Vol 7, No. 1, Maret 2012

ISSN 1907 -7904

SISTEM MONITORING PEMELIHARAAN
PERALATAN KESEHATAN BERBASIS SOFTWARE
DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT
LAWANG
Ratna Dwiastuti (1), Dwi Herry Andayani (2)
ABSTRACT
Maintenance of medical equipment is an effort made to medical equipment
are always in a state of fitness, can function properly and guarantee a longer service
life. In order to ensure good medical equipment condition and unfit for use and can
support the ministry in hospitals, it is necessary to do maintenance regularly and
continuously.
To facilitate the performance of technicians elektromedik Installation
Maintenance Facility in the Hospital in the process of monitoring the maintenance of
medical equipment it needs to be a monitoring software that includes maintenance
schedules and checklists medical equipment.
Programming language is a medium to organize and understand as well as a
means of communication between the computer programming. Visual Basic is one of
the Development Tool is a tool to create a variety of computer programs, especially
those using the Windows operating system. Visual Basic is a computer programming
language that supports object (Object Oriented Programming = OOP). In compiling
the software maintenance of equipment health monitoring system using Visual Basic
program.
Medical equipment maintenance monitoring software has the output of the
checklist and report maintenance of medical equipment that can provide a conclusion
whether the equipment is in good condition and fitness, fitness or fitness.
With this software medical equipment maintenance activity in ERI
(Emergency Room Instalation) scheduled properly so it can be more effective and
can minimize the passing of maintenance activities.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Peralatan kesehatan memiliki peran
sangat penting dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk
itu peralatan kesehatan harus tetap dijaga
agar dapat berfungsi dengan baik dalam arti
selalu dalam kondisi siap pakai dan laik
pakai. Upaya untuk mewujudkan hal
tersebut, maka peralatan kesehatan perlu
dilakkukan pemeliharaan secara terencana
dan berkesinambungan.
Untuk dapat memastikan kondisi
peralatan medis yang baik dan layak pakai

(1)

