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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian – 

penelitian sebelumnya sebagai referensi,yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Nauval Rifqy Ramadhan dan Hartini Sandi Wijayanti pada 

tahun 2017 yang berjudul Dietary Acid Load, Keseimbangan Asam Basa 

Tubuh dan Resistensi Insulin pada Remaja Obesitas. Adapun perbedaan 

dengan penelitian tersebut yaitu dari responden penelitiannya, dimana pada 

penelitian tersebut menggunakan remaja obesitas, sedangkan peneliti 

menggunakan penderita DM tipe 2. 

2. Penelitian oleh Suci M.J. Amir, Herlina Wungouw, dan Damajanty 

Pengamanan pada tahun 2015 yang berjudul Kadar glukosa darah sewaktu 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas bahu Kota Manado. Adapun 

perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu dari  variabel penelitiannya, di 

mana variabel yang diteliti dari penelitian tersebut yaitu glukosa darah 

sewaktu sedangkan peneliti menggunakan glukosa darah puasa dan pH urine. 

3. Penelitian oleh Nurmasari Widyastuti, Muhammad Sulchan dan Andrew 

Johan pada tahun 2013 yang berjudul asupan makan, sindrom metabolik, dan 

status keseimbangan asam basa pada lansia. Adapun perbedaan dengan 

penelitian tersebut yaitu perbedaannya dari responden, di mana penelitian 

tersebutmenggunakan responden lansia sedangkan peneliti menggunakan 

penderita DM tipe 2. 
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4. Penelitian oleh Annisa Wulansari, Herlisa Anggraini, dan Andri Sukeksi pada 

tahun 2017 yang berjudul Hubungan Kadar Glukosa Darah Puasa Dengan pH 

Urine Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. Perbedaan dengan penelitian 

tersebut yaitu dari tinjauan pustaka. Dimana pada tinjauan pustaka terdapat 

sumber-sumber berbeda yaang dikutip peneliti. 

5. Penelitian oleh Sriningsih pada tahun 2013 yang berjudul Hubungan Kadar 

Glukosa Darah Puasa Dengan Ketonuria Pada Penderita Diabetes Melitus 

Tipe 2 di BRSU Tabanan. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu dari 

variabel yang digunakan, dimana peneliti menggunakan pH urine sedangkan 

penelitian tersebut menggunakan ketonuria. 

 

B. Diabetes Melitus 

1. Pengertian  

Diabetes melitus merupakan penyakit gangguan metabolisme yang 

ditandai dengan meningkatnya glukosa darah sebagai akibat dari gangguan 

produksi insulin atau gangguan kinerja insulin atau karena kedua-duanya. 

Penyakit ini bersifat kronik bahkan seumur hidup. Sampai sekarang, belum ada 

obat yang dapat mengobati penyakitnya, yang ada saat ini hanyalah usaha untuk 

mengendalikan glukosa darah. Diabetes Melitus merupakan keadaan 

hiperglikemia kronik yang disertai dengan berbagai kelainan metabolik yang 

diakibatkan oleh gangguan hormonal yang menimbulkan berbagai macam 

komplikasi kronik pada organ mata, ginjal, saraf, pembuluh darah disertai lesi 

pada membran basalis dalam dengan menggunakan pemeriksaan dalam 

mikroskop (Decroli,2019).  
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Diabetes melitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan 

metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar 

gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein 

sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat 

disebabkan oleh gangguan atau defisiensi Produksi insulin oleh sel-sel beta 

langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel 

tubuh terhadap insulin (Bina Direktorat Komunitas Farmasi Klinik, 2005). 

