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Produk tehnologi Informasi

• Secara umum masyarakat mengenal produk teknologi 

informasi dalam bentuk  : 

– perangkat keras, 

– perangkat lunak dan

– infrastruktur

• Perangkat keras meliputi : 

• perangkat input (keyboard, monitor, touch screen, 

scanner, mike, camera digital, perekam video, barcode 

reader, maupun alat digitasi lain dari bentuk analog ke 

digital)

– Perangkat keras ini bertujuan untuk menerima masukan 

data/informasi ke dalam bentuk digital agar dapat diolah melalui 

perangkat komputer



Produk tehnologi Informasi

• perangkat keras pemroses = CPU (central procesing unit) 

dan memori komputer.

– Perangkat keras ini berfungsi untuk mengolah serta mengelola 

sistem komputer dengan dikendalikan oleh sistem operasi 

komputer

• perangkat keras penyimpan data :

– bersifat tetap (hard disk) 

– portabel (removable disk). 



Produk tehnologi Informasi

• Perangkat keras output 

– yang menampilkan hasil olahan komputer kepada pengguna 

– melalui : monitor, printer, speaker, LCD maupun bentuk respon 

lainnya. 

• perangkat lunak dibedakan : 

• sistem operasi (misalnya Windows, Linux atau Mac)

– bertugas untuk mengelola hidup matinya komputer, 

– menghubungkan media input dan output

– mengendalikan berbagai perangkat lunak aplikasi maupun utiliti 

di komputer



Produk tehnologi Informasi

• perangkat aplikasi adalah program praktis yang 

digunakan untuk : 

– membantu pelaksanaan tugas yang spesifik seperti menulis, 

membuat lembar kerja, membuat presentasi, mengelola 

database dan lain sebagainya.

• program utility yang membantu sistem operasi dalam 

pengelolaan fungsi tertentu seperti manajemen memori, 

keamanan komputer dan lain-lain.



Produk tehnologi Informasi

• aspek infrastruktur, : 

– jaringan komputer baik yang bersifat terbatas dan dalam kawasan 

tertentu (misalnya satu gedung) yang dikenal dengan nama Local 

Area Network 

– jaringan yang lebih luas, bahkan bisa meliputi satu kabupaten atau 

negara atau yang dikenal sebagai Wide Area Network (WAN)

• Saat ini, aspek infrastruktur dalam teknologi informasi 

seringkali disatukan dengan perkembangan teknologi 

komunikasi  konvergensi teknologi informasi dan 

komunikasi. 

– Perangkat PDA (personal digital assistant) yang berperan sebagai 

komputer genggam tetapi sarat dengan fungsi komunikasi (baik Wi-

Fi, bluetooth maupun GSM) merupakan salah satu contoh 

diantaranya



Rekam medis berbasis komputer 

(Computer based patient record)

• Salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi di rumah sakit adalah penerapan 

rekam medis medis berbasis komputer

• Intitute of Medicine mencatat bahwa hingga saat ini masih 

sedikit bukti yang menunjukkan keberhasilan penerapan 

rekam medis berbasis komputer secara utuh, komprehensif 

dan dapat dijadikan data model bagi rumah sakit lainnya

• Pengertian rekam medis berbasis komputer : 

– penggunaan database untuk mencatat semua data medis, 

demografis serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah 

sakit



Rekam medis berbasis komputer 

(Computer based patient record)

• Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun 

berbagai data klinis pasien : 

– hasil pemeriksaan dokter, 

– digitasi dari alat diagnosisi (EKG, radiologi, dll), 

– konversi hasil pemeriksaan laboratorium maupun

– interpretasi klinis. 

• Rekam medis berbasis komputer yang lengkap biasanya 

disertai dengan : 

– fasilitas sistem pendukung keputusan (SPK) yang 

memungkinkan pemberian alert/reminder, 

– bantuan diagnosis maupun terapi agar dokter maupun klinisi 

dapat mematuhi protokol klinik. 



web based electronic health record 

• model web based electronic health record yang 

memungkinkan pasien menyimpan data sementara 

kesehatan mereka di Internet. 

