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SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPERAWATAN 

TELEMONITORING PASIEN DIABETES TIPE 2 

 

Ns. Juwi Athia Rahmini, M.Kep., Sp. Kep.M.B 

Dosen Akademi Keperawatan Binalita Sudama Medan 

ABSTRAK 

Latar belakang: sistem informasi manajemen keperawatan telemonitoring pasien 

diabetes tipe 2 adalah suatu system yang sudah terkomputerisasi yang bermanfaat 

untuk pengolahan data untuk kepentingan organisasi, sehingga dapat digunkan 

untuk menjalankan fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan khususnya 

pada pasien diabetes. Metode: Penulisan ini  menggunakan narative literature 

review, yang berusaha memberikan pemahaman terhadap topik yang dipelajari, 

secara acak melalui  berbagai sumber literature resmi dan terpercaya Google 

scholar, kemenristek, kemenkes, dan lib UI sebagai sumber pencarian materi. 

Hasil: Telemonitoring merupakan perangkat sederhana yang mudah digunakan. 

Perawat diharapkan mampuan melakukan telemonitoring untuk meningkatkan 

pelayanan dengan sistem informasi manajemen keperawatan.  

 

Kata kunci: sistem informasi manajemen keperawatan, telemonitoring, diabetes 

tipe 2 

 

PENDAHULUAN  

Sistem informasi manajemen adalah 

sebuah system informasi yang selain 

melakukan pengolahan transaksi 

yang sangat berguna untuk 

kepentingan organisasi, juga banyak 

memberikan dukungan informasi dan 

pengolahan untuk fungsi manajemen 

dalam pengambilan keputusan (Gaol, 

Chr.J.L, 2008). Sedangkan sistem 

informasi manajemen menurut 

McLeod.,Schell, 2007 (Mulyani, Sri, 

2016)   adalah sistem yang sudah 

terkomputerisasi yang melakukan 

pengolahan data agar bisa digunakan 

oleh orang yang membutuhkannya. 
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Sistem informasi manajemen saat ini 

sangat diperlukan diberbagai bidang 

pelayanan, termasuk pelayanan 

kesehatan. Sistem ini akan 

mempermudahkan pengguna dalam 

melakukan aktifitasnya, dalam hal ini 

adalah memantau keadaan penderita 

DM secara mandiri dalam 

pengawasan tenaga kesehatan. 

Sistem informasi manajemen 

kesehatan akan menyediakan 

berbagai informasi yang dapat 

dipergunakan dalam perencanaan, 

pengendalian, pengevaluasian dan 

rencana tindakan selanjutnya. 

Penggunaan salah satu sistem 

informasi dalam pelayanan 

perawatan pasien diabetes dapat 

membantu meningkatkan status 

kesehatan masyarakat karena dapat 

mengontrol status kesehatan dan 

meminimalkan angka kejadian 

komplikasi kronis seperti kecacatan, 

stroke maupun kematian. 

 

Sementara itu, telemonitoring 

merupakan salah satu perangkat dari 

sistem informasi manajemen dalam 

pelayanan kesehatan yang mana 

pasien DM hanya perlu memasukan 

data hasil pemeriksaan ke dalam 

perangkat yang telah disediakan oleh 

pemberi  layanan kesehatan 

kemudian data itu akan 

diinterprestasikan oleh server dan 

petugas kesehatan yang berada di 

layanan kesehatan yang menerima 

data akan memberikan saran atau 

intervensi sesuai dengan datta yang 

dikirimkan. Pasien tidak perlu datang 

ke pelayanan kesehatan untuk 

melaporkan hasil pemeriksaan 

diabetes. 

 

Diabetes melitus (DM) merupakan 

penyakit yang memerlukan kontrol 

secara rutin untuk mengurangi 

komplikasi. Seorang penderita DM 

tidak akan melakukan pemeriksaan 

gula darah bila tidak ada keluhan. 

