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Abstrak 

 
Penduduk pedesaan yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia memiliki tingkat 
kesehatan yang rendah akibat sukarnya akses pada informasi kesehatan serta jauhnya lokasi institusi kesehatan 
terdekat. Penggunaan perangkat mobile yang mengalami peningkatan signifikan termasuk di kalangan penduduk 
daerah pedesaan dapat meberikan kontribusi positif untuk meningkatkan aksed informasi dan layanan kesehatan. 
Pada paper ini dibahas perancangan dan implementasi aplikasi diagnosa penyakit untuk balita berbasis mobile 
untuk memungkinkan pasien dapat bertindak sesuai dengan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi gejala-
gejala atau keluhan yang dirasakannya.  
 
Kata kunci : Mobile Health, Aplikasi Mobile 
 
I. Pendahuluan 

 
Sebagian besar dari penduduk Indonesia  

hidup di daerah rural atau pedesaan. Tingkat 
kesehatan masyarakat di daerah pedesaan di 
Indonesia lebih rendah apabila dibandingkan 
masyarakat perkotaan, yang ditunjukan dengan 
prevalensi  penyakit  yang lebih tinggi [1].  Hal ini 
disebabkan oleh sukarnya akses penduduk ke 
instansi layanan kesehatan terdekat di daerah rural 
serta pengetahuan kesehatan pada masyarakat di 
daerah pedesaan masih sangat rendah. Pembangunan 
infrastuktur untuk mengatasi jauhnya lokasi instansi 
kesehatan bagi masyarakat daerah terpencil 
memerlukan biaya yang tinggi serta waktu yang 
lama. Demikian pula usaha sosialisasi serta 
penyuluhan kesehatan secara konvensional 
seringkali tidak efektif akibat kurangnya sumber 
daya manusia maupun sumber daya lainnya.  

Di lain pihak, penggunaan perangkat 
mobile di seluruh dunia, termasuk Indonesia  
meningkat secara signifikan pada tahun belakangan 
ini. Pengguna telepon genggam di Indonesia 
mencapai 220 juta pengguna, atau urutan ke 5 dunia 
[2]. Hal ini menunjukkan penggunaan telepon 
genggam di Indonesia sudah berkembang luas 
meliputi 

Dari keadaan yang diuraikan di atas, dapat 
dilihat adanya hubungan yang dapat dikaitkan antara 
meningkatnya teknologi informasi terutama yang 
berbasis mobile dengan kebutuhan layanan 

kesehatan masyarakat di daerah rural di negara 
berkembang seperti Indonesia. Issue yang dapat 
diangkat dalam masalah ini adalah : Dapatkah 
perangkat mobile melakukan sebuah intervensi 
positif untuk meningkatkan layanan kesehatan, 
termasuk penyampaian  informasi kesehatan di 
daerah  pedesaan di Indonesia? Yang dimaksud 
dengan intervensi positif  pada konteks ini adalah 
aktivitas yang dilakukan antar manusia atau institusi 
dengan tujuan meningkatkan perilaku atau output 
tertentu yang terkait dengan kesehatan masyarakat.  

Berdasarkan kebutuhan tersebut di atas, 
perlu dikembangkan sebuah aplikasi diagnosis 
kesehatan berbasis mobile yang merupakan 
komponen utama dari sebuah sistem mobile health 
yang bertujuan meningkatkan akses informasi dan 
komunikasi penduduk daerah pedesaaan yang tidak 
memiliki instansi kesehatan memadai di 
lingkungannya. Aplikasi yang dibangun ini 
memungkinkan pasien dapat bertindak sesuai 
dengan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi 
gejala-gejala atau keluhan yang dirasakannya. 
Aplikasi ini terutama ditujukan untuk kesehatan 
anak usia balita, yang memiliki tingkat kematian 
cukup tinggi di Indonesia.  
 
2. Rancangan Arsitektur Sistem Mobile Health 
 

Sistem Mobile Health adalah 
pengembangan lebih lanjut dari sistem telemedicine 
dengan menggunakan perangkat mobile sebagai alat 
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utama untuk menyediakan aplikasi dengan output 
yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat. 

