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ABSTRAKSI 

 Skincare sekarang berkembang cepat, bermunculan skincare baru bahkan satu kota 

memiliki banyak cabang. Masyarakat terutama wanita muda atau tua lebih percaya jasa dan 

produk skincare yang memberi perubahan pada muka pasiennya menjadi lebih putih, bersih, 

dan bersinar demi penampilannya. Penulis memilih membuat aplikasi system informasi jasa 

dan produk-produk kecantikan pada skincare Anabel berbasis android karena informasi ini 

membutuhkan alat bantu menampilkan informasi menarik. Informasi yang ditampilkan pada 

awalnya menggunakan media cetak sperti pampflet, baliho, dan selebaran. Masyarakat 

membaca sekedarnya dan tidak mengerti detail jasa dan produk secara terpeinci. Membuat 

aplikasi ini sebagai sarana informasi jasa dan produk kecantikan, memudahkan memperoleh 

informasi secara terperinci. Membuat tampilan aplikasi menjadi menarik, paraktis, efisien, 

dan ekonomis bagi pengguna. 

 Penulis menggunakan metode research and development yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk, 

pembuatan dan perancangan aplikasi dilakukan dengan proses DFD, flowchart, usecase. 

Aplikasi yang digunakan Android Java Helios SR2 Win32. 

 Aplikasi ini bisa dijadikan media informasi untuk mengenal berbagai informasi yang 

disediakan oleh Anabel skincare secara terperinci. Tampilan menarik, praktis, efektif, dan 

membantu masyarakat mencari informasi jasa dan produk-produk kecantikan pada Anabel 

skincare. 

Kata kunci : android, jasa, dan produk, skincare 
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ABSTRACT 

Skincare is now growing fast, pooping new skincare even one town has many 

brances. The society especially women young and old believe more skincare products and 

services that give change to the face of his patients is becoming more white, clean, and 

shinning for the sake of appearance. The author chose to make the application of information 

systems services and beauty products on the android-bassed mobile Anabel skincare since 

this information is needed the tools displays information of  interest. The information shown 

in the beginning using prit media like the pampler, billboards, banners, and flyers. The 

society reading visitors and don’t understand the details of services and products in detail. 

Make this application as a means of information services and beauty products, makes it easy 

to get information in detail. Create the look of an application becomes intereting, practical, 

efficient, and economical for users. 

 The author uses the menthods of research and development of research menthod used 

to produce a particular product and the test effectiveness of the product. Manufacture and 

design of the application is done with process of making DFD, flowchart, use case. 

Appliacation that used the android developer tools bundle Helios. 

This application can be used as media information to get to know various information 

provided by Anabel skincare in detail. The look is attractive, practical, effective, and help 

people looking for information service and beauty products at Anabel skincare. 

Key Word : android, services and products, skincare 
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PENDAHULUAN 

Skincare saat ini juga berkembang 

cepat, banyak bermunculan skincare baru 

bahkan ada juga satu kota memiliki banyak 

cabang. Masyarakat terutama wanita baik 

remaja ataupun orang tua saat ini lebih 

percaya akan jasa dan produk-produk 

kecantikan  yang member perubahan pada 

muka pasiennya menjadi lebih putih, bersih, 

dan bersinar demi penampilannya. Anabel 

skincare mencoba membuat semua 

masyarakat tertarik untuk membeli produk 

dan menggunakan jasa yang tersedia. 

Skincare ini dalam penyampaian 

informasi jasa dan produknya kurang efektif 

karena menggunakan media cetak seperti 

selebaran, baliho, pampflet, dan omongan 

dari orang ke orang, penyampaian informasi 

kurang terperinci tentang jasa dan macam 

produknya. Penyebaran selebaran dilakukan 

di perempatan jalan dan parkiran kampus. 

Penulis membuat aplikasi sistem 

informasi jasa dan produk-produk 

kecantikan dikarenakan dalam informasi ini 

membutuhkan alat bantu untuk menampilkan 

informasi yang menarik, sebelumnya hanya 

menggunakan media cetak. Masyarakat 

hanya membaca sekedarnya dan tidak tahu 

detail jasa dan produk-produk secara 

terperinci. 

