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PROGRAM PERHITUNGAN BIAYA PEMELIHARAAN MAKSIMAL
(MAXIMUM MAINTENANCE EXPENDITURE LIMIT=MMEL) BERBASIS
DELPHI
Hermanto (1), Bedjo Utomo (2)
ABSTRACT
Maximum maintenance cost calculation program (Maximum Maintenance
Expenditure Limit = MMEL) is a program that used the Management Regional General
Hospital Pamekasan to prevent the maintenance cost is greater than the value of the tool.
The problem is during this planning tool maintenance is done by using a
percentage of the value of procurement of medical equipment directly, resulting in
maintenance costs will be greater than the value of the tool.
Program Cost Calculations made with Maximum Maintenance (Maintenance
Expenditure Limit = Maximum MMEL) is expected to prevent the cost of maintenance is
greater than the value after the depreciation of equipment, so maintenance costs can be
seefesien possible, by using this program will obtain the appropriate maintenance fee
with the remaining useful life and can be done quickly, carefully and precisely. The
language used in this pemprogramam is Delphi 7, because this program is very flexible
developed for the manufacture of various computer applications, including the
Maintenance Program Maximum Cost Calculations.
Process of Program Cost Calculations Maximum Maintenance (Maintenance
Expenditure Limit = Maximum MMEL) is the process of data collection tools such as
data name tool, the room, no series, type tools, pricing tools, years of use, and technical
devices age, which is then carried out calculations on the data The tool then obtained the
value of the lifetime, the remaining useful life, the value of benefits and mmel of these
tools in order to obtain a conclusion on whether the repair tool is necessary or not.
Program Cost Calculations made Maximum Maintenance (Maintenance
Expenditure Limit = Maximum MMEL) is generally expected to assist the Management
hospitals in the process of calculating and making decisions about the cost of
maintenance, whether it is feasible to do repairs or not (buy new equipment).
Keywords: MMEL, Maintenance Fees, MEL Factor, technical devices age, pricing
tools.
PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Kedokteran
sangat pesat dengan berkembangnya
teknologi peralatan kesehatan, sehingga
peralatan kesehatan berperan sangat
penting
dalam
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Tidak
ada
rumah
sakit
tanpa
menggunakan peralatan kesehatan dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat. Tetapi dalam
pemanfaatannya,
fungsi
peralatan
kesehatan dapat terganggu dan akan
berdampak pada kualitas pelayanan
(1)

kesehatan
itu
sendiri.
Untuk
menghindarkan
kejadian
tersebut
seminimal mungkin, diperlukan kegiatan
pemeliharaan yang intensif, agar
kontinuitas
pemanfaatan
peralatan
kesehatan dapat terjaga.
Dalam melaksanakan kegiatan
pemeliharaan
peralatan
kesehatan,
dibutuhkan sejumlah biaya yang sering
disebut sebagai biaya pemeliharaan
untuk pengadaan suku cadang, peralatan
pemeliharaan, bahan habis pakai serta
biaya untuk sumber daya manusia.

Alumni Jurusan Teknik Elektromedik (2) Dosen Jurusan Teknik Elektromedik
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Adanya biaya pemeliharaan
tersebut akan menjadi beban pada rumah
sakit, pada akhirnya menjadi beban pada
para pengguna pelayanan kesehatan atau
masyarakat yang berdampak pada
meningkatnya
biaya
pelayanan
kesehatan. Agar penggunaan biaya
pemeliharaan dapat dilakukan seefisien
mungkin, harus dilakukan perhitungan
secara cermat dan tepat.
Karena frekuensi pemeliharaan
sangat mempengaruhi faktor biaya
pemeliharaan itu sendiri, pada akhirnya
akan menentukan tingkat efisiensi
penggunaan biaya dalam kegiatan
pemeliharaan peralatan rumah sakit.
Metode
perencanaan
biaya
pemeliharaan
peralatan
kesehatan
menggunakan sistem persentasi dari
harga pengadaan, mengakibatkan biaya
pemeliharaan suatu peralatan kesehatan
akan sama untuk setiap tahun selama
usia pakai alat tersebut. Kenyataannya
biaya pemeliharaan dipengaruhi oleh
usia pakai suatu peralatan kesehatan,
karena semakin bertambah usia pakai
pada umumnya biaya pemeliharaan
peralatan kesehatan juga akan semakin
meningkat.
Biaya
kegiatan
perbaikan
peralatan kesehatan akan meningkat
sesuai dengan tingkat kerusakan serta
usia pakai, dimana usia teknis (usia
manfaat) akan semakin berkurang.
Dengan melakukan perhitungan biaya
pemeliharaan maksimal (Maximum
Maintenance Expenditure Limit =
MMEL), akan diperoleh nilai biaya
pemeliharaan yang sesuai dengan sisa
usia manfaat. Untuk mengukur tingkat
efisiensi biaya pemeliharaan dapat
dilakukan dengan membandingkan biaya
pemeliharaan swakelola dengan jika
pemeliharaan dilakukan oleh pihak lain
atau pihak III.
Permasalahannya adalah selama
ini perencanaan biaya pemeliharaan
dilakukan dengan menggunakan metode
persentasi dari nilai pengadaan peralatan
kesehatan
secara
langsung,
atau
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persentasi dari nilai penyusutan, hal ini
mengakibatkan biaya pemeliharaan suatu
peralatan akan sama selama masa pakai
peralatan tersebut.
Biaya yang dibutuhkan untuk
melakukan kegiatan pemeliharaan suatu
peralatan kesehatan akan meningkat
setiap tahun, sedangkan nilai alat akan
semakin turun sesuai dengan sisa usia
teknis alat, untuk menghindari biaya
pemeliharaan lebih besar dari nilai alat
maka diperlukan suatu indikator khusus
untuk memprediksi biaya pemeliharaan.
Dan
mengingat
pentingnya
indikator tersebut dalam mencegah
terjadinya biaya pemeliharaan lebih
besar dari nilai alat, maka penulis ingin
membuat “Program Perhitungan biaya
pemeliharaan maksimal (Maximum
Maintenance Expenditure Limit =
MMEL) Berbasis Delphi”.
Batasan Masalah
Berdasarkan
latar
belakang
masalah di atas serta untuk menghindari
perluasan dari pembahasan adapun
batasan masalah dari pembuatan
Program yang akan di buat adalah:
1. Peralatan khusus dengan MEL
Factor 90%
2. Ruang Radiologi
3. Alat Teknologi Tinggi (USG,
Radiodiagnostic)
4. Alat
Teknologi
Menengah
(Automatic Procesing Film)
5. Program Delphi.
Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini rumusan
masalah yang dikemukakan peneliti
adalah: ” Apakah bisa
dibuat program perhitungan biaya
pemeliharaan maksimal (Maximum
Maintenance Expenditure
Limit = MMEL) terhadap Metode
Perencanaan
Biaya
Pemeliharaan
Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Pamekasan?”.
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Tujuan Penelitian
Tujuan Umum
Dibuatnya Program Perhitungan
Biaya
Pemeliharaan
Maksimal
(Maximum Maintenance Expenditure
Limit = MMEL) diharapkan dapat
mencegah biaya pemeliharaan lebih
besar dari nilai alat setelah di depresiasi,
sehingga diperlukan indikator khusus
untuk memprediksi biaya pemeliharaan.
Tujuan Khusus:
1). Membuat Program Perhitungan Biaya
Pemeliharaan Maksimal (Maximum
Maintenance Expenditure Limit =
MMEL)
di RSUD Pamekasan. 2).
Mengetahui nilai alat dari Perhitungan
Biaya
Pemeliharaan
Maksimal
(Maximum Maintenance Expenditure
Limit = MMEL) di RSUD Pamekasan.
3). Melakukan uji coba Software
Program
Perhitungan
Biaya
Pemeliharaan Maksimal (Maximum
Maintenance Expenditure Limit =
MMEL) di RSUD Pamekasan.
Manfaat
Manfaat Teoritis
Menambah
wawasan
dan
pengetahuan
yang
terkait
dalam
melakukan perencanaan kebutuhan biaya
pemeliharaan peralatan kesehatan dan
perhitungan biaya yang wajar untuk
pemeliharaan / perbaikan peralatan
kesehatan di RSUD Pamekasan.
Pengertian dan Tujuan Pemeliharaan
Peralatan Kesehatan
Pengertian
pemeliharaan
peralatan kesehatan adalah kegiatan atau
upaya yang dilakukan untuk menjamin
agar peralatan kesehatan selalu dalam
keadaan siap pakai.adapun pengertian
siap pakai adalah suatu keadaan yang
memenuhi persyaratan / kreteria
kepekaan, ketelitian dan keamanan serta
reproduksibilitas
sesuai
spesifikasi
produksi dari pabrik pembuatnya.
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Tujuan pemeliharaan adalah
untuk
mencapai
kondisi
yang
memungkinkan tercapainya kesiapan
operasional serta daya guna dan hasil
guna yang maksimal.
Jenis Pemeliharaan
Pemeliharaan Terencana
Pemeliharan Terencana adalah
Jenis pemeliharaan yg diorganisir,
terencana, pelaksanaannya sesuai jadwal,
pengendalian dan pecatatan terjadwal.
Pemeliharaan Tak Terencana
Pemeliharaan tidak terencana
adalah pemeliharaan yang dilaksanakan
berdasarkan situasi dan kondisi saat
tertentu dan cenderung mendesak.
Termonologi
Pemeliharaan
Alat
Kesehatan
PEMELIHARAAN