Layanan Mobile Health biasanya berbasis 
arsitektur client-server. Pada sistem ini terdapat 
aplikasi server yang biasanya berlokasi pada sebuah 
institusi kesehatan, seperti rumah sakit. Aplikasi 
server ini menyimpan dan menampilan data-data 
terkait dengan kesehatan pasien, seperti riwayat 
penyakit, hasil laboratorium, umur dll.  

Di pihak lain, klien adalah telepon 
genggam milik pasien atau perawat yang bertugas 
mengumpulkan data kesehatan dari pasien. Pada 
telepon genggam pasien, terdapat pula aplikasi yang 
akan memandu pasien dalam melakukan diagnosa 
sederhana mengenai keluhan yang dirasakannya.  
Karena aplikasi klien ini langsung digunakan oleh 
pasien di daerah pedesaan, interface yang 
ditampilkan harus sederhana. Oleh karena itu, 
program MIDP dibuat dengan command sesedikit 
mungkin dengan bentuk pilihan yang tidak terlalu 
rumit sehingga membuatnya mudah digunakan oleh 
user/pasien [ 4 ] 
 

 
 
Gambar 1. Arsiteksur Sistem Mobile Health Umum 
 

Sebelum dilakukan implementasi dari 
rancangan aplikasi diagnosis  berbasis mobile, perlu 
digambarkan arsitektur atau konteks dari 
keseluruhan sistem.  Gambar 1 menunjukkan 
arsitektur sistem mobile health secara menyeluruh. 
Pasien melakukan input keluhan dan gejala 
kesehatannya berdasarkan pertanyaan dan pilihan-
pilihan yang disajikan pada aplikasi diagnosis 
berbasis mobile. Aplikasi akan memberikan output 
berupa rekomendasi kesehatan standard yang 
biasanya diberikan oleh dokter atau perawat pada 
institusi kesehatan. Selain itu aplikasi juga akan 
secara otomatis mengirim kondisi kesehatan tersebut 
melalui sms kepada perawat atau pegawai kesehatan 
yang telah ditunjuk untuk meneruskannya kepada 
server rumah sakit  serta melakukan aksi lain yang 
diperlukan. Pada beberapa sistem mobile health di 
referensi [3,4], proses pengambilan data dapat 
dilakukan melalui sensor tertentu, seperti sensor 
Shimmer yang mencatat sinyal Electro Cardiograph 
(ECG) Pada sistem yang diusulkan di paper ini 
penggunaan sensor belum diterapkan dengan 
pertimbangan pada feasibilitas pembiayaan yang 

terbatas untuk kondisi finansial  penduduk pedesaan 
sebagai user utama.  

Dokter ataupun ahli kesehatan yang sesuai 
dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan 
data yang telah dicatat di database server rumah 
sakit dapat mengaksesnya melalui perangkat mobile 
seperti lap top atau perangkat lain yang dapat 
mengakses internet. Dokter dapat melakukan 
diagnosa berdasarkan data tersebut dan memberikan 
rekomendasi yang dibutuhkan.  

 
3. Implementasi  Aplikasi Diagnosis Berbasis 
Mobile 
 

Aplikasi Diagnosis Berbasis Mobile ini 
merupakan jenis aplikasi mobile yang bersifat lokal 
yang dijalankan secara mandiri pada perangkat 
mobile (telepon genggam) masing-masing user. User 
utama aplikasi ini adalah orang tua atau pengasuh 
anak balita yang mengalami gejala penyakit tertentu 
yang memerlukan rekomendasi sesuai dengan 
standar kesehatan yang berlaku. Aplikasi dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman J2ME.  
Bahasa pemrograman J2ME dipilih dengan alasan 
J2ME dapat digunakan pada hampir semua jenis dan 
merek telepon genggam.  

