gambar 3.54. Model Class – Drug 
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3.2.7.3.2. Model Class - DrugExporter 

Gambar 3.55. di bawah ini merupakan 

model class dari DrugExporter. 

 

Gambar 3.55. Model Class – DrugExporter 

 

3.2.7.3.3. Model Class - DrugJDOM 

Berikut ini adalah gambar 3.56. yang 

merupakan model class dari DrugJDOM. 
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Gambar 3.56. Model Class – DrugJDOM 

 

3.2.7.3.4. Model Classs - User 

Berikut ini adalah gambar 3.57. yang 

merupakan model class dari User. 
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Gambar 3.57. Model Class - User 

 

3.2.7.4. Dao 

Dalam web DrugBox menggunakan banyak dao yaitu, 

Add, Connect, Edit, Export, Import, Login, Register, 

Search, dan UserData. 

3.2.7.4.1. Dao - Add 

Berikut ini adalah gambar 3.58. yang 

merupakan class diagram dari dao add. 
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Gambar 3.58. Dao – Add 

 

3.2.7.4.2. Dao - Connect 

Berikut ini adalah gambar 3.59. yang 

merupakan class diagram dari dao connect. 

 

Gambar 3.59. Dao – Connect 

 

3.2.7.4.3. Dao - Edit 

Berikut ini adalah gambar 3.60. yang 

merupakan class diagram dari dao edit. 
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Gambar 3.60. Dao – Edit 

 

3.2.7.4.4. Dao - Export 

Berikut ini adalah gambar 3.61. yang 

merupakan class diagram dari dao export. 

 

Gambar 3.61. Dao – Export 

 

3.2.7.4.5. Dao - Import 

Berikut ini adalah gambar 3.62. yang 

merupakan class diagram dari dao import. 
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Gambar 3.62. Dao – Import 

 

3.2.7.4.6. Dao - Login 

Berikut ini adalah gambar 3.63. yang 

merupakan class diagram dari dao login 

 

Gambar 3.63. Dao – Login 

 

3.2.7.4.7. Dao - Register 

Berikut ini adalah gambar 3.64. yang 

merupakan class diagram dari dao register. 
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Gambar 3.64. Dao - Register 

 

3.2.7.4.8. Dao - Search 

Berikut ini adalah gambar 3.65. yang 

merupakan class diagram dari dao search. 

 

Gambar 3.65. Dao – Search  

 

3.2.7.4.9. Dao - UserData 

Berikut ini adalah gambar 3.66. yang 

merupakan class diagram dari dao UserData. 
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Gambar 3.66. Dao – User Data 

 