PEMELIHARAAN
TERENCANA

PEMELIHARAAN
PENCEGAHAN

PEMELIHARAAN
KOREKTIF

PEMELIHARAAN
TIDAK
TERENCANA

PEMELIHARAAN
DARURAT

Gambar Terminologi Pemeliharaan
Alat Kesehatan
Pengertian Biaya
Berdasarkan konsep biaya adalah
seluruh pengorbanan (sacrifice) yang
diderita,
dengan
tujuan
untuk
memproduksi atau mengkonsumsi suatu
barang atau jasa. Biaya pemeliharaan
sumber daya yang digunakan. Untuk
memudahkan perhitungan sering sumber
daya tersebut di konversikan kedalam
bentuk “nilai uang” (Abdul Rachman
2006).
Jenis Biaya
Biaya investasi (Invesment Cost) :
Biaya investasi adalah pengeluaran
untuk
barang
modal
yang
pemanfaatannya dapat
berlangsung
selama satu tahun atau lebih, misalnya
gedung, alat kerja, alat ukur dan
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Vol. 7. No.1 Maret 2012

ISSN 1907 - 7904

kalibrasi,
dll.
Biaya
investasi
berhubungan dengan konsep biaya
kesempatan (opportunity cost) dan
depresiasi. Analisa biaya investasi
dilakukan untuk suatu masa tertentu,
pada umumnya untuk masa satu tahun
anggaran, sehingga biaya investasi selalu
disetahunkan
(annualized).
Nilai
investasi disetahunkan suatu barang,
dikenal dengan istilah "biaya investasi
disetahunkan” (Annualized Invesment
Cost/AIC), nilai tersebut dipengaruhi
oleh nilai uang yang dibandingkan
dengan inflasi, usia pakai serta usia
teknis barang bersangkutan.

Biaya Operasional (Operational Cost) :
Biaya operasional yaitu biaya yang
diperlukan untuk dapat mengoperasikan
barang investasi, sehingga barang
tersebut dapat berfungsi sebagaimana
mestinya, termasuk dalam kelompok ini
adalah : biaya gaji, insentif, biaya
makan, biaya obat dan bahan habis
pakai, biaya listrik, air, telepon, biaya
umum dan sebagainya.
Biaya
Cost):

pemeliharaan

(Maintenance

Biaya pemeliharaan adalah biaya
yang diperlukan untuk mempertahankan
usia teknis dan menjaga fungsi barang
investasi, agar barang tersebut dapat
berproduksi sesuai dengan kapasitasnya.
Termasuk dalam kelompok ini adalah
biaya
:
pemeliharaan
gedung,
pemeliharaan alat kerja, pemeliharaan
alat
ukur
dan
kalibrasi
serta
pemeliharaan fasilitas lainnya.
Biaya Pemeliharaan Swakelola
Biaya untuk program pemeliharaan
yang dilaksanakan sendiri secara
swakelola harus diketahui untuk
dibandingkan
dengan
program
pemeliharaan lainnya. Salah satu cara
untuk
menentukan
biaya
adalah
menghitung harga atau nilai pada

