
 

CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1.  Mempersiapkan software atau tools pendukung nya yaitu Firebase Console dan tools    

lainnya  

2. Kemudian menjalankan software pendukungnya Firebase Console  

 

 
 

3.  Buka browser google crome untuk masuk ke firebase console untuk masuk dalam sistem 

database nya  

4.  Kemudian masuk kemenu login disini terdapat 2 sisi bagian yang pertama itu ada admin 

sebagai fungsi yang mengelola sistem dan yang kedua itu ada pengguna yang fungsinya 

untuk dapat melihat agenda kegiatan nya tersebut  



 
 

Halaman login pengguna merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan 

login akun bagi anggota IKPM Musi Banyuasin yang sudah memiliki akun sebelumnya.  

Kemudian terrdapat form login yang berupa email dan password. Dimana 

pengguna telah terdaftar untuk dapat melakukan login ke aplikasi. Saat tombol login 

di klik maka akan terverifikasi antara data pada server firebase authentication apakah 

datanya valid atau tidak. Apabila cocok maka menandakan bahwa pengguna berhasil 

login.  

5. Masuk bagian form admin yang mana fungsinya mengelola sistem aplikasinya  



 

Pada gambar diatas digunakan oleh admin untuk menambahkan agenda. Data ini 

akan di tambahkan yang nantinya akan tersimpan langsung kedalam firebase realtime 

database. Sistem ini juga dapat  mengirim peta untuk mengetahui agenda rapat ketika berada 

diluar asrama serta dapat juga melakukan pengingat agenda atau push notification secara 

otomatis kepada pengguna aplikasi agenda IKPM Musi Banyuasin bahwa ada agenda baru 

yang akan ditambahkan oleh admin. Kemudian admin dapat menambahkan acara baru yang 

meliputi nama agenda,deskripsi,tanggal,waktu,hasil rapat, share lokasi  tempat dan waktu 

pengingat agenda lalu saat tombol diklik “TAMBAH AGENDA” maka akan muncul 

“berhasil ditambahkan” yang menandakan acara berhasil di tambahkan. 



6. Kemudian admin juga dapat melihat agenda yang dinputkan dari sistem nya tersebut jadi 

disini admin dapat melakukan tambah data kemudian lihat data lalu admin juga dapat 

menghapus data nya serta admin dapat melakukan chatting dengan pengguna  

 

Halaman ini untuk melihat bahwa agenda yang diinputkan telah masuk 

kedalam database dan melihat semua daftar agenda.  

7. Bagian selanjutnya adalah melakukan registrasi terhadap pengguna atau user apabila 

pengguna belum terdaftar yaiitu dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu  



 

Halaman diatas ini terrdapat form registrasi berupa nama,email dan password. 

Dimana calon pengguna aplikasi diminta untuk memasukkan nama,email dan 

password agar terdaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. 

8. Masuk kedalam halaman utama bagian pengguna  



 

Halaman diatas merupakan halaman utama aplikasi pengguna. Dimana pada 

halaman tersebut terlihat beberapa agenda.  

9. Halaman detail pengguna apabila masuk kedalam aplikasinya dibagian sisi pengguna  



 

Pada gambar diatas merupakan halaman detail agenda aplikasi pengguna dimana 

pada bagian paling bawah ada tomboh “ingatkan “yang berfungsi untuk membuat 

pengingat notifikasi secara otomatis dan ada tombol “chat dengan admin” untuk 

melakukan komunikasi chatting dengan admin.   

10. Notifikasi chat admin  



 

Pada gambar diatas merupakan notifikasi pengingat agenda dengan judul “pengingat cek 

kembali agenda yang ada” bahwa menandakan agenda akan segera dimulai serta dapat melakukan 

chat admin yang fungsinya melakukan komunikasi chatting dengan admin. 

 

 

 

 

 

 


