
Prosiding Seminar Hasil Penelitian P2TRR
Tahun 2003

ISSN 0854-5278

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JAMINAN MUTU RSG-GAS

Pranto Busono, Thantawi Nurhapy, A. Rofei, Rohadi,
Warsono, Endang Karmana

Pusat Pengembangan Teknologi Reaktor Riset - BATAN

ABSTRAK
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JAMINAN MUTU RSG-GAS.
Untuk menunjang pengoperasian RSG-GAS dengan selamat, andal dan berdaya gun a
tinggi, diperlukan suatu sistem informasi yang lengkap, mudah diakses dan
terpelihara. Untuk keperluan di atas telah selesai dibuat sistem data bas'e prosedur
yang acta di UJM dengan menggunakan program MS acces dengan field - field:
judul, no. ident, rev, bidang, tujuan dan letak prosedur tersebut. Sistem data base
telah diuji coba dan berhasil baik. Dengan tersedianya sistem informasi data base ini
maka kebutuhan akan informasi RSG-GAS dapat diakses dengan mudah.

ABSTRACT
DEVELOPMENT OF QUALITY INSURANCE INFORMATION SYSTEM
OF THE RSG-GAS. To support operation of the RSG-GAS reactor safety, trade on
high utilizable, an information system is needed which is easy to accessed, complete
and information maintained. For above necessity, data base system for procedure in
UJM using MS Access program has been made. MS Access has fields: title,
identification number, revision, division, target of and procedure situation. System
data base has been test drive successfully prosperly. It is easy to be accessed the
needed information of RSG-GAS with data base system available

PENDAHULUAN

lnstalasi RSG-GAS sebagai salah
satu instalasi nuklir yang digunakan untuk
menghasilkan produk radioisotop dan
penelitian memerlukan suatu sistem
informasi yang lengkap dan mudah
dipahami oleh semua pengelola atau
penggunanya. Sistem informasi jaminan
mutu ini sangat diperlukan karena
merupakan : .
a. Representasi dari hasil keIja

organisasi pengelola RSG-GAS.
b. Sebagai bukti obyektif atas jaminan

mutu dari produk organisasi pengelola
RSG-GAS.

c. Sebagai pedoman atau pegangan
untuk mengelola RSG-GAS, yang
meliputi : operasi, .perawatan,

pengelolaan produk, sumber daya
manusia dan administrasi.

Sistem informasi jaminan mutu yang
memadai hams memenuhi persyaratan :
mudah diakses, lengkap, terpelihara,
memadai dan up to date. Untuk ill
diperlukan suatu sistem informasi yang
didukung perangkat lunak maupun
perangkat keras untuk pengelolaan hingga
penyimpanan informasi yang lengkap,
terstruktur dan allan.

Selama ill terdapat banyak prosedur
dan informasi lain di UJM yang tersimpan
di rak. Akibat dari kondisi ini apabila
suatu saat diperlukan informasi maka
hams dicari secara manual dan
memerlukan waktu yang lama. Akibat
keadaan di atas perlu dibuat suatu data
base prosedur yang actadi UJM, sehingga
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apabila suatu saat diperlukan infonnasi
maka data base tersebut langsung dapat
diakses secara otomatis. Untuk mencapai
maksud clan tujuan di alas maka perlu
dibuat suatu data base dari prosedur yang
acta di UJM. Data base dibuat dalam
dengan menggunakan microsoft access,
sedangkan untuk menampilkan data base
tersebut menggunakan program Visual
basic. Untuk menunjang kegiatan di alas
diperlukan antara lain: data prosedur
yang acta di UJM, komputer, software
untuk data base, software visual basic clan
pustaka penunjang. Sampai saat ini yang
telah dimiliki clandapat digunakan untuk
menunjang kegiatan di alas adalah
fasilitas komputer clandata prosedur.

METODEPELAKSANAAN

Kegiatan yang dilakukan untuk
mencapai maksud clantujuan di alas yaitu
: pengumpulan data - data berupa
prosedur yang acta di UJM, penyiapan
sistem data base dengan MS acces,
pembuatan data base jaminan mutu
dengan MS acces, pembuatan tampilan
data base dengan VB clanterakhir adalah
uji coba clanevaluasi.

Rancangan clan Metode yang
digunakan untuk melaksanakan kegiatan
di alas adalah :
a) Pengumpulan data prosedur yang

bertujuan untuk memperoleh data
prosedur yang acta di UJM. Pacta
tahap ini prosedur - prosedur
dikelompokkan menurut bidang asal
prosedur, kemudian disusun secara
berurutan berdasarkan tahun

pembuatan.
b) Pembuatan sistem data base prosedur

di unit jaminan mutu secara
terstruktur dengan menggunakan MS
access yang bertujuan untuk
memperoleh data base prosedur di
UJM. Pacta tahap ini dibuat sistem
data base yang terdiri alas field untuk
bidang, judul, no identifikasi, revisi,
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tahun pembuatan, tujuan clan ruang
lingkup dari prosedur.

c) Pembuatan data base. Pacta tahap ini
dilakukan pemasukan data base dari
setiap prosedur yang telah
dikumpulkan pacta langkah a. ke
dalam sistem data base yang telah
dibuat.

d) Pembuatan tampilan dari data base
dengan menggunakan program visual
basic. Pacta lahar ini dilakukan
pembuatan program dengan software
visual basic untuk membuat tampilan
data base yang lebih menarik.

e) Pembuatan laporan akhir clan
melakukan uji coba clan evaluasi.
Pacta tahap ini dilakukan pengujian
apakah data base clan program yang
telah dibuat dapat dijalankan sesuai
dengan tujuan serta dilakukan
pembuatan laporan akhir.