serta dapat mendukung pelayanan di
rumah
sakit,
disamping
perlu
dilakukan pemeliharaan secara berkala
dan
berkesinambungan
serta
pengoperasiannya
Juga harus sesuai standar prosedur
pengoperasian (standart operational
procedure)
Rumah Sakit Jiwa Dr.Radjiman
Wediodiningrat Lawang merupakan
salah satu rumah sakit vertikal yang
sudah memiliki standart ISO 2000
tentang Quality Management. Dengan
demikian setiap kegiatan yang
dilakukan harus di monitoring dan
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dilengkapi dengan bukti fisik dari masingmasing kegiatan pemeliharaan.
Dalam
rangka
mendukung
pengendalian sistem
managemen mutu
serta
meminimalisir
terlewatinya
pemeliharaan terhadap peralatan kesehatan,
maka perlu didukung dengan suatu sistem
monitoring
pemeliharaan
peralatan
kesehatan.
Hal ini akan dapat membantu
mempermudah
kinerja
para
teknisi
elektromedik,
khususnya
dalam
pelaksananaan
jadwal
kegiatan
pemeliharaan dan ceklist alat kesehatan
yang akan dipelihara.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka
peneliti ingin membuat suatu software
tentang ”Sistem Monitoring Pemeliharaan
Peralatan Kesehatan Berbasis Software di
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat
Lawang“
Batasan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas
dan untuk menghindari perluasan masalah
maka peneliti membatasi masalah pada: a.
Peralatan kesehatan di ruang
Instalasi
Gawat darurat
Rumah Sakit Jiwa Dr.
Radjiman Wediodiningrat Lawang yang
terdiri dari : ESU, Defibrilator, ECG,
Bedside Monitor, Sterilisator, Operating
Lamp, dan Suction pump.
b. Jadwal
pemeliharaan mingguan dan bulanan. c.
Checklist pemeliharaan alat kesehatan sesuai
buku manual dan d. Software Visual Basic
6.0
Rumusan masalah
Dalam penelitian ini rumusan
masalah yang dikemukan peneliti adalah: “
Apakah dengan dibuatnya sistem monitoring
pemeliharaan peralatan kesehatan berbasis
software , kegiatan pemeliharaan pada RSJ
Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat
lebih efektif ?”
Tujuan Penelitian
Tujuan Umum
Dibuatnya
sistem monitoring
pemeliharaan peralatan kesehatan berbasis
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visual basic 6.0 pada RSJ Dr.
Radjiman Wediodiningrat.
Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi alat kesehatan
pada
Instalasi Gawat Darurat, b.Membuat
jadwal pemeliharaan mingguan dan
bulanan, c. Membuat checklist
pemeliharaan alat sesuai dengan buku
manual,
d.
Membuat
software
pemeliharaan alat kesehatan, e.
Melakukan Ujicoba software sistem
monitoring pemeliharaan peralatan
kesehatan.
Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
Meningkatkan
pengetahuan
dan
wawasan dalam ilmu manajemen
Pemeliharaan peralatan kesehatan
khususnya
dalam
pengaplikasian
pembuatan
sistem
monitoring
pemeliharaan peralatan kesehatan di
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat
Lawang berbasis software.
Manfaat Praktis
a. Memudahkan teknisi dalam proses
monitoring pemeliharaan peralatan
kesehatan khususnya di ruang Instalasi
Gawat Darurat, b. Membantu teknisi
dalam melakukan kontrol pelaksanaan
pemeliharaan peralatan kesehatan yang
berkesinambungan,
c.
Dapat
menghemat
pemakaian kertas, d.
Mengendalikan proses administrasi
dalam managemen peralatan kesehatan
yang merupakan salah satu syarat ISO
2000 dan akreditasi.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan
penelitian pre-eksperimental, dengan
rancangan One group post Test
Design. Dalam hal ini peneliti hanya
melihat hasil pembuatan software
sebagai
sistem
monitoring
pemeliharaan peralatan kesehatan di
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Instalasi Gawat Darurat tanpa ada kelompok
control dan kelompok pembanding. Studi
cenderung bersifat deskriptif.
Variabel Penelitian
Variabel bebas
Sebagai variabel bebas adalah peralatan
kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (ESU,
Defibrilator, ECG, Bedside Monitor,
Sterilisator, Operating Lamp, Suction pump)
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Gambar : Tampilan program
Menu master
Menu ini merupakan menu
untuk memasukkan data sebelum
melakukan transaksi pemeliharaan
alat. Menu master terdiri dari alat,
tindakan, penjadwalan, inventory alat,
alat ukur, alat kerja dan bahan.

Variabel terikat
Sebagai variabel terikat adalah checklist
pemeliharaan setiap peralatan kesehatan.
Variabel terkendali
Sebagai variable terkendali adalah sistem
monitoring
pemeliharaan
peralatan
kesehatan.
Tempat dan Waktu
Tempat pelaksanan pembuatan tugas
akhir ini di lingkungan kampus Jurusan
Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes
Surabaya dan mengkondisikan kepentingan
yang ada.
Waktu penelitian adalah selama lebih
kurang 4 bulan dimulai bulan April sampai
dengan bulan Agustus 2011

Gambar : pemilihan menu master
Tampilan menu alat
Menu ini merupakan menu inputan
data, yang terdiri dari tombol – tombol
tambah, simpan, hapus, dan tutup.
Tampilan menu alat akan ditampilkan
pada gambar dibawah ini :

HASIL dan ANALISIS
Hasil
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil
dari pembuatan tugas akhir serta akan
ditunjukkan mengenai tampilan program.
Tampilan program.
Tampilan awal ketika program
sedang dijalankan, adalah tampak tampilan
jadwal pemeliharaan alat kesehatan. Pada
tampilan program terdapat menu master,
transaksi, dan file.