pemeliharaan yang akan dilaksanakan.
Dalam hal ini data pembiayaan
dikumpulkan oleh bagian tehnik dalam
bentuk catatan, agar dapat dipergunakan
sebagai acuan dan alat oleh pihak
manajemen untuk menetapkan nilai dari
program pemeliharaan.
Keuntungan
atau
kerugian
pemeliharaan
swakelola
sangat
dipengaruhi oleh faktor biaya, disamping
faktor lain yang harus disepakati dengan
bagian akutansi keuangan, jika biaya
pemeliharaan tidak ditetapkan.
Usia Teknis Alat Kesehatan
Dalam mengukur usia teknis alat
kesehatan, dipengaruhi oleh beberapa
factor, secara umum diantaranya adalah
:
1.) Perkembangan Tehnologi, mungkin
suatu peralatan kesehatan masih
berfungsi
tetapi
akibat
adanya
perkembangan tehnologi menyebabkan
peralatan tersebut ”terasa kuno”,
sehingga pengguna akan mengganti
peralatan kesehatan tersebut dengan
tehnologi yang lebih baru. 2.)
Perkembangan Ilmu Kedokteran, sering
terjadi suatu alat kesehatan yang masih
dapat berfungsi tetapi karena tidak
mampu untuk memenuhi kebutuhan
atau tuntutan dari perkembangan ilmu
kedokteran, sering alat tersebut harus
diperbaharui terutama pada diagnose
dan tindakan khusus. Sebagian alat
kesehatan dapat di upgrade, tetapi
untuk alat kesehatan yang tidak bisa di
upgrade mau tidak mau harus diganti
atau ditambah. 3.) Perkembangan
Standar, untuk menjamin keselamatan
dalam penggunaan peralatan kesehatan
pemerintah maupun organisasi profesi
selalu mengkaji dan mengembangkan
standar,
terutama
dalam
hal
keselamatan (safety). Jika suatu
peralatan kesehatan telah tidak sesuai
dengan standar baru yang ditetapkan,
maka peralatan kesehatan tersebut
perlu diganti.
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Batas Maksimum Biaya Pemeliharaan

Delphi

Pelaksanaan
kegiatan
pemeliharaan alat kesehatan tentu
membutuhkan biaya, terutama pada saat
harus melakukan perbaikan atas bagian
yang
rusak.
Perhitungan
Batas
Maksimum
Biaya
Pemeliharaan
(Maximum Maintenance Expenditure
Limit = MMEL) adalah suatu cara untuk
menghitung biaya yang masih dapat
diterima untuk memperbaiki atau
memelihara suatu peralatan kesehatan di
rumah sakit.
MMEL membutuhkan beberapa
data sebagai dasar perhitungan batas
maksimum biaya pemeliharaan, yaitu
usia teknis dan harga Alat dan MEL
Factor. Perhitungan MMEL dilakukan
sebagai berikut.
1. Berikut adalah MEL Faktor yang
disusun oleh Logistik Tentara
Amerika dan di kutip oleh American
Hospital Association.
Furniture Rumah Sakit: 80%
Peralatan Listrik Dasar: 80%
Peralatan Mekanik Dasar: 80%
Peralatan Listrikmekanik dasar: 80%
Peralatan Khusus: 90%
2. Pastikan Usia Pakai Alat kesehatan
tersebut.
Usia Pakai = Tahun Dihitung –
Tahun Pemakaian
3. Tentukan sisa usia manfaat alat
kesehatan tersebut.
Sisa Usia Manfaat = Usia Teknis –
Usia Pakai.

Delphi adalah sebuah Usaha
pemograman Visual di dalam lingkungan
Windows
(Underwindows)
yang
menggunakan bahasa Pascal sebagi
compiler.
Keberadaan
bahasa
pemrograman
Delphi
tak
dapat
dipisahkan dari bahasa Turbo Pascal
yang diluncurkan pada tahun 1983 oleh
Borland International incorporation.
Turbo Pascal memang dirancang untuk
dijalankan pada system operasi DOS
yang merupakan system operasi yang
banyak digunakan pada saat itu.
Seiring dengan perkembangan
jaman, dimana system operasi mulai
bergeser ke system operasi Windows,
maka
Borland
International
incorporation merilis Turbo Pascal for
Windows yang dijalankan dibawah
system operasi Windows 3X Pada tahun
1992 muncul bahasa pemograman baru
bernama Borland Pascal Versi 7 yang
merupakan penggabungan dari Turbo
Pascal dan Turbo Pascal for Windows
namun baru tersebut ternyata masih suit
digunakan.
Trend
penggunaan
bahasa
pemograman visual untuk membangun
sebuah aplikasi telah mendorong
Borland membuat bahasa pemograman
baru. Pada tahun 1995 diperkenalkan ke
pengguna komputer sebuah bahasa
pemograman visual yang berbasis bahasa
Pascal. Bahasa pemograman baru
tersebut diberi nama Borland Delphi.
Setahun kemudian versi kedua dari
Delphi dilempar ke pasaran.
Borland
international
incorporation
berusaha
menyempurnakan bahasa Delphi ini
untuk
semakin
mempermudah
penggunaannya. Hampir setiap tahun
Borland merilis Delphi dengan versi
terbaru yang terakhir keluar adalah
Borland Delphi versi7.
Penggunaan
Delphi
dapat
mempersingkat waktu pemograman
karena kita tidak perlu lagi menuliskan

4. Hitung Nilai Manfaat.
Nilai Manfaat =

Sisa Usia Manfaat
Usia Teknis

5. Hitung dengan menggunakan rumus
:
MMEL = (MEL Faktor) x (Nilai
Manfaat) x (Harga Alat)
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kode program yang rumit dan panjang
untuk menggambar, meletakkan dan
mengatur komponen. Selain itu juga
dapat menyusun aplikasi yang lebih
interaktif. Delphi menyediakan cukup
banyak pilihan komponen interface
aplikasi, antara lain berupa tombol, menu
drop-down, maupun menu pop-up kotak
teks, radio button dibutuhkan dengan
klik
mouse,
mengatur
tampilan
kemudian menuliskan sedikit kode
program maka aplikasi siap dijalankan.
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KERANGKA KONSEP
Diagram Alir Program
Start

Login

Menu Utama

Ya

Input Data
Tidak
Ya

MMEL

B

Tidak
Ya

Daftar Pemakai Program

Fasilitas Delphi

Form Daftar Pemakai
Program

Tidak
Tidak
keluar

Delpi menyediakan fasilitas
yang lengkap membangun suatu program
aplikasi, diantaranya adalah IDE (
0).Dengan IDE maka kita akan sangat
terbantu karena semua kebutuhan
pemograman telah disediakan dalam satu
tampilan. IDE Delphi terdiri dari Menu,
Speedbar, Component Palette, Object
Inspector, Form, dan Editor Code.
Semua itu akan didapatkan pada
saat pertama kali membuka Delphi
seperti lihat pada gambar

Ya
Keluar Program

Finish

Form Input Data

Masukkan
Nama Alat, Ruangan,
Merk / Type
No. Seri, Tahun Pemakaian,
Usia Teknis Alat,
Mel Factor, Harga Alat