Karena kegiatan di alas sangat luas maka
perlu dibuat batasan ruang lingkup dari
kegiatan di alas yaitu :

Data base prosedur yang
dikumpulkan adalah prosedur yang
acta di UJM terbitan antara tahun
1999 sampai dengan 2003.
Data base infonnasi jaminan mutu
dibuat dengan menggunakan MS
access 1997atau 2000.
Data base ditampilkan dengan
menggunakan Visual Basic versi
6.0.
Jumlah karakter untuk field tujuan
clan ruang lingkup dibatasi
maksimum 255 karakter, sehingga
actakala atau kalimat yang disingkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari seIuruh kegiatan dihasilkan

suatu data base prosedur yang acta di
UJM. Data base tersebut dibuat dalam
bentuk MS Access clan untuk tampilan
digunakan Visual Basic. Bentuk data
base yang telah dibuat mempunyai field
untuk : Bidang, judul, nomOI
identifikasi, revisi, tujuan, ruang lingkup
dan tahun pembuatan. Bentuk tampilan
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dibuat sedemikian hingga menarik
perhatian clan memudahkan pengguna
untuk mencari informasi yang
diinginkan. Pada tampilan ini diberi
fasilitas find yang berfungsi untuk
mencari prosedur yang dikehendaki
berdasarkan tahun pembuatan. Salah satu
contoh bentuk tampilan data base dapat
dilihat pada Gambar 1.

Jumlah prosedur yang ada di
UJM yang dibuat antara tahun 1999
sampai dengan 2003 ada 125. Prosedur
tersebut berasal dari 7
bidanglbagianlunit yang ada di P2TRR.
Prosedur tersebut juga terdiri dari
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berbagai revisi, yang paling banyak
adalah revisi 0 (no1) sebanyak 77
prosedur. Distribusi prosedur
berdasarkan revisi dapat dilihat pada
Grafik 1. Sedangkan distribusi prosedur
berdasarkan tahun pembuatan dapat
dilihat pada Grafik 2. Perincian prosedur
yang berasal dari BK 23 prosedur, BSR
18 prosedur, BPTR 21 prosedur, BaR
39 prosedur, BTU 9 prosedur, UJM 7
prosedur clan UrN 8 prosedur,
selengkapnya dapat dilihat pada lihat
Tabel 1. Grafik 3 menunjukkan
distribusi prosedur berdasarkan asal
bidanglbagianlunit.

iii. Data Base Prosedur I!lIiIf3

DATA BASE PROSEDURYANGADA DI UJM

IUJMBagian/bidang/unit :

Judul : Prucrdur akscrs pada fasilitas unit jaminan mutu P2:TRR

, No. Idcrnt. TRR.JM.04.02:.70.01 Rcrv. ro
Tujuan : Scrbagai pdunjuk/pcrngaturan untuk pcrngcrndalian akscrs pada

fasilitas Unit Jaminan Mutu P2:TRR ruang No 3142:1

Ruanglingkup : Mcrncakup pcrngaturan kcrluar masuk akscrs pada ruang

scrrta pcrngcrlolaan dokumcrn yang ada di dalamnya

Gambar I. Bentuk tampilan data base prosedur yang ada di UJM
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Distribusi prosedur berdasarkan revisi
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Tabel I. Perincian prosedur yang ada di UJM berdasarkan tahun terbit clanrevisi
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No. Bidang Tahun Rev. 0 Rev. 1 Rev. 2 Jumlah
pembuatan dst

1 BK 1999 - 5 - 5
2000

""

3-' - -
2001 4 - 2 6
2002 - - - 0
2003 4 1 4 9

2 BSR 1999 ...,
1 4-' -

2000 6 - - 6
2001 - - - 0
2002 3 1 - 4
2003 3 1 - 4

3 BPIR 1999 10 - - 10
2000 5 - - 5
2001 3 - - 3
2002 3 - - 3
2003 - - - 0

4 BaR 1999 1 8 - 9
2000 6 12 - 18
2001 3 4 - 7
2002 4 - - 4
2003 - - 1 1

5 BIU 1999 3 1 - 4
2000 2 - - 2
2001 1 2 ...,- -'
2002 - - - 0
2003 - - - 0

6 UJM 1999 1 - - 1
2000 1 - 1 2
2001 1 - - 1
2002 1 1 - 2
2003 - 1 - 1

7 UrN 1999 2 - - 2
2000 1 1 - 2
2001 2 - - 2
2002 2 - - 2
2003 - - - 0
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KESIMPULAN - Sistem data base telah diuji coba clan
berhasil baik.

- Dengan tersedianya sistem informasi
data base ini maka kebutuhan akan
informasi prosedur RSG-GAS di
UJM dapat diakses dengan mudah.

Dengan selesainya penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa :

Penelitian dapat berjalan sesuai
dengan yang direncanakan tanpa ada
gangguan yang berarti.
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