Gambar : Tampilan menu alat
Tampilan Menu Tindakan
Menu tindakan merupakan inpu
inputan data untuk memasukkan
data jenis tindakan yang akan
ditampilkan pada checklist alat.
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Gambar : Tampilan menu tindakan
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Gambar : form checklist

Tampilan Checklist
Ketika kita memilih nama alat yang
akan dilakukan pemeliharaan maka akan
muncul form lembar kerja pemeliharaan (
checklist ) seperti yang ditampilkan pada
gambar dibawah ini :
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Hasil ujicoba software
Form hasil software untuk alat ECG
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Form hasil keputusan alat Suction
Pump

Form : hasil pemeliharaan ECG
Form hasil keputusan alat

Form hasil keputusan alat ECG
Form hasil software untuk alat
Operating lamp

Form : hasil keputusan alat

Ketika tombol cetak laporan, maka akan
muncul tampilan seperti diatas. Ketika ingin
mencetak hasil laporan tinggal meng-klik
tombol cetak.

Form hasil software untuk alat Suction
Pump

Form
Hasil pemeliharaan alat

Form
hasil
keputusan
Operating Lamp

alat

Form hasil keputusan alat
Form : Hasil pemeliharaan alat Suction pump
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Form hasil software untuk alat
Sterilisator
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tindakan pemeliharaan terdapat item
dalam kondisi tidak baik.
Hasil ujicoba software untuk alat
Operating Lamp
Pada form 5.6 hasil keputusan
alat menunjukkan bahwa alat dalam
kondisi tidak laik pakai sehingga perlu
dilakukan perbaikan. Hasil keputusan
ini bersumber dari form hasil
pemeliharaan pada form 5.5 pada
bagian pemeriksaan kondisi fisik/
tindakan pemeliharaan terdapat item
dalam kondisi tidak baik.

Form Hasil pemeliharaan alat

Form hasil keputusan alat Sterilisator

Hasil ujicoba software untuk alat
Sterilisator
Pada form 5.8 hasil keputusan alat
menunjukkan bahwa alat dalam
kondisi tidak laik pakai sehingga perlu
dilakukan perbaikan. Hasil keputusan
ini bersumber dari form hasil
pemeliharaan pada form 5.7 pada
bagian pemeriksaan kondisi fisik/
tindakan pemeliharaan terdapat item
dalam kondisi tidak baik.
PEMBAHASAN

Form hasil keputusan alat

ANALISIS DATA
Hasil ujicoba software untuk alat ECG
Pada form 5.2 hasil keputusan alat
menunjukkan bahwa alat dalam kondisi baik
dan laik pakai. Hasil keputusan ini
bersumber dari form hasil pemeliharaan
pada form 5.1 pada bagian pemeriksaan
kondisi fisik/ tindakan pemeliharaan semua
item yang ada dalam kondisi baik.
Hasil ujicoba software untuk alat Suction
pump
Pada form 5.4 hasil keputusan alat
menunjukkan bahwa alat dalam kondisi
tidak laik pakai sehingga perlu dilakukan
perbaikan. Hasil keputusan ini bersumber
dari form hasil pemeliharaan pada form 5.3
pada bagian pemeriksaan kondisi fisik/

Pembahasan Software
Ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan terlebih dahulu untuk dapat
menjalankan software / program
aplikasi, tahapan tersebut meliputi: a)
Buka program aplikasi, b) Masukkan
username dan password c) Lalu tekan
login.
Setelah tombol login ditekan
maka akan muncul Form UTAMA :
yang di dalamnya terdiri dari
perangkat program File > Master >
Maintenance
Alur Program :
Siapkan protap pemeliharaan alat yang
berisikan data alat, alat kerja, alat ukur,
bahan pemeliharaan dan material
bantu, tindakan pemeliharaan.
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1.Membuat database untuk penyimpanan
data. Penyimpanan data ini terbagi menjadi
2 bagian, yaitu :
a. Penyimpanan data sebelum pemeliharaan
dilakukan atau juga disebut input data
melalui menu master yang berada di
tampilan utama program.
Misalkan: nama tabel alat → alat : Table
Alat
ID alat_nama
Enable
13 Suction Pump
1
14 ECG
1
15 Operating Lamp 1
16 Sterilisator
1
Table 1. Tampilan tabel alat
Penjelasan: ketika dituliskan nama alat
pada textbox yang berada di menu master →
alat, maka akan terisi secara otomatis pada
table alat
b. Penyimpanan data setelah ada tindakan
pemeliharaan, pada database ditandai
Alat_Kerja_Tr
pemelihara
alat_kerja_id kondisi enable
ID
an_id
24 53
4
Baik
1
25 53
5
Baik
1
26