Ya
Database

Simpan
Tidak
Ya

Form Database

Database

Tidak
Ya
Reset

Menghapus
Data

Tidak

Gambar 2. Tampilan Program Delphi

Ya
Rincian

Tidak

A
Tidak

B

Keluar

Ya
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A

B
Form Output Data

Memanggil

Pilih tahun
Masukkan harga
penawaran
Tekan
Usia pakai
Sisa usia pakai
Nilai manfaat
MMEL
proses

MMEL > Penawaran = OK

Kesimpulan

MMEL <= Penawaran =
TIDAK OK

Ya
Simpan
Tidak
Laporan

Database
Ya
Print

Tidak
Ya

Input Data
Tidak

Tidak
Keluar
Ya
Keluar Program

Finish

Gambar 3. Diagram Alir

Cara Kerja Diagram Alir
Tampilan pada form ini penulis
menggunakan bantuan software dengan
tampilan delphi, dimana dalam piranti
delphi banyak sekali kemudahan yang
diberikan dengan fitur aksesoris yang
bagus sekali.
Cara kerja digram alir diatas
adalah sebagai berikut : tahap awal yang
dilakukan adalah, tekan start untuk
masuk pada login, tekan yes pada login
maka akan tampil form menu utama
pada form menu utama ini ada empat
pilihan (tombol input data, tombol
MMEL, tombol daftar pemakai, dan
tombol keluar) saat kita tekan tombol
input data maka akan tampil form
inputan untuk program program
perhitungan
biaya
pemeliharaan
maksimal. Tampilan pada form ini
digunakan untuk mengisi data alat
seperti : Nama Alat, Ruangan, No Seri,
Type/Merk, Tahun Pemakaian, Usia
Teknis Alat, Mel factor, dan Harga Alat.

Setelah mengisi semuanya kemudian
tekan simpan maka data tersebut secara
otomatis akan masuk dalam Database.
Saat kita tekan tombol output
data maka akan tampil form output data,
pada form output data ini akan
menampilkan kembali form Input yang
telah tersimpan pada database. Pada
form output ini kita di haruskan
melakukan pemilihan Tahun dihitung
dan masukkan Nilai Penawaran terhadap
alat yang akan di hitung, setelah tahun
dipilih dan nilai Penawaran dimasukkan,
maka tekan tombol untuk Usia Pakai,
Sisa Usia Manfaat, Nilai Manfaat, dan
MMEL secara berurutan maka akan
dihasilkan nilai dari masing-masing
point tersebut.
Setelah proses tersebut selesai
langkah berikutnya tekan tombol Proses
maka pada kolom Kesimpulan akan
muncul
keterangan
dari
hasil
perhitungan. Kesimpulan tersebut akan
membandingkan nilai MMEL dengan
nilai penawaran, apabila nilai MMEL
lebil besar dari nilai harga penawaran
maka di kesimpulan muncul tulisan OK
dan apabila nilai MMEL lebil kecil dari
nilai harga penawaran maka di
kesimpulan muncul tulisan Beli Baru.
Data untuk Perhitungan Biaya
Pemeliharaan Maksimal
Program
Perhitungan
Biaya Pemeliharaan maksimal ini
dapat diakses oleh user. Setiap user
harus memberi masukan (input)
kedalam sistem ini agar diperoleh
data keluaran yang diinginkan.
Dimana masukan (input) merupakan
sesuatu yang akan dijadikan sebagai
bahan
mentah/
baku
untuk
selanjutnya akan diolah dalam suatu
sistem. Masukan/ Input dalam
Program
Perhutungan
Biaya
Pemeliharaan maksimal ini adalah
sebagai berikut :
1. Nama alat
2. Ruangan
3. Merk / type
523
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4. No. seri
5. Tahun pemakaian
6. Usia teknis alat
7. Mel factor
8. Harga alat
Data tersebut di atas terlampir.
Proses Program Perhitungan Biaya
Pemeliharaan Maksimal
Proses merupakan cara
pengolahan data dari input menjadi
output. Pada Program Perhitungan
Biaya Pemeliharaan maksimal ini,
proses yang dilakukan adalah :
1. proses perhitungan usia pakai
2. proses perhitungan sisa usia
manfaat
3. proses perhitungan Nilai manfaat
4. proses perhitungan MMEL
Output Program Perhitungan Biaya
Pemeliharaan Maksimal
Output atau keluaran
merupakan hasil dari proses suatu
sistem. Pada Program Perhitungan
Biaya Pemeliharaan maksimal ini
sebagai outputnya adalah informasi
dari sistem yang ditampilkan ke
layar monitor seperti informasi :
1. informasi pemilihan tahun
2. informasi nilai usia pakai
3. informasi sisa usia manfaat
4. informasi nilai manfaat
5. informasi
hasil
perhitungan
MMEL
6. informasi dari form inputan
7. informasi nilai harga penawaran
8. informasi database
9. informasi kesimpulan
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian
Dalam pembuatan software
perhitungan biaya pemeliharaan
maksimal (maximum maintenance
expenditure limit), menggunakan
metode non eksperimental dengan
menggunakan survey deskriptif.
Dalam
hal
ini
hanya
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menggambarkan saja tentang proses
pembuatan software perhitungan
biaya
pemeliharaan
maksimal
berbasis delphi.
Definisi Operasional
Spesifikasi Kebutuhan Sistem
Spesifikasi
kebutuhan
untuk pengoperasian
sistem
meliputi spesifikasi perangkat
keras (hardware), spesifikasi
aplikasi bantuan, dan pengguna
aplikasi
perhitungan
biaya
pemeliharaan
maksimal
(maximum
maintenance
expenditure limit)
PENGUJIAN DAN ANALISA
Uji Aplikasi
Pengujian aplikasi dilakukan
dengan beberapa bagian pengujian.
antara lain :
1. Pengujian untuk form login
2. Pengujian untuk form menu utama
3. Pengujian untuk data intputan.
4. Pengujian untuk data outputan.
5. Pengujian dalam pemilihan tahun.
6. Pengujian dalam proses perhitungan.
7. Pengujian dalam proses kesimpulan
Pengujian Form Login
Form login berfungsi untuk
keamanan program karena untuk
menggunakan program
Perhitungan
Biaya Maksimal ini harus terlebih
dahulu mengisikan username dan
password dengan benar dan sesuai pada
tabel user. Setelah mengisikan username
dan password dengan benar, maka user
tersebut dapat langsung mengakses menu
utama seperti yang terdapat pada gambar

Gambar 4. Form Login
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Pengujian Form Menu Utama
Menu utama pada Program
Perhitungan Biaya Maksimal ini terdiri 3
menu
antara lain :
Input Data : Dipergunakan untuk
menampilkan form input
data alat – alat
kesehatan.
MMEL
: Dipergunakan untuk
menampilkan form
aplikasi perhitungan
MMEL.
Keluar
: Dipergunakan untuk
keluar dari Program
Daftar Pemakai Program :
Dipergunakan untuk
menampilkan nama
pemakai program

ISSN 1907 - 7904
Pengujian Masukkan Data peralatan
Untuk
memasukkan data
peralatan dalam database, dapat
dilakukan dengan mengakses form
pengisian data inputan pada aplikasi.
Tampilan dari form ini dapat dilihat pada
gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar 6. Form Pengisian Data
inputan
Pada form ini digunakan untuk
memasukkan data peralatan. Pada form
ini juga terdapat tombol yang digunakan
antara lain: untuk menyimpan, reset, rincian,
database dan keluar.

