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ABSTRAK

Telah dilakukan analisis ketersediaan peralatan Renograf yang dioperasikan dalam
rangka uji klinis di RS Annur Yogyakarta. Peralatan Renograf dioperasikan tidak setiap
waktu, tetapi tergantung pada ketersediaan pasien dan pasokan isotop. Oleh karena
itu metode perhitungan ketersediaan diterapkan dengan cara asumsi pada waktu
pengoperasian terhadap waktu yang digunakan untuk perbaikan. Hasil perhitungan
ketersediaan peralatan Renograf selama periode 2015 hingga Juli 2017 adalah 97 %
artinya pera/atan layak pakai. Hasil ini juga akan digunakan sebagai data pengujian
untuk mendapatkan izin edar.

Kala kunci : Renograf. kelersediaan

ABSTRACT

An Analysis Availability of the Renograph Equipmentin Annur Hospital
Yogyakarta.An analysis has been conducted on the availability of Renograph
equipment operated in the framework of clinical trials at RS Annur Yogyakarta. The
renograph equipment is operated not every time, but depends on patient availability
and isotope supply. Therefore, the method of availability calculation applied is by
assumptionfor the time of toward the time of maintenance. The calculation of the
renograph equipment availability during 2015 to July 2017 is 97% , it means that
equipment is suitable for use. These results will also be used as the test data to obtain
marketing authorization.

Keywords: Renogral. availibi/il)'

PENDAHULUAN

S ejak tahun 1986. peralatan Renograf telahditeliti dan dikembangkan oleh Badan
Tenaga Nuklir Nasional. Dimulai dari

pusat penelitian BATAN di Yogyakarta yang
selanjutnya direkayasa dan dikembangkan oleh
pusat perekayasaan BATAN di Serpong.
Pengembangan peralatan Renograf terus
dilakukan seiring perkembangan teknologi
komputer dan mikrokontroller, sehingga sampai
saat ini peralatan Renograf telah berbasis
mikrokontrol dan sistem komunikasi USB.

Untuk melepaskan peralatan Renograf
dalam dunia marketing, diperlukan beberapa
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tahap pengujian sehingga betul-betul diketahui
spesifikasi, unjuk ke~a peralatan serta kajian
kajian lain yang berkaitan dengan pemanfaatan
peralatan Renografl ini. Salah satu bentuk
pengujian adalah uji klinis, yaitu peralatan
dioperasikan untuk pemeriksaan pasien. Uji
klinis dilakukan di Rumah Sakit berdasar ke~a
sam a antara Pusat Kemitraan BATAN dengan
Rumah Sakit yang bersedia dan memenuhi
persyaratan dalam bidang Kedokteran Nuklir.
Peralatan Renograf modellR3 dilakukan uji klinis
di RS Annur Yogyakarta, dimulai pada bulan
Januari 2015 hingga bulan Juli 2017. Dalam
rentang waktu pemakaian tersebut dapat
dianalisis ketersediaan peralatan untuk
penanganan pemeriksaan pasien, sehingga
dapat diketahui unjuk ke~a secara klinis, unjuk
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ke~a secara keteknikan dan segi ekonomisnya
Dalam makalah ini, tingkat ketersediaan
peralatan renogrpah dalam kurun waktu uji klinis
tersebut akan dianalisisDalam makalah ini,
tingkat ketersediaan peralatan renogrpah dalam
kurun waktu uji klinis tersebut akan dianalisis.

Gambar 1. RumahSakitAnnur Yogyakarta.

Gambar 2. Situasi PemeriksaanPasien.

DASAR TEORI

Manajemen perawatan adalah suatu
pengelolaan kegiatan perawatan dengan melalui
suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
aktivitas dan pengendalian terhadap 5 unsur
perawatan yaitu sumber daya manusia,
peralatan, tata kelola, material dan pembiayaan.
Indikasi keberhasilan manajemen perawatan
dapat dilihat dari tingkat ketersediaan peralatan
tersebut. Ketersediaan (availability) adalah
keadaan siap suatuperalatan baik dalam jumlah
(kuantitas) maupun kualitas sesuai dengan
kebutuhan yang digunakan untuk melaksanakan
proses. Ketersediaan tersebut dapat digunakan
untuk menilai keberhasilan atau efektifitas dari
kegiatan perawatan yang telah dilakukan.
Ketersediaan berhubungan dengan probabilitas
suatu peralatan untuk melakukan
operasionalnya, secara matematis dapat
dinyatakan dengan :
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Availability = Uptime I (Uptime + Downtime)
........ (1).