51

2

Baik

1

27

51

3

Baik

1

28

52

1

Baik

1

dengan <nama tabel> <transaksi>.
Misalkan: nama tabel transaksi alat kerja →
Alat_Kerja_Tr :Table
Table 2. Tampilan tabel alat kerja
Penjelasan: Ketika selesai pemeliharaan
data yang didapat diinputkan lagi ke
database maka
nama alat ukur dan
kondisinya akan tersimpan di tabel
alat_ukur_tr.
Membuat desain Form dan menuliskan
perintah program
Form ini merupakan tempat untuk
mendesain model tampilan dan untuk
menuliskan program.
Misalkan : Form alat

Gambar form alat
Perintah untuk menampilkan nama
alat
Private
Sub
Form_Load()
utamaFrm.SetXState Me, False
Perintah untuk menonaktifkan tanda X
(tutup)
CN.Open
"Provider=Microsoft.Jet.OLE
DB.4.0;Data Source=" &
App.Path
&
"\maintenance.mdb"
Perintah untuk membuka koneksi
Database
RS.Open "SELECT ID, alat_nama
As [Nama Alat] FROM alat
WHERE enable = '1' ORDER BY
alat_nama", CN, adOpenStatic,
adLockOptimistic
Pada saat form alat di-load maka
nama alat yang berada di table alat
akan ditampilkan di datagrid alat.
Perintah tambah data:
Private Sub tambahCmd_Click()
If TextAlatNama.Text <> "" Then
CN.Execute "insert into alat
(alat_nama, enable) values('" &
TextAlatNama.Text & "', '1')"
Pada saat tombol tambah di-klik
maka nama alat yang dituliskan di
TextAlatNama akan ditambahkan di
tabel alat pada kolom alat_nama.
MsgBox "Tambah Data Berhasil",
vbInformation, "Tambah Data"
Else
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MsgBox "Ada Data Yang Masih
Kosong", vbInformation, "Data
Kosong"
End If
End Sub
Ketika selesai dituliskan nama alat
maka akan muncul messagebox
“tambah data berhasil”, dan ketika
pada TextAlatNama tidak dituliskan
nama maka akan muncul
messagebox “ada data yang masih
kosong”.
Perintah edit data
Private Sub editCmd_Click()
CN.Execute "UPDATE alat set
alat_nama = '" & TextAlatNama.Text & "'
where ID = " & DataGridAlat.Columns(0)
Saat nama alat dipilih maka akan tampil di
TextAlatNama, kemudian edit menjadi yang
benar. Ketika tombol edit ditekan maka data
yang sudah benar akan masuk di tabel alat
pada kolom alat_nama.
RS.Requery
Perintah untuk me-refresh recordset
column_style
Perintah untuk meng-set colums ingin
ditampilkan atau tidak
MsgBox
"Edit
Data
Berhasil",
vbInformation, "Tambah Data"
End Sub
Ketika tombol edit ditekan maka akan
muncul
messagebox
“edit
data
berhasil”,menunjukkan bahwa proses edit
berhasil
Perintah tutup
Private Sub tutupCmd_Click()
CN.Close
Set CN = Nothing
utamaFrm.Show
Unload Me
End Sub
Ketika tombol tutup ditekan maka form alat
akan ditutup dan akan tampil form utama.
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Membuat jadwal pemeliharaan melalui
perintah program
Membuat form tampilan utama
kemudian
menuliskan
perintah
program supaya data-data yang berisi
jadwal yang telah disimpan di
database dapat ditampilkan di form
tampilan utama.
Pada form tampilan utama terdapat
beberapa menu, yaitu:
a. File
Menu file terdiri dari:
 Setting
Merupakan menu untuk mengganti
password dan username
Private Sub CommandSimpan_Click()
utamaFrm.CN.Execute
"UPDATE
Login SET Username = '" &
TextUsername.Text & "', Pass = '" &
TextPassword.Text & "'"
MsgBox "Simpan Data Berhasil"
End Sub
Ketika tombol simpan ditekan maka
password dan username akan berubah.
Exit
Merupakan menu untuk menutup
program.
Perintah untuk menu exit:
Private Sub menuExit_Click()
Unload Me
End Sub
Ketika menu exit dipilih maka form
utama atau aplikasi yang sedang
dibuka akan ditutup.
Master
Menu master merupakan menu untuk
memasukkan data sebelum melakukan
transaksi pemeliharaan alat. Menu
master terdiri dari :
Alat
Merupakan menu untuk memasukkan
nama alat
Private Sub menuAlat_Click()
alatFrm.Show
Me.Hide
End Sub
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Ketika menu alat dipilih maka form alat
akan tampil, sedangkan form utama yang
sedang dibuka disembunyikan sehingga
yang akan tampil adalah form alat.
Private Sub Form_Load()
utamaFrm.SetXState Me, False
Perintah untuk menonaktifkan tanda X
(tutup)
CN.Open
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source="
&
App.Path
&
"\maintenance.mdb"
Perintah untuk membuka koneksi Database
RS.Open "SELECT ID, alat_nama As
[Nama Alat] FROM alat WHERE enable =
'1'
ORDER
BY
alat_nama",
CN,
adOpenStatic, adLockOptimistic.
Pada saat form alat di-load maka nama
alat yang berada di table alat akan
ditampilkan di datagrid alat.
Tindakan
Merupakan menu untuk memasukkan jenis
tindakan pemeliharaan, periode tindakan dan
kelayakan berdasarkan nama alat.

