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• Internet of thing adalah kombinasi 
fungsi dari Piranti lunak dan 
piranti keras berbasis teknologi 
informasi yang mengasilkan 
triliunan data melalu 
terkoneksinya banyak piranti dan 
sensor disebuah sistem awan 
(cloud). Dimana data tersebut 
dapat menjadi modal untuk 
mengembangkan sistem cerdas. 
 

Internet of 
Thing (IoT) ? 



Apa saja piranti yang dapat menjadi 
bagian internet of thing?  

• Semua perangkat yang dapat 
mengirim dan menerima data 

dalam sistem awan dan 
dirancang untuk menjalankan 

sebuah proses khusus. 

 



• Contoh : Lokomitif  kereta 
api yang dapat diatur 
kecepatannya 
berdasarkan kofdisi jalan 
dan waktu tiba serta 
ketibaan di stasiun tujuan. 

• Contoh lain : Piranti ICU di 
rumah sakit yang 
terhubung dengan sistem 
informasi kesehatan yang 
dapat diakses oleh dokter 
dan manajemen rumah 
sakit. 

 





Tinjauan Ekonomi IoT. 
• Laporan dari Lembaga Konsultasi Mc 

Kinsey Global (Mei 2013), IoT akan 
memiliki nilai ekonomi sebesar 6 
triliun dollar pada 2025. 

• Data dari intel, 31 milyar perangkat 
dan 4 milyar orang akan saling 
terhubung pada tahun 2020 dengan 
rerata setiap orang memiliki perangkat 
yang erhubung dengan internet. 

• Data prakiraan dari Global mobile 
2012 terdapat 1,7 milyar hubungan 
M2M  pada tahun 2017 dan terus 
tumbuh sebesar 36% di tahun tahun 
berikutnya.  

• Dari hasil riseet ABI pada tahun 2016 
terdapat penjualan perangkat medis 
dirkabel yang bersifat wearable 
tumbuh 100 juta unit/tahun atau 
setara dengan 2,9 milyar dollar. 

 



Penggunaan IoT dalam pelayanan 
kesehatan.  

• Penerapan IoT di dalam dunia kesehatan terutama digunakan 
sebagai bagian dari sistem komunikasi yang menghubungkan 
antara pasien dan penyelenggara kesehatan (doker dan 
rumahsakit) untuk membantu penegakan diagnosis, monitor, 
penelusuran tanda tanda biologis dan pengumpulan data 
statistik kesehatan. 

 



Contoh contoh IoT dalam pelayanan kesehatan: 

• Alat alat sandap gelombang otak yang teterhubung 
dengan piranti seluler, pakaian yang dilengkapi 
dengan sensor untuk memonitor kinerja sistem kardio 
faskuler dan metabolisma. 

• Monitor tekanan darah, gula darah, EKG, nadi, dan 
alat gerak tubuh artifisial.  

 



Manfaat dari IoT dalam layanan 
kesehatan. 

• Memonitor, merekam, 
mengumpulan data pasien dan 
penyakit sehingga data segera 
dianalis dan diambil tindakan 
tepat. 

• Dapat menjadi bagian sistem 
peringatan dini untuk keadaan 
membahayakan atau kedaruratan 
kondisi pasien 

•  Dapat meng-optimalkan 
kecepatan dan ketepatan 
pelayanan pada pasien dengan 
terapi ber-akurasi tinggi. 
 



Aplikasi Gawai (mobile). 
 • Adalah piranti lunak yang dibangun untuk 

Melakukan tugas khusus terkait 
dengan fungsi yang akan 
dibenamakan (install) dan 
dioperasikan di piranti seluler. 

• Aplikasi gawai antara lain 
berjalan di sistem operasi 
android, ioS, Windows. 

• Aplikasi gawai dapat terkoneksi 
dengan sistem cloud dan 
mentransmisikan data dari 
pengguna ke sistem pengelola 
data. 
 



Pemanfaatan Aplikasi Gawai di 
Bidang  Kesehatan. 

• Panduan dan monitor kualitas kesehatan pribadi 
pengguna gawai. 

• Sumber pengetahuan kesehatan dalam bentuk kamus 
dan ensiklopedia 

• Memfasilitasi komunikasi dengan istitusi pelayanan 
dan tenaga kesehatan. 

• Menjadi bagian dari sistem IoT untuk mengumpulkan 
data dan mentransmisikan data dari pengguna gawai. 

 



Contoh - contoh Aplikasi Gawai 
di bidang kesehatan. 

• Aplikasi Momichi fungsi monitor dan panduan kesehatan ibu dan 
anak 

• Buku saku dokter fungsi : kumpulan referensi kedokteran untuk 
dokter umum. 

• 118 fungsi : pelaporan kasus kesehatan dan kegawatdaruratan 
kepada Kemenekes 

• Glukometer PPG fungsi : Melaporkan kadar gula darah penderita 
diabetes ke institusi yang berwenang. 

 