Pemeriksaan akan dilakukan bila 

pasien DM merasakan ada gangguan 

pada tubuhnya. Semakin buruk 

kontrol terhadap gula darahnya maka 

akan semakin cepat terkena 

komplikasi dari DM dan para pasien 

datang memeriksakan diri ke Rumah 

Sakit dalam kondisi yang sudah 

memburuk. Adanya inovasi dalam 

pengontrolan gula darah dengan 

memanfaatkan teknologi terbaru 

memungkinkan pasien DM 

mengontrol gula darahnya secara 

mandiri. Hasil dari kontrol gula 
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darah dapat tersambung dengan 

perangkat sistem informasi 

manajemen penyedia layanan 

kesehatan.  

 

DM masih menjadi masalah 

kesehatan yang dibicarakan diseluruh 

dunia. Indonesia adalah negara 

urutan ke empat dengan jumlah 

penderita diabetes tertinggi setelah 

India, China, dan Amerika Serikat, 

dan DM tipe 2 mengalami 

peningkatan dari tahun-tahun 

sebelumnya. WHO memprediksi 

jumlah penderita DM tipe 2 

mencapai 21,3 juta jiwa pada tahun 

2030. 

 

Pilar penatalaksanaan DM adalah 

edukasi, terapi gizi medis, latihan 

jasmani, dan intervensi farmakologis. 

Diabetes tipe 2 memerlukan terapi 

insulin untuk mengkontrol glukosa 

darah. Pemantauan dengan 

menggunakan pemeriksaan glokosa 

darah kapiler dengan glukometer 

dapat dilakukan untuk memantau 

hasil pengobatan. Pengelolaan berat 

badan diperlukan untuk mengurangi 

sekitar 20-30% tergantung kepada 

tingkat kegemukan. 

 

 

METODE 

1. Desain Studi 

Artikel ini merupakan narative 

literature review, yang berusaha 

memberikan pemahaman terhadap 

topik yang dipelajari, namun tidak 

melalui tahap sistematik dalam 

pencarian materi atau sumber data 

yang digunakan (Pare, et al., 2014). 

Penulis mencari materi penulisan 

secara acak melalui  berbagai sumber 

literature resmi dan terpercaya yang 

dapat memberikan seputar sistem 

informasi manajemen keperawatan 

telemonitoring pasien diabetes tipe 2. 

Penulis memilih Google scholar, 

kemenristek, kemenkes, dan lib ui 

sebagai sumber pencarian materi. 

 

2. Analisa Data 

Penulis telah mengumpulkan sumber 

data dari bulan Agustus- Desember 

2019. Seluruh dokumen ditelaah 

untuk mendapatkan data yang 

digunakan telah tervalidasi 
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HASIL  

1. Praktek Aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen 

Secara historis konsep system 

informasi tidak dikenal sebelum 

munculnya komputer (Gaol, Chr.J.L, 

2008). Dahulu diberbagai perusahan 

digunakan dua jaringan yang 

berbeda, yaitu jaringan telepon dan 

jaringan komputer. Dengan 

berjalanna waktu adanya deregulasi 

dan telekomunikasi dan inovasi 

teknologi informasi terus-menerus, 

jaringan telepon dan computer 

perlahan-lahan bersatu menjadi 

sebuah jaringan digital berstandar 

dan perangkat berbasis internet 

(Laudon, J.P., Laudon. K. C, 2007). 

Sehingga perangkat berbasis internet 

menjadikan konsep system informasi 

manajemen semakin berkembang. 

 

Sistem informasi merupakan 

kombinasi dari elemen manajemen, 

organisasi dan teknologi. Aspek 

manajemen meliputi: kepemimpinan, 

strategi, dan perilaku manajemen. 

Aspek teknologi terdiri dari peranti 

lunak, peranti keras, teknologi 

manajemen data, dan teknologi 

jaringan/telekomunikasi (termasuk 

internet). Aspek organisasi adalah: 

hirarki organisasi, keahlian 

fungsioanl, proses bisnis, budaya, 

kelompok politis (Laudon, J.P., 

Laudon. K. C, 2007). Sehingga 

dalam melakukan aplikasi dari 

system informasi manajemen ini, 

individu harus menguasai tiga aspek 

tersebut 

 

2. Informasi Keperawatan  

Pada praktek keperawatan dewasa ini 

ssstem komputerisasi memegang 

peranan penting dalam memudahkan 

praktek dan dokumentasi 

keperawatan. Perubahan system dari 

manual ke system komputerisasi 

membawa tantangan dan dampak 

yang besar bagi keperawatan. 