Aplikasi yang dibuat didalamnya 

berisi tentang jenis jasa dan macam produk-

produk yang tersedia pada skincare. Desain 

yang disajikan lebih menarik dan informasi 

yang ditampilkan secara terperinci. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sriwigani (2012) dalam skripsinya 

Rancang Bangun Sistem Informasi Parkir 

Sepeda Motor menggunakan PHP dan 

MySQL menyatakan bahwa kebutuhan 

teknologi sekarang sangant cepat dan akurat 

akan terjadi pada penelitian ilmiah. 

Menggunakan teknologi sekarang dapat 

membuat hidup lebih praktis dan cepat di 

bidang teknologi khususnya transportasi 

darat dalam masalah parkir.  Hal ini 

direncanakan untuk membuat system untuk  

mengkontrol kegiatan parker dengan cepat 

dan praktis. Komputer  sudah menjadi 

perangkat utama untuk memudahkan mnusia 

dalam melakukan pengukuran dan 

pengolahan data pada parkir. Metode yang 

digunakan yaitu metode pengumpulan data 

meliputi observasi dan wawancara.  Sistem 

ini merupakan sistem berbasis komputer, 

pengelolaannya dalam memasukkan laporan 

data parkir yang bisa dilakukan di kampus 1 

ataupun kampus 2 UMS yang memiliki 

tempat parkir yang berbeda. 

Penulis melakukan penelitian tentang 

Sistem Informasi Jaasa dan Produk-Produk 

Kecantikan pada Anabel Skincare supaya 

mempermudah masyarakat terutama kaum 

wanita untuk melihat informasi secara 



terperinci dan  tampilan yang menarik. 

Melakukan kegiatan terlebih dahuliu yaitu 

mengumpulkan data, perancangan, 

pengujian, dan mengimplementasikannya. 

Aplikasi yang digunakan Eclipse Java 

Helios SR2 Win32. Eclipse merupakan salah 

satu IDE favorit karena gratis dan open 

source yang berarti setiap orang boleh 

melihat kode pemograman java perangkat 

lunak, sedangkan MySQL untuk menyimpan 

data. Kelebihan Eclipse ialah kemampuan 

untuk dapat dikembangkan oleh pengguna 

dengan menggunakan komponen disebut 

plugin. Kesamaan dengan aplikasi yaitu 

MySQL untuk penyimpanan data. 

METODE 

Aplikasi jasa dan produk-produk 

Anabel skincare melalui berbagai proses dan 

tahapan untuk menghasilkan penelitian yang 

baik dan sesuai tujuan penelitian. Penulis 

menggunakan metode research and 

development yaitu metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk dan 

menguji keefektifan produk. Analisa 

kebutuhan meliputi layanan, produk, jasa, 

tempat, fasilitas, dan ahli kecantikan. 

Tahapan dalam penelitian dapat 

digambarkan dalam flowchart diagram 

penelitian pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  flowchart penelitian 

Penelitian dimulai kemudian 

menganalisa kebutuhan yang meliputi 

tempat, alat, produk, jasa, layanan, fasilitas, 

dan ahli kecantikan. Data yang dikumpulkan 

meliputi data jenis jasa yang tersedia, 

macam produk, gambar jasa dan produk, dan 

harga jasa dan produk. Data yang telah 

lengkap akan diproses ke langkah 

selanjutnya tetapi apabila masih belum 

lengkap maka akan kembali ke pengumpulan 

data.  

Desain akan dirancang sesuai 

keinginan dari penulis dan skincare setelah 

dirancang dibuat aplikasi jasa dan produk 

tersebut. Pengujian dilakukan untuk menilai 

bagaimana cara  kerja aplikasinya, apabila 

aplikasi berjalan dengan baik maka akan 

dianalisa tetapi aplikasi masih ada kesalahan 

makan akan ada perbaikkan aplikasi. 

Flowchart  sistem seperti Gambar 2. 



 

Gambar 2. Flowchart sistem 

Flowchart sistem dilakukan dari 

proses awal, memilih menu antara lain jasa, 

produk, pencarian, denah, galeri, dan 

tentang.  Tampilan yang ada di awal dapat 

dipilih sesuai kebutuhan penggunanya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi jasa dan produk-produk 

kecantikan pada skincare Anabel telah 

dibuat dan hasil yang telah dicapai dari 

penelitian berisi tentang informasi jasa dan 

macam produk-produk  kecantikan 

ditampilkan secara menarik dan terperinci. 

