
 
 
 
 

 

CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Menginstall Aplikasi Android 

Buka link berikut:  

 https://drive.google.com/open?id=1-Gd9EdrY_Z2wHJIM0pkx8f09vagZSYwq  

lalu download file jadwal-vaks.apk. Setelah file berhasil didownload, install aplikasi 

ke perangkat android. 

           

 

2. Melakukan Login 

Halaman Login merupakan tampilan awal aplikasi ketika baru dibuka. Untuk 

dapat melihat jadwal vaksinasi, vaksinator diharuskan melakukan login terlebih dahulu 

pada halaman ini dengan menginputkan username dan password. Setelah melakukan 

login, selanjutnya aplikasi akan membuka halaman utama.  Username akan ditampilkan 

di sudut atas kanan pada halaman utama. 



 
 
 
 

 

 

3. Mengecek Jadwal Vaksinasi Baru 

Halaman Schedule adalah bagian dari halaman utama yang menampilkan jadwal 

vaksinasi milik vaksinator yang telah melakukan login. Data jadwal vaksinasi 

ditampilkan dalam bentuk list dan diurutkan dari tanggal terbaru ke tanggal terlama. 

Data jadwal vaksinasi yang ditampilkan pada list antara lain adalah nama customer, 

nama plasma, tanggal vaksinasi, jenis ternak dan populasi ternak. Jika salah satu jadwal 

vaksinasi pada list dipilih, maka aplikasi akan menampilkan detail dari jadwal vaksinasi 

tersebut. 

 



 
 
 
 

 

4. Mengecek Detail Jadwal Vaksinasi Baru 

Halaman Detail Jadwal Vaksinasi adalah halaman yang menampilkan detail dari 

jadwal vaksinasi yang telah dipilih pada Halaman Schedule sebelumnya. Halaman ini 

menampilkan informasi mengenai jadwal vaksinasi secara lengkap, termasuk data 

plasmanya. Pada halaman ini terdapat tombol yang bisa digunakan untuk menuju 

halaman Realisasi Vaksinasi. 

 

5. Mengisi Realisasi Vaksinasi 

Halaman Realisasi Vaksinasi adalah halaman yang digunakan untuk menginput 

realisasi vaksinasi dari jadwal vaksinasi yang telah dipilih sebelumnya. Pada halaman 

ini vaksinator diharuskan menginput nomor DO, nomor batch, km awal, km akhir, dan 

remark  atau catatan. Setelah semua data telah diinput, dengan menekan tombol save 

maka data akan dikirim dan disimpan ke database di server. 



 
 
 
 

 

 

6. Mengecek Jadwal Vaksinasi yang Sudah Dikerjakan 

Halaman History adalah adalah bagian dari halaman utama yang menampilkan 

jadwal vaksinasi yang telah selesai dilaksanakan (history vaksinasi) oleh vaksinator. 

Data history vaksinasi ditampilkan dalam bentuk list dan diurutkan dari tanggal terbaru 

ke tanggal terlama. Data history vaksinasi yang ditampilkan pada list antara lain adalah 

nama customer, nama plasma, tanggal vaksinasi, jenis ternak dan populasi ternak. Jika 

salah satu history vaksinasi pada list dipilih, maka aplikasi akan menampilkan detail 

dari history vaksinasi tersebut. 

 



 
 
 
 

 

 

7. Mengecek Detail Jadwal Vaksinasi yang Sudah Dikerjakan 

Halaman Detail History Vaksinasi adalah halaman yang menampilkan detail dari 

history vaksinasi yang telah dipilih pada Halaman History sebelumnya. Halaman ini 

menampilkan informasi mengenai history vaksinasi secara lengkap, termasuk data 

realisasi vaksinasinya.  