Perubahan yang terjadi berupa: 

perubahan dalam prosedur, fungsi, 

peran, dan perawat harus 

mengembangkan  pendekatan 

manajemen perubahan yang akan 

mendorong penerimaan pengguna 

keperawatan terhadap sistem 

informasi kesehatan yang 

diperkenalkan dan berpartisipasi 

aktif dalam pemilihan dan 

implementasi sistem informasi 

kesehatan (Ball, M.J., Hannah, K.J., 

et all, 2000). 
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Menurut Ball, M.J., Hannah, K.J., et 

all (2000), dalam mengadaptasi 

teknologi dan informasi ke dalam 

praktek keperawatan, profesi 

keperawatan melalui beberapa tahap 

perkembangan: tahap subsitusi, pada 

tahap ini perawat mulai berkenalan 

dengan perangkat baru, terjadi proses 

adaptasi dalam pekerjaan, sekitar 25 

tahun dibutuhkan profesi 

keperawatan dalam menjalani pada 

proses tersebut; tahap ke dua adalah 

tahap inovasi, pada tahap ini perawat 

terbiasa dan computer merupakat 

perangkat yang umum digunakan 

pada system pelayanan kesehatan di 

radiologi, farmasi dan laboratorium, 

tahap ketiga adalah tahap 

transformasi, pada tahap ini semua 

bidang telah menggunakan system 

komputerisasi dalam aktivitas sehari-

hari. Pada bidang kesehatan sangat 

terlihat dari pengunaan mesin CT-

Scan yang lebih baik kualitasnya dari 

pemeriksaan radiologi sinar-X. 

 

Informasi keperawatan merupakan 

bagian dari system informasi yang 

didesain khusus bagi profesi 

keperawatan, dimana ilmu informasi, 

keperawatan, manajemen dan 

pemrosesan data keperawatan 

dikombinasikan untuk menunjang 

praktek pelayanan keperawatan. 

Sehingga aspek edukasi, klinik, 

administrasi, penelitian keperawatan 

menggunakan system komputerisasi 

dalam praktek sehari-hari. 

Perkembangan informasi 

keperawatan sangat berdampak bagi 

praktek keperawatan, seperti dalam 

industry, penelitian,pengembangan 

keperawatan, Pendidikan 

keperawatan dan administrasi. 

Tenaga keperawatan dengan gelar 

sarjana dan master banyak 

dibutuhkan untuk menjalankan 

system ini. Rumah sakit mulai 

mempekerjakan perawat konsultan 

untuk membimbing dan mendisain 

implementasi keperawatan secara 

komputerisasi. 

3. Peran perawat dalam 

Telehealth 

Telehealth adalah penghapusan 

hambatan waktu dan jarak untuk 

penyampaian layanan kesehatan atau 

aktivitas perawatan kesehatan terkait 

(Milholland, 1997 dalam Ball, M.J., 

Hannah, K.J., et all, 2000). 

Telenursing merupakan bagian dari 

telehealth, dengan ini pelayanan 

perawatan yang diberikan dapat 

dilakukan kapanpun dan dimanapun 
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tanpa terhalang ruang dan waktu, 

memungkinkan pelayanan 

keperawatan yang intensif dan 

berkesinambungan. Dalam 

telenursing walaupun perawat dan 

pasien tidak bertemu secara langsung 

namun, perawat dan pasien selalu 

melakukan kontak secara rutin, 

pengkajian, intervensi dilakukan 

serta tujuan ditetapkan. Tujuan dari 

telenursing adalah mencegah atau 

mengurangi kondisi gawat darurat 

dengan pengkajian, perencanaan, 

edukasi, evaluasi dari tujuan secara 

berkelanjutan, perawat yang terlibat 

dalam telenursing harus 

mendapatkan banyak pelatihan dan 

pendidikan yang berkelanjutan. 

