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MYGLUCOBY

BMI CAMERA



Indonesia sangat berpeluang untuk

menerapkan teknologi kesehatan yang tinggi

INDONESIA • Merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak

kedua di dunia dengan keanekaragamaan sumber daya. 

• Kaya akan sumber daya data khususnya data kesehatan

pertumbuhan
rata-rata industry 

alat kesehatan
baru 5%

Industri

Alkes di Indonesia 

92% impor. Dari 

8% produksi lokal 

96% bahan impor

Produksi

Percepatan 

pengembangan 

industri farmasi 

dan alat 

kesehatan. 30% 

alkes dari dalam

negeri pada

tahun 2030 
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▪ Teknologi Kesehatan

E-medicine

Robotics

Prosthetic Organ

Information 

System of Health

Virtual reality and 

augmented reality

E- Health

Artificial 

intelligence

Internet of 

things



1. Mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan
dengan kemudahan teknologi

2. Tersedianya media asessment kesehatan di setiap
sudut rumah

3. Membangun indonesia yang lebih sehat

























HAK CIPTA Aplikasi Berbasis
Android “MyGlucoby” telah

terdaftar di kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) 
RI dengan nomor pencatatan
090196





Nilai BMI merupakan salah satu indikator status gizi.

Menurut WHO (2000) diperkirakan lebih dari 700 juta orang dewasa akan gemuk pada tahun 2015 
dan dugaan akan terjadi peningkatan prevalensi obesitas yang mencapai 50% pada tahun 2025 
bagi negara-negara maju.

Di indonesia, hasil riskesdas 2013 menunjukkan bahwa status gizi orang dewasa di atas 18 tahun
didominasi oleh masalah obesitas. Pervalensi obesitas pada orang dewasa adalah sebanyak
14,76% dan berat badan lebih besar 11,48%, dimana dengan demikian prevalensi orang dewasa
kelebihan berat badan sebesar 26,23% sedangkan prevalensi masyarakat dewasa yang kurus
sebesar 11,09%. 

BMI camera diciptakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui status gizi dan kesehatannya
melalui indikator nilai body mass index dengan mudah. 



Dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial dan memberikan
dampak positif terhadap perekonomian bangsa

Berat badan kurang dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit 
infeksi, sedangkan berat badan lebih akan meningkatkan resiko 

terhadap penyakit metabolik (darah tinggi, kencing manis, kelebihan 
lemak darah)

Peringatan dini terhadap masalah penurunan produktivitas kerja dan 
resiko timbulnya penyakit-penyakit berbahaya dapat dideteksi dan 

diatasi sejak awal

Pengguna dapat memantau nilai BMI dan status gizi secara berkala



Portable
User 

friendly 
Otomatis Murah Mudah

BMI camera  merupakan aplikasi 
teknologi berbasis pengolahan citra 

digital, yang berfungsi untuk 
mengetahui nilai BMI dan status gizi 

dengan mengolah foto digital 
keseluruhan badan seseorang pada 

smartphone android.



https://drive.google.com/open?id=1QFRV626JGFtQ8Lnr7zczdueky9waqHVG










HAK CIPTA BMI Camera telah terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) RI dengan nomor pencatatan 000103644





K. PJ Dan R. VW, “Protein : Myoglobin & 
Hemoglobin,” Dalam In: Murray RK, Granner DK, 
Rodwell VW, Edotors. Harper's Illustrated 
Biochemistry 27th Ed, United States, The Mcgraw-
hill Companies, 2006, Pp. 41-8.





S. Duench, S. Trefford, L. Jones, J. Flanagan And F. Desmond ,
"Assesment Of Variation In Bulbar Conjunctival Redness,
Temperature And Blod Flow," In OPTOMETRY AND VISION
SCIENCE, 2007.



APLIKASI BERBASIS ANDROID YANG MAMPU 
MENGUKUR KADAR HEMOGLOBIN SECARA 

NON-INVASIVE MELALUI FOTO 
KONJUNGTIVA MATA. 



Portable
HBey merupakan sebuah aplikasi untuk deteksi 
dini anemia yang sudah terinstall pada suatu 
smartphone, sehingga aplikasi HBey dapat 
dibawa ke mana saja (portable)

User 
Friendly

Aplikasi HBey dapat dengan mudah 
dioperasikan oleh pengguna, sehingga 
pengguna dapat mengetahui kadar 
hemoglobin secara cepat

Nyaman
Berbeda dengan teknologi invasive, Hbey 
merupakan teknolgi non invasive, sehingga  
tanpa dilakukan tes darah, kondisi anemia dari 
pasien dapat dikerahui



Invasive

Non -Invasive

Ground 

Truth

User





▪ Intensitas cahaya (tidak langsung) : 200-3000 lux

▪Resolusi camera mulai dari 3MP

▪Os. Android mulai versi 16 sampai 23, atau minimal 
Jellybean





▪ Sekolah dan kampus



Institusi



▪ Pameran-pameran ICT



▪ Media Massa



HAK CIPTA hbey telah terdaftar di

kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kemenkumham)
RI dengan nomor pencatatan

084476



TERIMA KASIH