International Diabetes Federation (IDF) menyebutkan bahwa prevalensi 

DM di dunia adalah 1,9% dan telah menjadikan DM sebagai penyebab kematian 

urutan ke tujuh di dunia sedangkan tahun 2012 angka kejadian DM didunia adalah 

sebanyak 371 juta jiwa dimana proporsi kejadian DM tipe 2 adalah 95% dari 

populasi dunia yang menderita DM. Hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 

2008, menunjukan prevalensi DM di Indonesia membesar sampai 57%. Tingginya 

prevalensi DM tipe 2 disebabkan oleh faktor risiko yang tidak dapat berubah 

misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor genetik yang kedua adalah faktor risiko 

yang dapat diubah misalnya kebiasaan merokok tingkat pendidikan, pekerjaan, 

aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, Indeks Masa Tubuh, lingkar 

pinggang dan umur. Diabetes melitus disebut dengan the silent killer karena 

penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai 

macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain gangguan 

penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, impotensi seksual, luka 

sulit sembuh dan membusuk/gangren, infeksi paru-paru, gangguan pembuluh 

darah, stroke dan sebagainya. Pada penderita DM yang sudah parah menjalani 

amputasi anggota tubuh karena terjadi pembusukan. Untuk menurunkan kejadian 
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dan keparahan dari DM tipe 2 maka dilakukan pencegahan seperti modifikasi 

gaya hidup dan pengobatan seperti obat oral hiperglikemik dan insulin (Fatimah, 

2015). 

 

2. Klasifikasi 

Diabetes melitus berdasarkan penyebabnya, menurut World Health 

Organization (WHO), diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Diabetes melitus tipe 1 

Diabetes tipe ini merupakan diabetes yang jarang atau sedikit populasinya, 

diperkirakan kurang dari 5-10% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. 

Gangguan produksi insulin pada DM Tipe 1 umumnya terjadi karena kerusakan 

sel-sel β pulau Langerhans yang disebabkan oleh reaksi otoimun. Namun ada pula 

yang disebabkan oleh bermacam-macam virus, diantaranya virus Cocksakie, 

Rubella, Cytomegalo virus, Herpes, dan lain sebagainya. Ada beberapa tipe 

otoantibodi yang dihubungkan dengan DM Tipe 1, antara lain ICCA (Islet Cell 

Cytoplasmic Antibodies), ICSA (Islet Cell Surface Antibodies), dan antibodi 

terhadap GAD (Glutamic Acid Decarboxylase). Islet Cell Cytoplasmic Antibodies 

merupakan otoantibodi utama yang ditemukan pada penderita DM Tipe 1. Hampir 

90% penderita DM Tipe 1 memiliki ICCA di dalam darahnya. Di dalam tubuh 

non-diabetik, frekuensi ICCA hanya 0,5-4%. ICCA merupakan prediktor yang 

cukup akurat untuk DM Tipe 1. ICCA tidak spesifik untuk sel-sel β pulau 

langerhans saja, tetapi juga dapat dikenali oleh sel sel lain yang terdapat di pulau 

langerhans. Destruksi otoimun dari sel-sel β pulau langerhans kelenjar pankreas 

langsung mengakibatkan defisiensi sekresi insulin. Defisiensi insulin inilah yang 

menyebabkan gangguan metabolisme yang menyertai DM Tipe 1. Selain 
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defisiensi insulin, fungsi sel-sel α kelenjar pankreas pada penderita DM Tipe 1 

juga menjadi tidak normal. Pada penderita DM Tipe 1 ditemukan sekresi 

glukagon yang berlebihan oleh sel-sel α pulau langerhans. Secara normal, 

hiperglikemia akan menurunkan sekresi glukagon, namun pada penderita DM 

Tipe 1 hal ini tidak terjadi, sekresi glukagon tetap tinggi walaupun dalam keadaan 

hiperglikemia. Hal ini memperparah kondisi hiperglikemia. Salah satu manifestasi 

dari keadaan ini adalah cepatnya penderita DM Tipe 1 mengalami ketoasidosis 

diabetik apabila tidak mendapat terapi insulin. Apabila diberikan terapi 

somatostatin untuk menekan sekresi glukagon, maka akan terjadi penekanan 

terhadap kenaikan kadar gula dan badan keton. Salah satu masalah jangka panjang 

pada penderita DM Tipe 1 adalah rusaknya kemampuan tubuh untuk mensekresi 

glukagon sebagai respon terhadap hipoglikemia. Hal ini dapat menyebabkan 

timbulnya hipoglikemia yang dapat berakibat fatal pada penderita DM Tipe 1 

yang sedang mendapat terapi insulin (Bina Direktorat Komunitas Farmasi Klinik, 

2005). 

b. Diabetes melitus tipe 2 

Diabetes melitus Tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat 

insensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau 

berada dalam rentang normal. Insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, 

maka DM tipe 2 dianggap sebagai non insulin dependent diabetes melitus.  