• Data tersebut kemudian dapat diakses oleh dokter atau 

rumah sakit setelah diotorisasi oleh pasien. 

• Teknologi ini merupakan salah satu model aplikasi 

telemedicine yang tidak berjalan secara real time. 



Teknologi penyimpan data portable

• Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan 

yang menggunakan pendekatan rujukan (referral system) 

adalah continuity of care

• pelayanan kesehatan di tingkat primer memiliki tingkat 

konektivitas yang tinggi dengan tingkat rujukan di atasnya 

syaratnya adanya komunikasi data medis secara 

mudah dan efektif



Smart card

• pendekatan yang dilakukan 

menggunakan teknologi informasi 

adalah penggunaan smart card (kartu 

cerdas yang memungkinkan 

penyimpanan data sementara)

• Smart card sudah digunakan di 

beberapa negara Eropa maupun AS 

sehingga memudahkan pasien, dokter 

maupun pihak asuransi kesehatan

• Dalam smart card tersebut, selain data 

demografis, beberapa data diagnosisi 

terakhir juga akan tercatat



Bar code

• Aplikasi penyimpan data portabel 
sederhana adalah bar code (atau kode 
batang)

• Kode batang ini sudah jamak digunakan di 
kalangan industri sebagai penanda unik 
merek datang tertentu  mempermudah 
supermarket dan gudang dalam 
manajemen retail dan inventori. 

• Food and Drug Administration (FDA) di AS 
telah mewajibkan seluruh pabrik obat di AS 
untuk menggunakan barcode sebagai 
penanda obat.

• Penggunaan bar code juga akan 
bermanfaat bagi apotik dan instalasi 
farmasi di rumah sakit dalam mempercepat 
proses inventori. 

• penggunaan barcode juga dapat digunakan 
sebagai penanda unik pada kartu dan 
rekam medis pasien. 



RFID (radio frequency identifier)

• teknologi penanda unik yang sekarang 

semakin populer adalah RFID (radio frequency 

identifier) yang memungkinkan 

pengidentifikasikan identitas melalui radio 

frekuensi.

• Jika menggunakan barcode, rumah sakit 

masih memerlukan barcode reader, maka 

penggunaan RFID akan mengeliminasi 

penggunaan alat tersebut. 

• Setiap barang (misalnya obat ataupun berkas 

rekam medis) yang disertai dengan RFID akan 

mengirimkan sinyal terus menerus ke dalam 

database komputer. Sehingga 

pengidentifikasian akan berjalan secara 

otomatis. 



Teknologi nirkabel

• Pemanfaatan jaringan computer 

dalam dunia medis sebenarnya 

sudah dirintis sejak hampir 40 tahun 

yang lalu

• Pada tahun 1976/1977, University of 

Vermon Hospital dan Walter Reed 

Army Hospital mengembangkan 

local area network (LAN) yang 

memungkinkan pengguna dapat log 

on ke berbagai komputer dari satu 

terminal di nursing station. Saat itu, 

media yang digunakan masih 

berupa kabel koaxial



Teknologi nirkabel

• Saat ini, jaringan nir kabel 

menjadi primadona karena 

pengguna tetap 

tersambung ke dalam 

jaringan tanpa terhambat 

mobilitasnya oleh kabel. 

• Melalui jaringan nir kabel, 

dokter dapat selalu 

terkoneksi ke dalam 

database pasien tanpa 

harus terganggun 

mobilitasnya.



Komputer genggam 

(Personal Digital Assistant)

• penggunaan komputer genggam (PDA) 

menjadi hal yang semakin lumrah di 

kalangan medis

• Di Kanada, limapuluh persen dokter 

yang berusia di bawah 35 tahun 

menggunakan PDA.

• PDA dapat digunakan untuk menyimpan 

berbagai data klinis pasien, informasi 

obat, maupun panduan 

terapi/penanganan klinis tertentu.

• Beberapa situs di Internet memberikan 

contoh aplikasi klinis yang dapta 

digunakan di PDA seperti epocrates. 