Private Sub menuTindakan_Click()
tindakanForm.Show
Me.Hide
End Sub
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Ketika menu tindakan dipilih maka
form tindakan akan tampil, sedangkan
form utama yang sedang dibuka
disembunyikan sehingga yang akan
tampil sekarang adalah form tindakan.
Private Sub Form_Load()
RS.Open "SELECT t.ID, t.alat_id,
a.alat_nama
As
[Nama
Alat],
t.nama_tindakan
As
[Tindakan],
t.periode_tindakan As [Periode],
t.tingkat_kelayakan As [Kelayakan]
FROM tindakan t, alat a where a.ID =
t.alat_id AND t.enable = '1' ORDER
BY a.alat_nama, t.periode_tindakan
desc",
CN,
adOpenStatic,
adLockOptimistic
Pada saat form tindakan di-load maka
tindakan,periode tindakan, tingkat
kelayakan yang berada di table
tindakan dan nama alat di table alat
akan ditampilkan di datagrid tindakan.
Penjadwalan
Merupakan menu untuk memasukkan
jadwal pemeliharaan alat berdasarkan
minggu ke-n.
PENUTUP
Simpulan
Setelah
melakukan
proses
perencanaan,
studi
literature,
pembuatan dan uji coba serta software,
maka penulis dapat menyimpulkan
sebagai berikut : 1) Dengan adanya
software
kegiatan
pemeliharaan
peralatan
kesehatan dapat termonitor dengan
baik. 2) Dengan adanya Software
kegiatan
pemeliharaan
peralatan
kesehatan di IGD (Instalasi Gawat
Darurat) terjadwal dengan baik
sehingga dapat lebih efektif dan dapat
meminimalisir terlewatinya kegiatan
pemeliharaan. 3) Software dapat
memberikan output
dalam bentuk
kesimpulan kondisi alat berdasarkan
hasil pemeliharaan yang telah di
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inputkan pada software yang akan tampil
secara otomatis.
Saran
Untuk mempermudah pemeliharaan
peralatan kesehatan di rumah sakit,
penelitian ini dapat dikembangkan lagi
dengan menambah barcode checklist
sehingga dapat membantu mempercepat
pembuatan laporan.
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