Meskipun telehealth ini banyak 

keuntungannya namun, ada beberapa 

kekurangan dari telehealth: tidak 

dapat dilakukannya ―sentuhan‖ fisik 

langsung yang dibutuhkan sebelum 

penegakkan diagnosis penyakit, tidak 

dapat menggunakan alat-alat 

pemeriksaan fisik tradisional seperti: 

stetoskop, optalmoskop,reflex 

hammer, tensimeter, timbulnya 

ketakutan dalam penegakkan 

diagnosis akibat keterbatasan 

teknologi (Dawna, Martich, 2017). 

 

Dalam melaksanakan tugasnya 

perawat telenursing memiliki 

beberapa deskripsi tugas, antara lain; 

1. Menyediakan pelayanan 

keperawatan kepada individua 

atau komunitas dengan 

menggunakan perangkat 

telekomunikasi yang sesuai 

dengan algoritma dasar komputer, 

panduan dan protocol. 

2. Menggunakan Analisa berpikir 

kritis dan kemampuan 

berkomunikasi dalam mengkaji, 

merencanakan, melakukan 

implematsi dan evaluasi 

3. Pelayanan keperawatan dilakukan 

secara telenursing dan 

implementasi didokumentasikan 

dalam aplikasi komputer 

 

Persyaratan seorang perawat 

telenursin adalah perawat dengan 

engalaman 3 tahun sebagai RN 

(perawat bersertifikasi), bertanggung 

jawab dan akuntabel terhadap 

keselamatan praktek klinik, paham 

terhadap pasien, dan peraturan area 

klinik, , minimal 3 tahun pengalaman 

klinik perawatan akut, pengetahuan 

dasar dalam melakukan prosedur 

pemanggilan, memiliki skil 

komunikasi dan telephon yang baik, 
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skil dan pengetahuan komputerisasi 

(Dawna, Martich, 2017). Nantinya 

seorang perawat telenursing dapat 

menggunakan aolikasi 

telemonitoring yang sudah dirancang 

oleh pusat pelayan kesehatan di 

daerah masing-masing 

 

4. Aplikasi Telemonitoring 

Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 

Komplikasi kronis dari diabetes 

melitus tipe 2 dapat dihindari melalui 

manajemen pengontrolan gula darah 

dengan cara perubahan gaya hidup. 

Hal ini ikut mempengaruhi cara 

pandang dalam manajemen diabetes. 

Perkembangan teknologi yang 

dihubungkan dengan alat 

pemantauan kesehatan merupakan 

inovasi dalam manajemen diabetes. 

Salah satunya adalah telemonitoring 

pada pasien diabetes melitus tipe 2. 

Alat ini menggunakan media 

pendidikan yang terapeutik sehingga 

dapat membantu pasien beradaptasi 

dengan program pengobatan dan 

perubahan gaya hidup, serta 

meningkatkan manajemen 

pengontrolan glukosa darah (Turnin 

et al., 2017). Pada sistem 

telemonitoring, pasien dapat 

melakukan monitoring di rumah 

dimana hasil pengukuran secara 

otomatis dapat dibagi dengan dokter 

atau perawat mereka, sehingga 

tenaga medis dapat memberikan bisa 

memberi saran atau intervensi 

kesehatan (Wild et al., 2016). 

 

Turnin et al., (2017)jurnalnya 

menyebutkan perangkat 

telemonitoring pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 memiliki tiga bagian 

penting: 

 

A. Software Pendidikan Kesehatan  

Software ini berfokus pada diet 

seimbang & aktivitas fisik (tersedia 

pada tablet/ponsel pintar) dan data 

biomedik (alat monitor glukosa 

darah dan timbangan berat badan). 

