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Cara menggunakan program : 

Registrasi pendonor adalah temasuk akses admin untuk itu 

user harus terotentifikasi sebagai admin, pilih link registrasi 

pendonor, maka akan tampil form data registrasi pendonor 

seperti pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 form registrasi pendonor 

Setelah form registrasi terisi semua maka klik tombol simpan 

untuk menyimpan data pendonor. Setelah tersimpan maka 

perdonor sudah terdaftar di sistem, dan pendonor yang telah 

registrasi akan mendapatkan notifikasi melalui sms, sms yang 

terkirim seperti pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Tampilan sms terdaftar sebagai pendonor 

Selain itu admin juga dapat mengubah data pendonor 

dengan klik ubah pada kanan tabel data registrasi pendonor 

kemudian untuk menyimpan editan klik update. Dan untuk 

melihat informasi pendonor dapat klik link pendonor pada bagian 

informasi maka akan tampil informasi data pendonor seperti 

pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Tampilan informasi data pendonor  

 

Input donor darah 

Input donor darah adalah untuk memasukan data baru 

proses donor darah sehingga mengupdate tanggal donor darah. 
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mekanisme input donor darah adalah user terotentifikasi sebagai 

admin kemudian klik input donor darah maka akan tampil seperti 

pada Gambar 4.4,  

 

Gambar 4.4 Tampilan input donor darah 

kemudian masukan NRP (nomor registrasi pendonor) pada isian 

Gambar 4.4 klik cari maka sistem akan mencari data pendonor 

dari NRP tersebut, kemudian tampil form input data donor darah 

seperti pada Gambar 4.5, 

 

Gambar 4.5 Tampilan input donor darah 

Setelah proses donor darah selesai kemudian isi isian dan 

klik tombol proses donor maka data pendonor akan terbarui. Dan 

pendonor akan mendapatkan notifikasi melalui sms berupa 
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ucapan terimakasih dan jadwal donor berikutnya. Seperti pada 

Gambar 4.6  

 

 

Gambar 4.6 Tampilan sms ucapan terimakasih 

Untuk mengetahui informasi data rekap donor darah, pada menu 

utama admin klik rekap donor darah maka informasi data rekap 

donor darah akan di tampilkan seperti pada Gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Tampilan informasi data rekap donor darah 

setelah 70 hari atau H-5 sebelum jadwal donor pendonor akan 

mendapatkan notifikasi melalui sms seperti pada Gambar 4.8,  
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Gambar 4.8 Tampilan sms pengingat H-5 

Dan hari ke 75 pendonor mendapatkan notifikasi sms, bahwa 

mulai hari ini dapat melakukan donor darah kembali, seperti 

pada Gambar 4.9 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan sms pengingat hari H (75) 

Input Data acara 
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Mekanisme input data acara adalah user harus 

terotentifikasi sebagai admin kemudian pilih link acara kemudian 

akan tampil form data acara seperti pada Gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Form input data acara 

Untuk pengisian data acara klik link acara kemudian isi 

data-data pada isian di form data acara lalu setelah itu klik 

tombol simpan. Dan semua pendonor yang terdaftar akan 

mendapatkan notifikasi melalui sms, tampilan sms seperti pada 

Gambar 4.11. Selain untuk menambahkan data acara admin 

juga dapat mengubah atau menghapus data acara. untuk 

mengedit data acara klik menu ubah pada sebelah kanan di tabel 

acara lalu untuk menyimpan klik update.  
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Gambar 4.11 Tampilan sms broadcast 

Dan untuk mengetahui informasi data acara klik link acara pada 

pada bagian informasi maka akan tampil data acara seperti pada 

Gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 Tampilan informasi data acara 

 