Semua aplikasi  perangkat genggam 
berbasis J2ME merupakan turunan dari class 
MIDlet, yang memungkinkan interpreter J2ME 
memanggil tiga methods utama yang akan 
menjalankan aplikasi, yaitu startApp(), pauseApp() 
dan destroyApp(). Filosofi MIDlet adalah pertama, 
tampilan perangkat direpresentasikan oleh sebuah 
obyek dari class Display yang dapat diumpamakan 
sebagai dudukan kanvas lukisan. Kedua, obyek yang 
dapat ditambahkan pada sebuah Display adalah 
subclass dari class Displayable yang dapat 
diumpamakan sebagai kanvas yang diletakkan pada 
dudukannya. Ketiga, MIDlet dapat mengubah 
tampilan dengan memanggil method 
setCurrent(Displayable) dalam Display. Aplikasi 
mobile yang dirancang ini, terdiri dari lima form , 
yang  masing-masing terdiri dari sekumpulan user 
interface (UI) control yang disebut sebagai item. 
Form merupakan sub class dari class Displayable 
pada J2ME . 

Tampilan pertama aplikasi merupakan form 
dengan judul aplikasi  Mobile Diagnosa Anak.  
Form –form selanjutnya merupakan halaman-
halaman berisi panduan untuk orang tua atau 
pengasuh anak balita yang memerlukan diagnosis, 
yang akan diuraikan sebagai berikut : 
Halaman Diagnosa 1 : 

a. Menanyakan user (orang tua anak) untuk 
meng-input jawaban dari ”Cek Gejala 
Membahayakan”. Apabila ada gejala 
membahayakan yang dipilih, layar akan 
menampilkan peringatan perlunya anak 
mendapat penanganan segera. (Gambar 2) 
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Gambar 2. Tampilan Gejala Membahayakan 
 

b. Selanjutnya menanyakan apakah anak 
mengalami gejala demam 

c. Bila jawaban ya, diperlukan informasi usia 
anak,  temperatur tubuh anak serta jenis 
demam yang dialami anak (Gambar 3) . 
Selanjutnya ditanyakan lamanya gejala 
demam berlangsung dan berikutnya akan 
muncul Diagnosis pertama yang berkaitan 
dengan gejala demam anak yang sudah 
dimasukkan sebelumnya (Gambar 4).  

 

Gambar 3. Tampilan Gejala Panas 
 

 

                                                
Gambar 4. Tampilan Diagnosa Terkait Gejala Panas 
 
          Halaman–halaman berikutnya serupa dengan 
tampila pada halaman pertama tetapi untuk gejala 
lain yaitu Halaman diagnosa 2 adalah diare, 
diagnosa 3 batuk dan sesak nafas. 
          Aplikasi yang telah di-implementasikan diuji 
dengan menggunakan simulator Wireless Toolkit 

2.5.2. dan berjalan sesuai dengan rencana 
perancangan. Tahap selanjutnya adalah 
mengomplementasikan proses sms yang mengambil 
data-data yang dimasukkan dengan menggunakan 
method getSelectedIndex() dan getText() untuk 
mendapatkan data yang dimasukkan dari UI di atas 
dengan menggunakan methods dengan kode pada 
gambar 5. Data gejala akan dikirim lewat SMS 
kepada petugas kesehatan/perawat yang bertanggung 
jawab dan ditunjuk pada layanan mobile health ini. 
Nompr telepon dapat langsung dimasukkan pada 
kode atau diinput pada UI dan didapatkan dengan 
methods getString(). 
 

 
Gambar 5. Method Koneksi SMS untuk melakukan 

SMS data gejala penyakit 
 
4. Kesimpulan 

 
           Aplikasi Mobile untuk diagnosa penyakit 
yang sering dialami balita dengan output berupa 
rekomendasi kesehatan yang berguna untuk pasien 
dengan lokasi yang sulit mengakses institusi 
kesehatan, telah dibangun dengan  perangkat lunak 
J2ME dan simulator Wireless Toolkit 2.5.2. Aplikasi 
ini juga dapat  secaa otomatis mengirimkan data 
gejala yang dimasukkan pasien kepada petugas 
kesehatan yang ditunjuk untuk diinputkan pada 
server Rumah Sakit. Pada tahapan selanjutnya 
direncanakan implementasi untuk server berbasis 
web dengan dilengkapi database pasien serta 
interfacing dengan sensor-sensor seperti ECG, 
temperatur, kadar gula, pernafasan dan lain-lain 
yang dapat  mengambil data gejala pasien secara 
cepat dan akurat. 
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