Software ini masih tersedia dalam 

bahasa perancis yang tampilan 

aplikasinya mudah digunakan oleh 

pasien. Pasien dirumah yang 

memiliki tablet/ponsel pintar dapat 

mengakses tiga software pendidikan 

kesehatan: 

 

1. Nutri-Educ, merupakan  alat 

analisa nutrisi. Software ini mampu 

melakukan analisa makanan secara 

lengkap dan dapat membantu pasien 

untuk membuat komposisi gizi 



44 

     Jurnal Penelitian Binalita Sudama                  Volume 4, Nomor 1, Mei 2019 

seimbang dan disesuaikan dengan 

kebutuhan pasien. Tampilan software 

menggunakan aritmatika yang 

memuat perhitungan nutrisi dan 

menyajikan informasi dengan cara 

yang  fleksibel. Terdapat fitur unik 

yang memungkinkan untuk 

'memperbaiki' pola makan serta 

memberikan masukan  sederhana 

pada jenis makanan akan dikonsumsi 

sehingga membuat nutrisi tetap 

seimbang. Catatan ini akan disimpan 

serta digunakan dalam proses 

temonitoring pasien diabetes melitus 

tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aplikasi Nutri Educ yaitu 

analisis nutrisi pada pasien diabetes 

 

2. Nutri-Kiosk, merupakan alat yang 

berisikan serangkaian kuis untuk 

menguji pengetahuan nutrisi pasien. 

Informasi ditampilkan dengan 

gambar makanan dan kalimat pendek 

serta terdapat beberapa kegiatan mini 

yang berfokus pada aspek gizi 

tertentu 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Aplikasi Nutri Kiosk yaitu 

analisis nutrisi pada pasien diabetes 

3. Acti-Kiosk, software yang 

memungkinkan pasien untuk 

menilai aktivitas fisik/perilaku 

mereka serta memberikan tips 

tentang cara memulai program 

latihan fisik dalam bentuk video. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2. Aplikasi Activ Kiosk  

 

B. Perangkat Pemantauan 

Kesehatan (Hardware) 

Perangkat kesehatan yang 

terhubung adalah: alat 

pemeriksaan glukosa darah yang 

dapat merekam nilai glukosa 

darah yang diambil oleh pasien, 
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timbangan berat badan yang 

terhubung dengan monitor dan 

sebuah alat untuk memantau 

aktivitas fisik (jumlah langkah 

yang ditempuh serta intensitas 

dari aktivitas).  

 

C. Platform telemonitoring 

(Website) 

Semua data dari pasien 

dikirim ke platform web yang 

aman dan dibantu aplikasi  

untuk menerjemahkan data 

ini dalam bentuk grafik yang 

menghasilkan rangkuman 

data selama 30 hari yang bisa 

diakses oleh tenaga medis 

dan oleh pasien melalui 

tablet/ponsel pintar (atas 

permintaan pasien) serta 

menjadi dasar bagi tenaga 

medis untuk memberikian 

intervensi untuk pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alat-lat yang digunakan 

dalam telemonitoring 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Pencatatan dan 

pengecekan telemonitoring secara 

berkala 

 

PEMBAHASAN 

Manfaat dari sistem informasi 

manajemen keperawatan 

telemonitoring pada pasien diabetes 

adalah sistem ini memiliki manual 

user sehingga memudahkan dalam 

penggunaannya, tenaga kesehatan 

dapat memantau makanan, aktivitas 

fisik serta tingkat pengetahuan 
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nutrisi pasien dari jarak jauh, deteksi 

cepat untuk menghindari terjadinya 

komplikasi, pasien dapat melakukan 

monitoring langsung kadar glukosa 

darah secara mandiri 

Bahkan  sistem ini juga mempunyai 

dampak yang bersifat positif dan 

negatif pusat pelayan kesehatan 

seperti antrian pasien di poliklinik 

endokrin akan berkurang, 

perkembangan kondisi pasien dapat 

dipantau kapan saja dan dimana saja, 

membutuhkan akses internet cepat, 

mengurangi komplikasi diabetes, 

membutuhkan pembiayaan secara 

khusus untuk melaksanakan sistem 

ini. 

Dan yang terakhir sistem informasi 

ini mempunyai kelebihan dimana 

Sistem informasi ini  memudahkan 

tenaga kesehatan melakukan 

pemantauan kondisi pasien diabetes 

melitus sehingga tenaga kesehatan 

dan pasien dapat berkomunikasi 

kapan saja dan dimana saja. Pasien 

bisa melakukan pengecekan berat 

badan, kadar glukosa darah, kadar 

kolesterol darah sendiri dirumah dan 

dapat dibantu oleh keluarga. 