1. Halaman splash screen 

 

Gambar 3. Halaman splash screen 

Halaman pertama kali yang 

muncul ketika program dijalankan 

atau muncul pertama kali kemudian 

halman ini akan secara otomatis 

tertutup dan menuju ke halaman 

menu utama. Halaman ini terdapat 

media informasi berupa judul 

aplikasi, alamat, logo skincare yang 

berupa background gambar. 

2. Halaman menu utama 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Halaman menu utama 

Halaman ini terdapat backsound 

musik dan beberapa tombol menu 

meliputi jasa, produk, pencarian, 

denah, galeri, tentang, dan keluar. 

Tombol menu tersebut dibuat 

menggunakan file yang ada pada xml. 

3. Halaman menu jasa 

 

Gambar 5. Halaman menu jasa 

Halaman jasa berisi beberapa 

jenis jasa yang disediakan meliputi 

body slimming, menyamarkan bekas 



luka, perawatan, dan terapi. Sub 

menu yang terdapat di halaman jasa 

ini adalah : 

3.1. Halaman menu body 

slimming 

 

Gambar 6. Halaman menu body 

slimming 

Halaman menu body 

slimming  terdapat beberapa 

tombol dari sub menu meliputi 

akupuntur, radio frequensi, dan 

ultrasound. 

Halaman menu akupuntur 

 

Gambar 7. Halaman menu 

akupuntur 

Halaman dari menu in 

terdapat informasi tentang 

akupuntur dan gambar. 

 

 

3.2. Halaman menu 

menyamarkan bekas luka 

 

Gambar 8. Halaman menu 

menyamarkan bekas luka 

Halaman menu menyamarkan bekas 

luka terdapat beberapa tombol dari sub 

menu meliputi dermaroller dan 

microdermabrasi 

Halaman menu dermaroller 

 

Gambar 9. Halaman menu 

dermaroller 

Halaman menu ini 

terdapat informasi tentang 

dermaroller, fungsinya, gambar, 

dan video. 

 

 

 



3.3. Halaman menu perawatan 

 

Gambar 10. Halaman menu 

perawatan 

Halaman menu perawatan 

terdapat beberapa tombol dari sub 

menu meliputi chemical peeling, 

facial, galvanic spa treatment, 

setrika wajah, message dan 

masker, dan thread lift. 

Halaman menu facial 

 

Gambar 11. Halaman menu 

facial 

Halaman ini terdaapat 

informasi tentang facial, manfaat, 

macam facial, gambar, dan video. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Halaman menu terapi 

 

Gambar 12. Halaman menu 

terapi 

Halaman menu terapi terdapat 

beberapa tombol dari sub menu 

terapi meliputi acne threrapy dan 

injeksi vitamin. 

Halaman menu acne therapy 

 

Gambar 13. Halaman menu acne 

therapy 

Halaman ini terdapat 

informasi tentang acne therapy 

definisi, gambar, dan video. 

4. Halaman menu produk 

 

Gambar 14. Halaman menu produk 



Halaman menu produk berisi 

tentang beragai macam produk-

produk yang tersedia pada skincare 

yang dikategorikan seperti berikut : 

acne threatment, anti aging, anti flek, 

body care, decorative product, eye 

care, lip treatment, pembersih wajah, 

post treatment care, serum, skin 

freshener, sun protection, 

supplement, dan whitening series. 

Halaman menu acne treatment 

 

Gambar 15. Halaman menu acne 

treatment 

Halaman ini terdapat informasi 

macam produk, petunjuk 

pemakaian, gambar, dan harganya. 

5. Halaman pencarian 

Pada halaman pencarian 

terdapat kolom edittext digunakan 

untuk memasukkan kata kunci dan 

listview digunakan untuk 

menampilkan data hasil pencarian 

berdasarkan kategori dan kata kunci. 

 

Gambar 16. Halaman menu 

pencarian 

Proses pencarian yang 

dilakukan menggunakan query sql 

select untuk mencari data dalam 

database. 

PENGUJIAN 

Pengujian penalitian dilakukan 

kepada dokter, karyawan, dan 

member/pasien skincare pada tanggal 16-17 

September 2013 dengan memperlihatkan dan 

mendemokan aplikasi jasa dan produk-

produk kecantikan pada skincare Anabel 

berbasis android. 