Availability: ketersediaan alat
Uptime : jumlah waktu operasi peralatan
Downtime :jumlah waktu alat tidak beroperasi

dikarenakan tindakan
perawatan/perbaikan

Ukuran kinerja peralatan yang lain yaitu:
MTTF (Mean Time To Failure), yaitu waktu rata
rata sebelum gagal atau jumlah waktu operasi
dibagi banyaknya kerusakan yang terjadi
MTBF (Mean Time Between Failure), yaitu
waktu rata-rata antara kegagalan setelah
diperbaiki, yang sering digunakan untuk
menggambarkan kerusakan mesin.
MTTR (Mean Time To Repair), yaitu waktu rata
rata untuk perbaikan atau nilai ukuran untuk
selang waktu rata-rata lamanya melakukan
perbaikan yaitu jumlah waktu untuk perbaikan
dibagi banyaknya perbaikan yang terjadi.

Dari definisi ketersediaan diatas, ketersediaan
dapat dirumuskan sebagai berikut:

Av = MTBF I ( MTBF + MTTR) (2).

Hasil perhitungan ketersediaan (Av) akan
digunakan sebagai penilaian laju ketersediaan
peralatan dalam setiap tahunnya. Penurunan
laju ketersediaan peralatan dipengaruhi oleh
bertambahnya usia alat, kepadatan pemakaian
dan tindakan perawatan yang dilakukan. Batasan
laju ketersediaan minimal yang dapat diterima
yang menggambarkan layak tidaknya pemakaian
alat, ditentukan atas pertimbangan manajemen.

METODOLOGI

Perhitungan ketersediaan peralatan
idealnya diterapkan pada peralatan yang
digunakan secara terus menerus/kontinyu setiap
tahunnya. Karena peralatan Renograf di RS
Annur dioperasikan tidak terus menerus tetapi
tergantung pada ketersediaan pasien, isotop dan
lainnya, maka metodologi dalam perhitungan
ketersediaan dilakukan dengan cara
pendekatan/asumsi waktu pengoperasian alat
setiap hari pengoperasian. Selain itu diasumsikan
bahwa peralatan dinyatakan dalam keadaan baik
walaupun tidak dioperasikan.
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HASIL PEMBAHASAN

Untuk menetapkan waktu pemakaian alat
(uptime), digunakan data pasien seperti pada
tabel 1, sedang untuk menentukan waktu
perawatan dan perbaikan (down time) digunakan
data aktifitas perbaikan yang dilakukan oleh staf
PRFN BATAN seperti pada tabel 2. Data down
time diambil hanya pada permasalahan terhadap

peralatan, tidak termasuk kendala klinis yang
berupa penangan pemeriksaan pasien,
ketersediaan isotop dan lainnya.

InIqa
TH I

JanFebMarAprMeiJuniJuliAgstSeptOktNov"Des
BLN

2015

2938510313109513
2016

7107957-14747-
2017

-7861547---
-- Tabel1. Data Pasien dari 2015 h' Juli 2017

Keterangan :
1. Bulan Juli 2016 tidak tersedia pasokan radioisotop
2. Bulan Desember 2016 dan Januari 2017 dalam proses perijinan alat ke Bapeten.

Tabel 2. Data Kerusakan
NO KERUSAKAN DAN TINDAKAN WAKTU

Peralatan tidak dapat mendeteksi
Maret 2015 ( 1 hari )

1.
-Identifikasi masalah

Down time = 1 x 6 jam
-

Penggantian Pre Amplifier =6jam

Komputer sering mati I hank,

Mei 2016 ( 3 hari )
2

-Identifikasi masalah
Down time = 3 x 6 jam

-
Pengadaan komponen = 18 jam

-
Penggantian CPU

-
Instal perangkat lunak MS Windows

-
Instal perangkat luak renograf

-
Pengecekan sinyal dan uji kualitas

-Peralatan shutdown ketika jala-jala listrik mati
Oktober 2016 ( 2 hari )

3.
-Cek Uninterupt Power Supply (UPS) Down time = 2 x 6 jam

-
Pengadaan UPS = 12 jam

-
Penggantian UPS

-Komputer sering mati I hank,
Februari 2017 ( 2 hari )