 



 
 
 
 

 

8. Membuka Aplikasi Web 

Admin dan Koordinator menggunakan aplikasi versi web untuk mengelola data 

dan membuat jadwal vaksinasi. Pada aplikasi versi web, di sebelah kiri terdapat menu-

menu yang digunakan untuk memilih  data yang akan ditampilkan, diantaranya yaitu 

jadwal vaksinasi, realisasi vaksinasi, data customer, data plasma, data user, dan data 

produk. Di sebelah kanan terdapat tabel yang menampilkan data yang sedang dipilih. Di 

bawah judul tabel terdapat tombol yang bisa digunakan untuk menambah data baru. Di 

ujung kanan kolom tabel, terdapat tombol yang bisa digunakan untuk mengedit atau 

menghapus data. Alamat webnya adalah www.jogja-istimewa.web.id/jadwal-vaksinasi. 

 

9. Membuat Jadwal Vaksinasi Baru dan Mengirim Push Notification 

Untuk menguji apakah fitur push notification sudah berjalan dengan baik atau 

belum, harus dibuat sebuah jadwal vaksinasi baru. Mula-mula yang perlu dilakukan 

adalah login pada website sebagai koordinator. Username nya adalah “GUNAWAN K” 

dan password nya adalah “123456”   



 
 
 
 

 

 

Setelah login berhasil dan masuk ke halaman utama website, pilih menu Jadwal 

Vaksinasi. Maka akan ditampilkan tabel yang memuat daftar jadwal vaksinasi yang 

sudah ada. Tekan tombol +Baru untuk membuat jadwal vaksinasi baru. Selanjutnya 

halaman pembuatan jadwal vaksinasi baru akan ditampilkan. 

 

 Setelah halaman pembuatan jadwal vaksinasi baru ditampilkan, buat jadwal 

vaksinasi baru dengan cara mengisi form. Data-data yang perlu diinputkan pada form 

antara lain adalah plasma mana yang akan divaksinasi, kapan tanggal pelaksanaan 

vaksinasi, apa jenis ternak yang akan divaksinasi, berapa populasi ternak yang akan 

divaksinasi, dan yang terpenting adalah siapa vaksinator yang akan ditugaskan untuk 



 
 
 
 

 

melaksanakan vaksinasi. Jika data-data sudah diisi dengan lengkap, tekan tombol save.  

 

Setelah tombol save ditekan, maka sistem akan mengirim dan menyimpan data-

data jadwal vaksinasi baru tadi ke database. Selain itu, sistem juga akan mengirim 

request ke firebase server untuk mengirimkan push notification ke perangkat android 

milik vaksinator yang dipilih sebagai pelaksana.   

 



 
 
 
 

 

    

Kemudian, server firebase akan merespon request tersebut dengan cara 

mengirimkan push notification ke perangkat yang dituju. Jika perangkat android milik 

vaksinator statusnya sedang online (terhubung ke internet), maka secara langsung push 

notification akan diterima dan ditampilkan pada layar android. Push Notification ini 

menampilkan teks bertuliskan “Jadwal Vaksinasi Baru” sebagai judul dan nama 

customer sebagai isi pesan nya. 

Jika status perangkat android milik vaksinator sedang offline (tidak terhubung ke 

internet), maka push notification yang hendak dikirimkan oleh server firebase tidak 

akan bisa langsung diterima, sehingga pengiriman push notification ini dipending 

(ditunda). Ketika status perangkat android berubah menjadi online kembali, di saat 

itulah firebase akan mengirim ulang push notification, lalu perangkat akan menerima 

dan menampilkannya. 

 



 
 
 
 

 

   

Selain menampilkan teks dalam bentuk judul dan isi pesan, push notification 

yang baru diterima oleh perangkat android juga akan membunyikan nada dering 

notifikasi, serta menginisiasi getaran perangkat, selama pengaturan perangkat tidak 

dalam keadaan silent. Jika push notification ditekan, maka aplikasi penjadwalan 

vaksinasi akan dibuka, melakukan refresh dan menampilkan list jadwal vaksinasi 

terbaru. 