Gambar 5. Form Menu Utama
Program Perhitungan Biaya Maksimal
Pengujian untuk Data Inputan
Pada bagian ini akan dilakukan
pengujian yang berkaitan dengan proses
untuk masukkan data inputan, ubah data,
reset data dan keluar. Yaitu berupa datadata awal seperti data nama alat, ruangan
no seri, type alat, harga alat, tahun
pemakaian, usia teknis alat. Dan semua
data awal ini berguna sebagai pendukung
dalam melakukan masukkan data pada
bagian form data base.

Data Base : Dipergunakan untuk
menampilkan form database
Simpan : Dipergunakan untuk
menyimpan data
Reset
: Dipergunakan untuk
menghapus
Rincian : Dipergunakan untuk
menampilkan form output
Keluar : Dipergunakan untuk kembali
ke form menu utama
Berikut gambar hasil yang
diberikan apabila tombol-tombol tersebut
digunakan sebagaimana fungsinya :

Gambar 7. Konfirmasi Data ketika
tombol Simpan tekan
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Pengujian Masukkan Data Outputan
Untuk
menampilkan
data
outputan. Dapat dilakukan dengan
menekan tombol MMEL pada form
menu utama atau menekan tombol
rincian pada aplikasi data Inputan
peralatan. Tampilan dari form ini dapat
dilihat pada gambar 11 dibawah ini :

Gambar 8. Konfirmasi Data ketika
tombol Database tekan

Gambar 11. Form Data Outputan
Gambar.Konfirmasi Data ketika
tombol reset tekan

Gambar 9. Konfirmasi Data ketika
tombol Rincian tekan

Gambar 10. Konfirmasi Data ketika
tombol keluar tekan

Pada bagian form ini digunakan
untuk menampilkan kembali data yang
ada pada from data Inputan, selain
menampilkan kembali data inputan form
ini juga terdapat bereberapa tombol dan
kotak yang di fungsikan untuk
memasukkan harga penawaran, Tombol
untuk perhitungan Usia pakai, Tombol
untuk perhitungan Sisa Usia Manfaat,
Tombol untuk perhitungan Nilai
Manfaat dan Tombol untuk perhitungan
MMEL. Pada form ini juga terdapat
tombol Proses. Tombol ini digunakan
untuk memproses menampilkan hasil
kesimpulan dari Program Perhitngan
Biaya Pemeliharaan Maksimal, dimana
kesimpulan tersebut akan di tampikan
kalimat OK apabila nilai MMEL
dianggap lebih besar dari nilai
Penawaran dan akan di tampilkan
kalimat TIDAK OK apabila nilai
dianggap lebih kecil dari nilai
Penawaran. Pada form ini terdapat
tombol
yang
digunakan
untuk
menyimpan, input data dan keluar.
Berikut gambar hasil yang diberikan
apabila
tombol-tombol
tersebut
digunakan sebagaimana fungsinya :
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Gambar 12. Konfirmasi Data ketika
tombol Simpan tekan
Apabila tombol input data di klik
maka tampilan akan kembali pada form
data inputan, dan apabila tombol keluar
ditekan maka akan kembali pada form
menu utama.
Pengujian Dalam Pemilihan Tahun
Untuk melakukan pemilihan
tahun. Dapat dilakukan dengan klik
tahun form pada aplikasi data Ouputan.
Tampilan dari form ini dapat dilihat pada
gambar 13 dibawah ini :

Gambar 13. Konfirmasi Data ketika
pemilihan tahun tekan
Pada
form ini digunakan
melakukan pemilihan tahun dihitung,
dimana tahun tersebut merupakan tahun
yang di pakai utuk mengetahui nilai
MMEL pada tahun tersebut.
Pengujian Dalam Proses Perhitungan
Untuk melakukan pengujian
dalam proses perhitungan. Dapat
dilakukan dengan cara tekan tombol
Usia pakai, tombol Sisa Usia Manfaat,
tombol Nilai
Manfaat dan tombol
MMEL, secara bergantian dan berurutan
pada form aplikasi data Ouputan.
Tampilan dari form ini dapat dilihat pada
gambar dibawah ini :

Gambar 14. Konfirmasi Data
perhitungan
Pada form ini menampilkan hasil
perhitungan dari nilai Usia pakai, Sisa
Usia
Manfaat,
Persentase
Usia
Manfaat dan MMEL.
Contoh perhitungan secara manual:
Nama Alat
Tahun Pembelian
Tahun Dihitung
Usia Teknis Alat
Mel factor alat
Harga Alat

: APF
: 2006
: 2012
: 12 tahun
: 90%
: Rp. 50.000.000,-

Usia Pakai= Tahun Dihitung–Tahun
Pemakaian
= 2012 – 2006
=6
Sisa Usia Manfaat
Usia Pakai

= Usia Teknis -

= 12 – 6
=6
Nilai Manfaat =
=
= 0,5
MMEL

= (MEL Factor) x (Nilai
Manfaat) x (Harga Alat)

= (90%) x (0,5) x (50000 000)
= 22500000
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Pengujian Dalam Proses Kesimpulan
Untuk melakukan pengujian dalam
proses kesimpulan. Dapat dilakukan
dengan tekan tombol proses pada form
aplikasi data Ouputan. Tampilan dari
form ini dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :
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Pengujian dalam proses laporan

Gambar15. Konfirmasi Data ketika
proses tekan
Gambar 17. Konfirmasi Data ketika
laporan tekan
Pada form ini digunakan untuk
menampilkan
form
laporan
dari
perhitungan yang dilakukan, dimana
laporan tersebut nantinya dapat dicetak.
Gambar 16. Konfirmasi Data ketika
proses tekan
Pada form ini melakukan proses
kesimpulan. dimana kesimpulan tersebut
akan di tampikan kalimat OK apabila
nilai MMEL dianggap lebih besar dari
nilai Penawaran dan akan di tampilkan
kalimat TIDAK OK apabila nilai
dianggap lebih kecil dari nilai
Penawaran