Melibatkan partisipasi aktif pasien 

untuk meminimalisir komplikasi dari 

penyakit. Efektif dari segi 

pemanfaatan waktu pada area kota 

besar.  

Sistem monitoring ini tentunga 

mempunyai kekurangan antara lain 

pasien hanya dapat mengirimkan 

data menggunakan jaringan internet., 

software pendidikan kesehatan masih 

berbentuk bahasa perancis sehingga 

memerlukan verifikasi lebihmlanjut, 

Masyarakat ekonomi rendah belum 

terpapar dengan penggunaan 

tablet/ponsel pintar, sangat 

membutuhkan kesadaran 

diri/kejujuran pasien dan keluarga, 

masih memerlukan proses verifikasi 

dari profesional kesehatan terkait 

dengan jenis perangkat kesehatan 

yang akan digunakan 

 

Penerapan telemonitoring di 

Indonesia  merupakan salah satu 

inovasi dan potensi besar untuk 

mengatasi kompleksitas perawatan 

kesehatan yang diakibatkan oleh 

penyakit tidak menular, seperti 

diabetes melitus tipe  (Muralidharan, 

Ranjani, Anjana, Allender, & 

Mohan, 2017). Indonesia memiliki 

kesempatan besar untuk menerapkan 

sistem ini karena mayoritas 

masyarakat Indonesia telah terpapar 

dengan penggunaan internet ataupun 
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penggunaan ponsel pintar. Tricco 

dkk. (2012) menunjukkan bahwa 

intervensi kesehatan yang 

menggabungkan antara pendidikan 

kesehatan dengan media teknologi 

yang sering digunakan oleh seorang 

pasien diabetes melitus dapat 

meningkatkan efektivitas manajemen 

pengelolaan diabetes sehingga 

meminimalkan komplikasi dari 

diabetes (Seabrook & Seabrook, 

2016). 

Perangkat kesehatan yang 

dipergunakan dalam sistem 

telemonitoring menjadi satu 

pertimbangan sebelum sistem ini 

dapat dijalankan, hal ini terkait 

dengan kondisi ekonomi masyarakat 

yang belum semuanya mampu 

memiliki perangkat monitor glukosa 

darah serta timbangan berat badan 

yang terhubung dengan alat khusus 

untuk memantau aktivitas fisik, 

sehingga masih perlu bantuan lebih 

lanjut dari pelayanan kesehatan 

terdekat. Selain itu, penggunaan  

media pendidikan kesehatan dalam 

sistem ini masih berbentuk dalam 

bahasa perancis yang tentunya hal ini 

harus diterjemahkan terlebih dahulu 

dan diverifikasi lebih lanjut oleh  

profesional kesehatan sehingga dapat 

digunakan di seluruh pelayanan 

kesehatan Indonesia. Pelayanan  

kesehatan juga tetap harus 

mempertimbangkan kemungkinan 

pemakaian aplikasi ini pada daerah 

di Indonesia yang belum memiliki 

akses internet secara meluas. 

 

KESIMPULAN 

a. Telemonitoring merupakan 

perangkat sederhana yang 

mudah digunakan. 

b. Petugas kesehatan dapat 

memantau kondisi pasien dari 

jarak jauh. 

c. Perlu pendidikan kesehatan 

khusus bagi pasien untuk 

dapat menggunakan 

perangkat telemonitorinng 

ini. 

d. Penggunaan telemonitoring 

ini akan mengurangi jumlah 

antrian di layanan kesehatan 

dan memberikan kemudahan 

bagi pasien yang mempunyai 

aktifitas yang tinggi 

 

REKOMENDASI 

Penggunaan telemonitoring 

merupakan inovasi dalam layanan 

kesehatan. Sebelum menggunakan 

sistem ini, petugas yang terkait harus 
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terlebih dahulu menerjemahkannya 

kedalam bahasa indonesia, 

melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dan memberikan edukasi 

tentang penggunaan sistem ini.  
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