4.
-Instal perangkat lunak MS windows Down time = 2 x 6 jam

-
Instal perangkat lunak renograf = 12 jam

-
Instal perangkat lunak autosave renograf

-
Pengecekan sinyal dan uji kualitas

-

ASUMSI

1. Peralatan dioperasikan ketika digunakaan untuk pemeriksaan pasien saja,
- sehari dapat menangani 2 pasien ( sekitar 50 menit per pasien )
- sehari dioperasikan selama 4 jam ( untuk QC test dan pemeriksaan pasien )

2. Peralatan dioperasikan untuk pemeriksaan pasien maupun untuk tindakan perawatan,
- seminggu dioperasikan dalam 3 hari

- sehari dioperasikan selama 4 jam ( untuk QC test dan pemeriksaan pasien )
- setahun setara 40 minggu efektif

Dari asumsi tersebut dapat dibuat Tabel 3 dan Tabel4.
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-.-- .. -.-.- •.-.. ".- ..-.-
TH

IJan FebMarAprMeiJunJulAgsSeptOktNavDesJml
BLN

2015

15243527553749
2016

454534-7424-42

2017
-443824-----25 Tabel3. Data Hari 0 . Peralat tA

-...--- ......- - -.-- .. -.-.--- .....-..-.- ...-- ...-.-
TH I JanFebMarAprMeiJunJulAgsSeptOktNavDesJml

BLN
2015

12244423442436
2016

244424-3434-34

2017

-444422-----20

Dari data dalam tabel dan dengan asumsi diatas, maka dapat dibuat tabel uptime dan down time
peralatan.

Uptime ( asumsi 1 ) = jumlah hari operasi x 4 jam

Uptime ( Asumsi 2 ) = jumalah minggu x 3 hari x 4 jam

--~---- -__ •• u •• __

TAHUN UP TIME (jam) DOWN TIME
Asumsi 1

Asumsi 2FrekLama ( jam)
2015

19643216
2016

168408230
2017

100240112
Tabel 5. Hasil oerh· Uotime dan 0

Dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat diketahu nilai Availability setiap tahunnya
sebagai berikut,
Untuk tahun 2015 dengan asumsi 1,

MTBF = jumlah waktu operasi / banyaknya kerusakan yang te~adi
= 196/1
=196

MTTR= Jumlah waktu perbaikan / banyaknya perbaikan yang terjadi
= 6/1
=6

Av = MTB / (MTBF + MTTR )
= 196 / ( 196 + 6 )
= 0,97 atau 97 %

. ___ • _ ••. __ .,. - .....• - .. -=:7- ...••.. 'ow ••••• __ ••••• 0' _ ••••.

TAHUN ASUMSI1 ASUMSI 2
MTBF

MTTRAv%MTBFMTTRAv%
2015

19660,979743260,9898
2016

84150,8585204150,9393
2017

100120,8989240120,9595
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Hasil diatas dapat digunakan sebagai penilaian
laju ketersediaan dalam setiap tahunnya, apakah
kenderungan penurunan yang tajam atau tidak ..
Adapun batasan laju ketersediaan dapat
ditentukan atas pertimbangan manajemen.

HasH perhitungan memperlihatkan peralatan
renograf masih memiliki ketersediaan yang baik
dan tinggi terutama yang terlihat pada cara
asumsi 2 yaitu di atas 70%.Pada tabel 2, terlihat
bahwa kerusakan yang sering terjadi adalah
pada sistem komputer, hal ini menjadi perhatian
khusus untuk penggunaan komputer yang
berkualitas. (2008),

IR3",

100

95

% 90
85

80

75
2014 2015 2016 2017

Tahun
Gambar 3. LajuKetersediaanAlat

KESIMPULAN

CAsumsil

IIIAsumsi2
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. HasH kajian kondisi pemakaian peralatan
Renograf di RS Annur Yogyakarta, selama
periode 2015 hingga Juli 2017, dapat dinyatakan
bahwa ketersediaan peralatan Renograf masih
tinggi yaitu diatas 85% sehingga peralatan
Renograf masih dapat dilanjutkan pemakaiannya
di RS Annur. Selain itu, data tersebut dapat
sebagai data pendukung dalam pengajuan izin
edar peralatan Renograf.

SARAN

Untuk meningkatkan keandalan dan
ketersediaan peralatan Renograf, penting
diperhatikan akan pemakaian komputer yang
bermutu dan pemakaian perangkat lunak yang
asli.
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