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan
mengenai pembahasan dari kerja aplikasi
Program Perhitungan Biaya Maksimal
yang telah dibuat, seperti yang telah
uraikan pada bab V.
Pembahasan Software
Untuk
menjalankan
program
perhitungan biaya pemeliharaan ini
terlebih dulu adalah menjalankan
program aplikasi melalui beberapa tahap
berikut ini:
a. Buka program aplikasi
b. Masuk pada menu utama
c. Masuk pada menu Input Data
d. Masuk pada Menu Output
Masukkan login pasword dan user
name yang sesuai maka akan muncul
tampilan untuk menu utama, dimana
form menu utama ini terdapat beberapa
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tombol yang nantinya digunakan untuk
masuk pada program berikutnya.
Pembahasan Tampilan Software
Untuk
menjalankan
program
perhitungan biaya pemeliharaan ini
terlebih dulu adalah bagaimana cara
menjalankan dan membuat program
aplikasi ini melalui beberapa tampilan,
dimana tampilan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Pembahasan Form login
b. Pembahasan form menu utama
c. Pembahasan form data input
d. Pembahasan form data output
Pembahasan Form Login
Form login berfungsi untuk
keamanan program karena untuk
menggunakan program
Perhitungan
Biaya Maksimal ini harus terlebih
dahulu mengisikan username dan
password dengan benar dan sesuai pada
tabel user, seperti terlihat pada listing
berikut:
procedure TLoginFrm.B1Click(Sender:TObject);
var Txt : string;
begin
DataModule1.CRYPT.Text := E2.Text;
Txt := DataModule1.CRYPT.MD5Text;
if not CheckUser(E1.Text,Txt) then
begin
MessageBox(Handle,PChar('User name atau password
Listing
program
diatas
salah ...'),PChar(Caption),MB_ICONSTOP);
menjelaskan
tentang
form
login,
saat
B1
E1.SetFocus;
Abort;
(tombol Login ) ditekan tapi pada E1 (
end;

kotak pengisian User ID ) dan E2
kotak pengisian pasword) salah dalam
pengisian user id atau password, tidak
sama dengan yang tersimpan pada
DataModule1.CRYPT.MD5Text
maka
akan muncul pesan User Name atau
Pasword Salah, maka lakukan pengisian
ulang pada user id dan passwod dengan
benar. Setelah mengisikan username dan
password dengan benar, maka user dapat
langsung mengakses menu utama.
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menu atu tombol yang terdapat pada
form ini. Menu utama pada Program
Perhitungan Biaya Maksimal ini terdiri 4
menu antara lain :
Input Data :
Dipergunakan untuk
menampilkan form input
data alat – alat kesehatan.
MMEL :
Dipergunakan untuk
menampilkan form aplikasi
perhitungan MMEL.
Keluar : Dipergunakan untuk keluar
dari Program
Daftar
Pemakai
Program
:
Dipergunakan
untuk
menampilkan nama pemakai
program, dimana pada form
ini terdapat beberapa fasilitas
diantaranya adalah tambah
user, hapus user
Listing program form Menu
utama pada Program Perhitungan Biaya
Maksimal ini terlihat pada listing
program berikut :
procedure
TfrmMenuUtama.btnInputDataClick(Sender:
TObject);
begin
frmInput := tfrmInput.Create(Self);
frmInput.ShowModal;
frmInput.Free;
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
menampilkan form data input, saat
tombol btnInputData pada form menu
utama di tekan maka form Input data
akan ditampilkan.
procedure
TfrmMenuUtama.btnMMELClick(Sender:
TObject);
begin
DataModule1.Table1.Open;
frmOutput := tfrmOutput.Create(Self);
frmOutput.ShowModal;
frmOutput.Free
//hide;
end;

Pembahasan Form Menu Utama
Pembahasan pada form menu
utama ini membahas tentang fungsi dari

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
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menampilkan form data output, saat
tombol btnMMEL pada form menu
utama di tekan maka form output akan
ditampilkan
procedure
TfrmMenuUtama.btnKeluarClick(Sender:
TObject);
begin
Close;
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
keluar dari program, saat tombol
btnKeluar pada form menu utama di
tekan maka akan keluar dari program
perhitungan ini.
procedure
TfrmMenuUtama.BitBtn1Click(Sender:
TObject);
begin
PemakaiFrm := TPemakaiFrm.Create(Self);
PemakaiFrm.ShowModal;
PemakaiFrm.Free;
//Hide;
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
menampilkan form daftar pemakai
program, saat tombol BitBtn1 (daftar
pemakai program) pada form menu
utama di tekan maka form untuk daftar
pemakai program akan ditampilkan.
Pembahasan Input Data
Pembahasan pada Input data ini
membahas tentang bagaimana caranya
kita mengentri data. Untuk mengentri
data peralatan dalam database, dapat
dilakukan dengan mengakses form
pengisian data inputan pada aplikasi.
Tampilan data dari form ini antara lain
berupa data-data awal seperti data nama
alat, ruangan no seri, type alat, harga
alat, tahun pemakaian, usia teknis alat.
Dan semua data awal ini berguna sebagai
pendukung dalam melakukan masukkan
data pada bagian form data base, dan
akan tersimpan sat menekan tombol
simpan. Perintah untuk menyimpan data
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tersebut terlihat pada program dibawah
ini:
procedure TFrmInput.Button1Click(Sender: TObject);
begin
datamodule1.Table1.Insert;
datamodule1.Table1.FieldByName('nama').AsString :=
edit1.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('ruangan').AsString
:= edit2.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('type').AsString :=
edit3.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('seri').AsString :=
edit4.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('tahunpembelian').
AsString := edit5.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('usiateknis').AsStri
ng := edit6.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('melfactor').AsStrin
g := edit7.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('harga').AsString :=
edit8.Text;
datamodule1.Table1.Post;
showmessage('data telah sukses tersimpan');
end;