Penilaian terhadap aplikasi ini 

dilakukan dengan mengisi angket setelah 

pendemoan selesai dilakukan dengan 

mencoba menjalankan aplikasi tersebut. 

Berdasarkan persentase yang akan 

ditampilkan berupa grafik dengan 

menggunakan perhitungan sesuai dengan 

persamaan : 

(1) Smax = 4x n, n  : total responden 

(2) Smin = 1xn 



(3) Skor(S) = ∑ (jumlah responden 

pemilih jawaban x bobot jawaban) 

(4) Prosentase(P)=Skor(S) x 100% 

Smax 

Tabel 1. Hasil skor dari responden dokter 

dan karyawan skincare 

 

Hasil dari perhitungan pada Tabel 1. 

Maka dapat dibuat grafik persentase dari 

dokter dan karyawan skincare dilihat dalam 

Gambar 17. 

 

Gambar 17. Grafik kuesioner dokter dan 

karyawan skincare. 

Tabel 2.  Hasil skor dari responden 

member/pasien skincare 

 

Hasil dari perhitungan pada Tabel 2. 

Maka dapat dibuat grafik presentase dari 

member/pasien dilihat dalam Gambar 18. 

 

Gambar 18. Grafik kuesioner dari 

member/pasien skincare. 

Analisa dan Pembahasan 

Aplikasi jasa dan produk-produk 

kecantikan pada skincare memberikan 

informasi tentang berbagai jenis jasa dan 

macam-macam produk kecantikan berbasis 

android memiliki kelebihan dan kekurangan. 

1. Kelebihan 

Kelebihan dari aplikasi jasa dan 

produk-produk kecantikan antara lain : 



a. Tampilan aplikasi lebih menarik 

dan mudah sehingga dapat 

membantu dokter, karyawan, dan 

member/pasien untuk 

menggunakan teknologi untuk 

mencari informasi jasa dan 

produk-produk yang tersedia 

pada skincare Anabel. 

b. Media informasi untuk semua 

orang terutama dokter, karyawan, 

dan member/pasien. 

c. Aplikasi yang praktis dan mudah 

dibawa. 

d. Dalam aplikasi ini terdapat 

berbagai gambar jasa dan produk 

kecantikan. 

2. Kekurangan 

Kekurangan dari aplikasi jasa dan 

produk-produk kecantikan antara lain 

: 

a. Jasa dan produk-produk 

kecantikan yang terabru belum 

masuk dalam daftar menu. 

b. Musik dalam aplikasi kurang 

bervariasi. 

c. Video yang terdapat pada jenis 

jasa yang disediakan tidak semua 

video langsung dari skincare 

Anabel. 

d. Fleksibilitas yang tersedian pada 

device dengan layar besar masih 

kurang inovasi. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari aplikasi jasa dan 

produk-produk kecantikan pada skincare 

Anabel berbasis android yang telah selesai 

dibuat : 

1. Aplikasi jasa dan produk-produk 

Anabel skincare berbasis android 

sebagai sarana informasi bagi 

masyarakat umum untuk mengenal 

berbagai macam informasi yang telah 

disediakan oleh Anabel skincare. 

2. Memudahkan pengguna smartphone 

terutama android  untuk melihat jasa 

dan produk-produk kecantikan 

Anabel Skincare yang ditampilkan 

secara detail dan terperinci. 

3. Tampilan dalam aplikasi dibuat 

menarik pengguna untuk melihat dan 

menggunakan jasa dan produk-

produk yang tersedia pada skincare, 

aplikasi praktis, efisien, dan 

ekonomis bagi pengguna karena 

tidak perlu membawa selebaran dan 

kertas untuk mendapatkan informasi. 

Saran 

Saran yang disampaikan oleh penulis 

adalah : 

1. Penelitian selanjutnya dapat 

menambah beberapa informasi jasa 

dan produk-produk kecantikan lain 

serta terbaru sesuai kebutuhan dalam 



skincare yang belum tersedia dalam 

aplikasinya. 

2. Menambah beberapa multimedia 

(animasi, sound bervariasi, video asli 

dari jasa yang tersedia) yang mampu 

menambah daya tarik masyarakat 

dalam menggunakan aplikasi ini. 

3. Tampilan gambar pada aplikasi jasa 

dan produk-produk harus diperjelas 

dengan penambahan zoom untuk 

memperbesar gambar. 
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