Diabetes melitus Tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang di tandai oleh 

kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan 

atau ganguan fungsi insulin (resistensi insulin) (Fatimah, 2015). 
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Berbeda dengan DM Tipe 1, pada penderita DM Tipe 2, terutama yang 

berada pada tahap awal, umumnya dapat dideteksi jumlah insulin yang cukup di 

dalam darahnya, disamping kadar glukosa yang juga tinggi. Jadi, awal 

patofisiologis DM Tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tetapi 

karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tak mampu merespon insulin secara 

normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai “Resistensi Insulin”. Resistensi insulin 

banyak terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, antara lain sebagai 

akibat dari obesitas, gaya hidup kurang gerak (sedentary), dan penuaan (Fatimah, 

2015). 

Disamping resistensi insulin, pada penderita DM Tipe 2 dapat juga timbul 

gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan. Namun 

demikian, tidak terjadi pengrusakan sel-sel β langerhans secara otoimun 

sebagaimana yang terjadi pada DM Tipe 1. Dengan demikian defisiensi fungsi 

insulin pada penderita DM Tipe 2 hanya bersifat relatif. Dalam penanganan DM 

tipe 2 umumnya tidak memerlukan terapi pemberian insulin (Bina Direktorat 

Komunitas Farmasi Klinik, 2005). 

Sel-sel β kelenjar pankreas mensekresi insulin dalam dua fase. Fase 

pertama sekresi insulin terjadi segera setelah stimulus atau rangsangan glukosa 

yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah, sedangkan sekresi fase 

kedua terjadi sekitar 20 menit sesudahnya. Pada awal perkembangan DM Tipe 2, 

sel-sel β menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama, artinya sekresi 

insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin, apabila tidak ditangani dengan 

baik, pada perkembangan penyakit selanjutnya penderita DM Tipe 2 akan 

mengalami kerusakan sel-sel β pankreas yang terjadi secara progresif, yang 
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seringkali akan mengakibatkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya penderita 

memerlukan insulin eksogen. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pada 

penderita DM Tipe 2 umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi 

insulin dan defisiensi insulin (Bina Direktorat Komunitas Farmasi Klinik, 2005).  

c. Diabetes melitus tipe spesifik  

Disebabkan kelainan genetik spesifik, penyakit pankreas, gangguan 

endokrin lain, efek obat-obatan, bahan kimia, infeksi virus, dan lain-lain.  

d. Diabetes melitus gestasional  

Jenis diabetes yang di alami oleh wanita selama masa kehamilan. Hal ini 

ditunjukkan dengan kadar glukosa yang tinggi dalam darah selama masa 

kehamilan. 

 

3. Faktor risiko 

Peningkatan jumlah penderita DM yang sebagian besar DM tipe 2, 

berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah, 

faktor risiko yang dapat diubah dan faktor lain. Diabetes melitus berkaitan 

dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga dengan 

DM (first degree relative), umur ≥45 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi 

dengan berat badan lahir bayi >4000 gram atau riwayat pernah menderita DM 

gestasional dan riwayat lahir dengan berat badan rendah (<2,5 kg). Faktor risiko 

yang dapat diubah meliputi obesitas berdasarkan IMT ≥25kg/m2 atau lingkar 

perut ≥80 cm pada wanita dan ≥90 cm pada laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, 

hipertensi, dislipidemi dan diet tidak sehat (Buraerah, 2010). 

Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita polycystic 

ovarysindrome (PCOS), penderita sindrom metabolik memiliki riwatyat toleransi 
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glukosa terganggu (TGT) atau glukosa darah puasa terganggu (GDPT) 

sebelumnya, memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, PJK, atau 

peripheral rrterial Diseases (PAD), konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan 

merokok, jenis kelamin,konsumsi kopi dan kafein (Hadijah,2017).  

a. Obesitas (kegemukan)  

Terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa darah, 

pada derajat kegemukan dengan IMT > 23 dapat menyebabkan peningkatan kadar 

glukosa darah menjadi 200mg%. 

b. Hipertensi  

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi berhubungan erat dengan tidak 

tepatnya penyimpanan garam dan air, atau meningkatnya tekanan dari dalam 

tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer.  

c. Riwayat keluarga diabetes melitus 

Seorang yang menderita DM diduga mempunyai gen diabetes. Diduga 

diabetes merupakan gen resesif. Hanya orang yang bersifat homozigot dengan 

gen resesif tersebut yang menderita DM.  

d. Dislipidemia 

Adalah keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah 

(Trigliserida > 250 mg/dL). Terdapat hubungan antara kenaikan plasma insulin 

dengan rendahnya HDL (< 35 mg/dL) sering didapat pada pasien diabetes.  

e. Umur  

Berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena DM adalah > 45 

tahun. 
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f. Riwayat persalinan  

Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat atau berat badan bayi > 

4000gram  

g. Faktor genetik  

Diabetes melitus tipe 2 berasal dari interaksi genetis dan berbagai faktor 

mental. Penyakit ini sudah lama dianggap berhubungan dengan agregasi familial. 

Risiko emperis dalam hal terjadinya DM tipe 2 akan meningkat dua sampai enam 

kali lipat jika orang tua atau saudara kandung mengalami penyakit ini.  

h. Alkohol dan Rokok  

Perubahan-perubahan dalam gaya hidup berhubungan dengan peningkatan 

frekuensi DM tipe 2. Alkohol akan menganggu metabolisme gula darah terutama 

pada penderita DM, sehingga akan mempersulit regulasi gula darah dan 

meningkatkan tekanan darah. Seseorang akan meningkat tekanan darah apabila 

mengkonsumsi etil alkohol lebih dari 60ml/hari yang setara dengan 100 ml proof 

wiski, 240 ml wine atau 720 ml. 

 

4. Gejala  

Gejala DM dibedakan menjadi akut dan kronik  

a. Gejala akut DM yaitu : Poliphagia (banyak makan)  polidipsia (banyak 

minum), Poliuria (banyak kencing/sering kencing di malam hari), nafsu 

makan bertambah namu berat badan turun dengan cepat (5-10 kg dalam 

waktu 2-4 minggu), mudah lelah.  

b. Gejala kronik DM yaitu : Kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk 

tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, 

pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan 



14 
 

seksual menurun bahkan pada pria bisa terjadi impotensi, pada ibu hamil 

sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan 

bayi berat lahir lebih dari 4kg. 

5. Diagnosis 

Keluhan dan gejala yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah 

sewaktu >200 mg/dl, glukosa darah puasa >126 mg/dl sudah cukup untuk 

menegakkan diagnosis DM. Untuk diagnosis DM dan gangguan toleransi glukosa 

lainnya diperiksa glukosa darah 2 jam setelah beban glukosa. Sekurang- 

kurangnya diperlukan kadar glukosa darah 2 kali abnormal untuk konfirmasi 

diagnosis DM pada hari yang lain atau Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) yang 

abnormal. Konfirmasi tidak diperlukan pada keadaan khas hiperglikemia dengan 

dekompensasi metabolik akut, seperti ketoasidosis, berat badan yang menurun 

cepat (Kardika,dkk.,2008). 

 

Tabel 1 

Kriteria Penegakan Diagnosis Diabetes Melitus Tipe 2 

 

 Glukosa Plasma 

Puasa 

Glukosa plasma 2 

jam setelah makan 

Normal  <100 mg/dL <140 mg/dL 

Pra-diabetes  100-125 mg/dL 140-199 mg/dL 

Diabetes  ≥126 mg/dL ≥200 mg/dL 

(Sumber: PERKENI, Pengelolaan dan Pencegahan Dibetes Melitus Tipe-2 di Indonesia,2015) 

 

C. Glukosa Darah 

Glukosa merupakan karbohidrat terpenting yang kebanyakan diserap ke 

dalam aliran darah sebagai glukosa dan gula lain diubah menjadi glukosa di hati. 