Listing program diatas dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
nama pada teks edit 1
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
ruangan pada teks edit 2
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
type pada teks edit 3
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
seri pada teks edit 4
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
tahunpemakaian pada teks edit 5
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
usiateknis pada teks edit 6
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
melfactor pada teks edit 7
Memasukkan data pada tabel1 yang
terletak pada datamodule1 dengan nama
harga pada teks edit 8
Saat Button1 (tombol simpan) di
tekan maka semua record dimasukkan
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kedalam field pada tabel 1 yang terletak
pada datamodule1
melalui input
edit.text akan disimpan seluruhnya pada
form database, apabila data telah
disimpan maka akan muncul pesan 'data
telah tersimpan'
Pada form Input Data ini juga
terdapat beberapa tombol yang dapat
difungsikan untuk masuk pada form
selanjutnya, antara lain: tmbol untuk
database, tombol untuk simpan, tombol
untuk reset, tombol untuk rincian, dan
tombol untuk keluar, dan listing program
untuk tombol tersebut terlihat seperti
dibawah ini :
procedure TFrmInput.Button3Click(Sender:
TObject);
begin
FrmOutput := TFrmOutput.Create(Self);
FrmOutput.ShowModal;
FrmOutput.Free;
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
menampilkan form data output, saat
tombol Button3 (tombol rincian) pada
form Input di tekan maka form Output
akan ditampilkan

procedure TFrmInput.Button2Click(Sender:
TObject);
begin
frmMenuUtama.Show;
hide;
Close;
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
menampilkan form menu utama, saat
tombol Button2 (tombol keluar) pada
form Input di tekan maka form
MenuUtama akan ditampilkan.
procedure TFrmInput.Button4Click(Sender:
TObject);
begin
FrmDatabase := tFrmDatabase.Create(Self);
FrmDatabase.ShowModal;
FrmDatabase.Free;
//hide;
end;
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Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
menampilkan form database, saat tombol
Button 4 (tombol database) pada form
Input di tekan maka form Database akan
ditampilkan.
procedure TFrmInput.Button6Click(Sender:
TObject);
// membersihkan semua input teks dari teks
begin
edit1.Text :='';
edit2.Text :='';
edit3.Text :='';
edit4.Text :='';
edit5.Text :='';
edit6.Text :='';
edit7.Text :='';
edit8.Text :='';
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
menampilkan form database, saat tombol
Button 6 (tombol reset) pada form Input
di tekan maka form reset akan
ditampilkan.
Pembahasan Form Data Output
Pembahasan pada form data
output ini membahas tentang bagaimana
caranya kita menjalankan tombol dan
perintah yang terdapat pada form data
output. Berikut adalah listing program
dari tombol yang terdapat pada form data
output :
procedure TFrmOutput.Button4Click(Sender:
TObject);
begin
case cmbtahun.ItemIndex of
0:edit2.Text :=inttostr (2011 - strtoint(dbedit4.Text));
1:edit2.Text :=inttostr (2012 - strtoint(dbedit4.Text));
2:edit2.Text :=inttostr (2013 - strtoint(dbedit4.Text));
3:edit2.Text :=inttostr (2014 - strtoint(dbedit4.Text));
4:edit2.Text :=inttostr (2015 - strtoint(dbedit4.Text));
5:edit2.Text :=inttostr (2016 - strtoint(dbedit4.Text));
6:edit2.Text :=inttostr (2017 - strtoint(dbedit4.Text));
7:edit2.Text :=inttostr (2018 - strtoint(dbedit4.Text));
8:edit2.Text :=inttostr (2019 - strtoint(dbedit4.Text));
9:edit2.Text :=inttostr (2020 - strtoint(dbedit4.Text));
10:edit2.Text :=inttostr (2021strtoint(dbedit4.Text));
11:edit2.Text :=inttostr (2022strtoint(dbedit4.Text));
12:edit2.Text :=inttostr (2023strtoint(dbedit4.Text));
13:edit2.Text :=inttostr (2024strtoint(dbedit4.Text));
14:edit2.Text :=inttostr (2025strtoint(dbedit4.Text));
15:edit2.Text :=inttostr (2026strtoint(dbedit4.Text));
end;
end;
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Listing
program
diatas
menjelaskan tentang pemilihan tahun
dan untuk perhitungan mencari nilai usia
pakai, saat tombol Button 4 (tombol usia
pakai) pada form output di tekan maka
akan memerintahkan perhitungan untuk
Menampilkan Tahun dan menghitung
Nilai Usia Pakai , yaitu nilai tahun
dihitung dikurangi dengan tahun
pemakaian yang ada pada dbedit4.Text.
procedure TFrmOutput.Button5Click(Sender: TObject);
begin
edit3.Text := inttostr (strtoint(dbedit9.Text)strtoint(edit2.Text));
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang proses perhitungan
Nilai Manfaat, dimana saat tombol
Button 5 (tombol sisa usia manfaat)
pada form output di tekan maka nilai
untuk sisa usia manfaat akan
ditampilkan pada edit3.Text (sisa usia
manfaat)
yang diperoleh dari
pengurangan antara dbedit9.Text (usia
teknis) dikurangi dengan edit2.Text
(usia pakai).
procedure TFrmOutput.Button6Click(Sender: TObject);
var s,a,sisa : real;
begin
//sisa usia manfaat div usia teknis
// operasi math pembagian (div)
// hasil pembagian ditampilkan pada input teks edit4.text
s := strtofloat(edit3.Text);
Listing
program
diatas
a := strtofloat(dbedit9.Text);
menjelaskan
tentang proses perhitungan
sisa := s / a ;
Nilai
dimana saat tombol
edit4.TextManfaat,
:= floattostr(sisa);
end;
Button
6 (tombol nilai manfaat) pada

form output di tekan maka nilai untuk
nilai manfaat akan ditampilkan pada
edit4.Text (nilai manfaat ) yang
diperoleh dari pembagian antara
edit3.Text (sisa usia manfaat) dibagi
dengan dbedit9.Text (usia teknis).
procedure TFrmOutput.Button3Click(Sender: TObject);
// mel, manfaat, harga, mmel sebagai bilangan real
Listing
program
diatas
var mel,manfaat,harga,mmel
: real;
begin
menjelaskan tentang proses perhitungan
//mmel=mel factor * % nilai manfaat * harga alat
Nilai
dimana saat tombol
// dbedit8Manfaat,
* edit4 * dbedit3
Button
3 (tombol MMEL) pada form
mel := strtofloat(dbedit8.Text);
manfaat :=
output
distrtofloat(edit4.Text);
tekan maka nilai untuk MMEL
harga := strtofloat(dbedit3.Text);
mmel := mel*manfaat*harga/100;
edit1.Text := floattostr(mmel);
end;
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akan ditampilkan pada edit1.Text
(MMEL) yang diperoleh dari perkalian
antara dbedit8.Text
(mel factor) x
edit4.Text (nilai manfaat) x dbedit3.Text
(harga alat).
procedure TFrmOutput.BtnProsesClick(Sender: TObject);
var penawaran, mmel :real;
begin
penawaran := strtofloat(edpenawaran.Text);
mmel := strtofloat(edit1.Text);
if mmel > penawaran then
memo1.Text:='OK perbaikan dapat dilaksanakan SEMOGA
ANDA BERUNTUNG';
if mmel < penawaran then
memo1.Text :='Tidak Ok: SILAHKAN AJUKAN
PENAWARAN YANG LEBIH MURAH';
if mmel = penawaran then
memo1.Text :='Tidak Ok: SILAHKAN AJUKAN
PENAWARAN YANG LEBIH MURAH';
end;
end.