Komputer genggam

(Personal Digital Assistant)

• Bahkan sebuah PDA dengan pemindai bar code/gelang data, 

saat ini sudah tersedia. 

• PDA semacam ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk 

memindai gelang bar code/gelang data pasien guna 

mengakses rekam medis mereka, seperti obat yang tengah 

dikonsumsi, riwayat medis, dan lain-lain. 

• Selain itu, informasi medis tersebut dapat pula diakses secara 

virtual di mana pun kapan pun, dengan bandwidth ponsel 

yang diperluas atau jaringan institusional internet nirkabel 

kecepatan tinggi yang ada di rumah sakit.

• Di samping itu data pasien atau gambar kondisi/penyakit 

pasien dapat didokumentasikan, untuk tujuan pengajaran 

atau riset, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.





APLIKASI MEDICAL RECORD -

COSTAR

• COmputer STored Ambulatory Record (COSTAR) is an 

electronic medical record using the MUMPS programming 

language. 

– It was developed by the Laboratory of Computer Science at 

Massachusetts General Hospital between 1968 and 1971 for 

Harvard Community Health Plan by Octo Barnett and Jerome 

Grossman.

– Sistem komputer untuk utk pelayanan rawat jalan yang 

dilengkapi fungsi memudahkan pencarian & pengorganisasian 

rekam medik, kegiatan administratif, manajerial & finansial 

pelayanan rawat jalan.

– Terdiri dari modul registrasi pasien, penjadualan kunjungan, 

penagihan, pelaporan finansial, pengumpulan dan 

penyimpanan rekam medis, pelaporan manajemen.



Problem-Oriented Medical Information 

System
• The Problem-Oriented Medical Information System, or 

PROMIS, was a hypertext system specially designed for 

maintaining health care records. 

• PROMIS was developed at the University of Vermont in 

1976, primarily by Jan Schultz and Dr. Larry Weed. 

Apparently, the developers of Carnegie Mellon 

University's ZOG system were so impressed with 

PROMIS that it reinspired them to return to their own 

work.

• PROMIS was an interactive, touch screen system that 

allowed users to access a medical record within a large 

body of medical knowledge. 

• At its peak, the PROMIS system had over 60,000 frames 

of knowledge. PROMIS was also known for its fast 

responsiveness, especially for its time.



Problem-Oriented Medical 

Information System

• Aplikasi komputer rekam medik di rawat inap

• Para dokter menggunakan komputer untuk :

– order pemeriksaan laboratorium, 

– menulis obat, 

– merekam data anamnesis, 

– hasil pemeriksaan klinik, 

– catatan kemjuan, dll

• Promis aktif membimbing interaksi dokter dengan data 

pasien untuk menjamin kelengkapan data dan kesesuaian 

dengan konvensi yang telah diterima sehingga logika 

medik dapat diterapkan oleh dokter



APLIKASI REKAM MEDIK

• R-ADT

(registration, admission, discharge and transfer): 

– Sub sistem menangkap informasi menyangkut demografi, 

sumber pembayaran, menampilkan nomor pasien, 

menghasilkan form & daftar admisi, memeriksa status hunian 

tempat tidur, menyimpan sensus harian pasien, menghasilkan 

daftar pemulangan pasien, menghasilkan data utilisasi tempat 

tidur

• Fungsi adminitratif :

– Informasi kelengkapan rekam medik

– Pengesahan dokter

– Ringkasan pemulangan pasien

– Konsultasi ,dll



TELEMEDICINE
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MOBILE HEALTH
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MOBILE HEALTH



TUGAS

• Membuat makalah tentang perkembangan pemakaian 

tehnologi di e-health (pilih salah satu)

• Isi makalah :

– Latar belakang 

– Gambaran perkembangan distribusi pemakaian tehnologi

– Gambaran tehnologi

– Pembahasan ( +/- tehnologi)

– Simpulan saran

• Makalah + power point dikumpulkan dalam satu folder 

dikumpulkan satu kelas dalam SD card

• Dikumpulkan saat ujian