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang proses kesimpulan
dimana saat tombol BtnProses Click
(tombol proses) pada form output di
tekan maka pada memo1.Text, akan
menampilkan suatu pesan. Apabila nilai
MMEL lebih besar dari nilai penawaran
(if mmel > penawaran then) maka pada
memo1.Text akan muncul pesan 'OK
perbaikan
dapat
dilaksanakan
SEMOGA ANDA BERUNTUNG';
dan Apabila nilai MMEL lebih kecil dari
nilai penawaran (if mmel < penawaran
then) maka pada memo1.Text akan
muncul pesan 'Tidak OK perbaikan
dapat dilaksanakan SEMOGA ANDA
BERUNTUNG'.
procedure TFrmOutput.Button7Click(Sender:
TObject);
begin
datamodule1.Table1.Edit;
datamodule1.Table1.FieldByName('usiapakai').AsStri
ng := edit2.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('sisausiamanfaat').
AsString := edit3.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('nilaimanfaat').AsS
tring := edit4.Text;
datamodule1.Table1.FieldByName('penawaran').AsStr
Listing
program
diatas
ing := edPenawaran.Text;
menjelaskan
tentang
proses
perintah
datamodule1.Table1.Post;
end; menyimpan dimana saat tombol
untuk

Button 7 (tombol simpan) pada form
output di tekan maka data dari edit2.Text
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(usia pakai), edit3.Text (sisa usia
manfaat), edit4.Text (Nilai Manfaat),
edPenawaran.Text (penawaran), secara
otomatis
akan
tersimpan
dalam
Table1.Post (database).
procedure TFrmOutput.Button1Click(Sender: TObject);
begin
FrmInput :=tFrmInput.Create(Self);
FrmInput.ShowModal;
FrmInput.Free;
//hide;
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan tentang perintah untuk
menampilkan form data input, saat
tombol Button 1 (tombol Input Data)
pada form output di tekan maka form
Input akan ditampilkan.
procedure TFrmOutput.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Listing
program
//frmMenuUtama.Show;
menjelaskan
tentang
perintah
//hide;
Close;
keluar dari program, saat tombol

diatas
untuk
Button
2end;
(tombol keluar) pada form output di
tekan maka akan
program.

keluar dari

procedure TFrmOutput.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
Query1.Close;
Query1.ParamByName('P1').AsString :=
DataModule1.Table1seri.AsString;
Query1.Open;
frxReport1.ShowReport;
end;

Listing
program
diatas
menjelaskan
tentang
proses
menampilkan form laporan, saat BitBtn2
(tombol laporan) ditekan maka data yang
ada pada Module1.Table1 dan tercetak
pada frxReport1 (form laporan) akan
ditampilkan.
Biaya Pemeliharaan dan Biaya Alat
Dibuatnya
Program
Perhitungan
Biaya
Pemeliharaan
Maksimal (Maximum Maintenance
Expenditure Limit = MMEL) diharapkan
dapat mencegah biaya pemeliharaan
lebih besar dari nilai alat setelah di
depresiasi, sehingga biaya pemeliharaan
dapat dilakukan seefesien mungkin,

dengan menggunakan progran ini akan
diperoleh biaya pemeliharaan yang
sesuai dengan sisa usia manfaat yang
dapat dilakukan secara cepat, cermat dan
tepat, berbeda halnya apabila kita
menggunakan perhitungan dengan sistem
persentasi dari harga yang mana nilai
biaya pemeliharaan akan sama setiap
tahun tanpa memperhatikan usia teknis
dari alat tersebut, yang mengakibatkan
tidak efisiennya penggunaan biaya
pemeliharaan.
Dalam pembuatan Program
Perhitungan
Biaya
Pemeliharaan
Maksimal (Maximum Maintenance
Expenditure Limit = MMEL) ini masih
terdapat beberapa kekurangan pada hasil
akhirnya, dimana program ini tidak bisa
menghitung biaya pemeliharaan dalam
jumlah banyak dengan sekali tekan,
untuk itu diharapkan adanya modifikasi
pada program ini sehingga nantinya
program ini dapat menghitung biaya
pemeliharaan dalam jumlah banyak
dengan sekali tekan.
PENUTUP
Simpulan
Rancang
bangun
dibuatnya
Program
Perhitungan
Biaya
Pemeliharaan Maksimal (Maximum
Maintenance Expenditure Limit =
MMEL) ini dirancang secara khusus
untuk :

Mencegah biaya pemeliharaan
lebih besar dari nilai alat setelah
di depresiasi, sehingga biaya
pemeliharaan dapat dilakukan
seefesien
mungkin,
dengan
menggunakan progran ini akan
diperoleh biaya pemeliharaan
yang sesuai dengan sisa usia
manfaat yang dapat dilakukan
secara cepat, cermat dan tepat.

Untuk mempermudah pihak
management dalam menghitung
atau
memutuskan
biaya
pemeliharaan yang sesuai dengan
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sisa usia manfaat yang dapat
dilakukan secara cepat, cermat
dan tepat.
Dibuatnya
Program
Perhitungan Biaya Pemeliharaan
Maksimal
(Maximum
Maintenance Expenditure Limit =
MMEL) secara umum diharapkan
dapat membantu dalam proses
perhitungan dan pengambilan
keputusan
tentang
biaya
pemeliharaan,
apakah
layak
untuk dilakukan perbaikan atau
tidak (beli alat baru).
Saran
Program Perhitungan Biaya
Pemeliharaan Maksimal (Maximum
Maintenance Expenditure Limit =
MMEL) ini masih terdapat kekurangan,
dimana program ini tidak bisa
menghitung biaya pemeliharaan dalam
jumlah banyak dengan sekali tekan,
untuk itu diharapkan adanya modifikasi
sehingga nantinya program ini dapat
menghitung biaya pemeliharaan dalam
jumlah banyak dengan sekali tekan.
Diharapkan pihak pimpinan dinas
/ instansi bersangkutan (dalam hal ini
lembaga yang berkecimpung di bidang
pemeliharaan) memikirkan kemungkinan
penggunaan program ini sehingga dapat
mencegah biaya pemeliharaan lebih
besar dari nilai alat setelah di depresias.
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