Glukosa adalah bahan bakar utama dalam jaringan tubuh serta berfungsi untuk 
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menghasilkan energi. Kadar glukosa darah sangat erat kaitannya dengan penyakit 

DM. Peningkatan kadar glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL yang disertai 

dengan gejala poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang 

tidak dapat dijelaskan sebabnya sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM 

(Amir, dkk.,2015). 

Glukosa merupakan unsur nutrien utama yang langsung dapat digunakan 

untuk metabolisme sel. Kadar glukosa darah pada keadaan normal dipertahankan 

antara 70-110 mg/dL. Pankreas selama periode puasa secara terus menerus 

mensekresi insulin dalam jumlah sedikit, sementara hormon glukagon dilepaskan 

ketika kadar glukosa darah menurun dan menstimulasi hati untuk melepaskan 

cadangan glukosanya, sehingga hormon insulin dan glukagon bersama-sama 

berperan dalam mempertahankan kadar glukosa darah. Hati setelah 8-10 jam 

tanpa makanan akan memecah glikogen dari non karbohidrat, termasuk asam 

amino menjadi glukosa, yang kemudian dimanfaatkan sel untuk metabolisme dan 

energi sel (Tarwoto, 2011). 

Konsentrasi glukosa darah yang meningkat disertai dengan munculnya 

gejala utama yang khas yakni urine yang berasa manis dalam jumlah yang besar 

disebut dengan DM (Bilous dan Donelly,2014). 

Karbohidrat mengandung glukosa yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber 

energi. Glukosa memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme 

karbohidrat karena ada jaringan tertentu yang hanya memperoleh energi dari 

karbohidrat seperti sel darah merah, sel otak dan sistem syaraf . Glukosa dalam 

darah yang tidak diproses menjadi energi menyebabkan kondisi hiperglikemia. 

Hiperglikemia adalah kondisi kadar gula darah (glukosa) tinggi. Pada saat 
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makanan dicerna oleh tubuh, glukosa menuju ke dalam aliran darah supaya dapat 

digunakan oleh sel. Sel dibantu oleh hormon insulin untuk mengambil glukosa. 

Pankreas merupakan tempat produksi insulin. Insulin dilepaskan oleh pankreas 

dalam jumlah yang sesuai dengan asupan makanan dalam proses pencernaan. 

Setelah glukosa masuk ke dalam sel, kadar glukosa dalam darah otomatis 

menurun. Gejala yang timbul ketika penderita mengalami hiperglikemia yaitu 

berkeringat, jantung berdebar, rasa cepat lapar dan gemetar. Kondisi ini akan 

semakin buruk menjadi kehilangan kesadaran, meracau dan kejang-kejang jika 

tidak diterapi (Permanasari, 2011). 

Metode pemeriksan glukosa darah meliputi metode reduksi, enzimatik, 

stik, dan lainnya. Metode pemeriksaan glukosa darah yang sering dipakai adalah 

metode enzimatik, yaitu: metode glukosa oksidase dan metode heksokinase. 

Metode glukosa oksidase merupakan metode yang paling banyak digunakan di 

laboratorium. Metode ini menggunakan test strip yang dibaca dengan alat khusus 

strip glukosa (Depkes RI, 2006). 

 

D. Urine  

Urine adalah salah satu hasil dari sisa metabolisme atau sampah yang 

harus keluar dari tubuh. Urine juga mengatur jumlah cairan dalam tubuh. Zat 

yang keluar bersama urine memang harus keluar dari tubuh atau bisa menjadi 

sumber penyakit untuk tubuh. Semua zat yang harus dikeluarkan dari tubuh 

bersama urine mengandung racun, obat, zat dari makanan serta minuman 

(Wulansari, dkk., 2017). 
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1. Ciri - ciri urine normal  

Jumlah urine normal rata - rata adalah 1-2 liter sehari, namun jumlah yang 

dikeluarkan berbeda setiap kalinya sesuai jumlah cairan yang masuk. Warna urine 

yang normal adalah bening oranye pucat tanpa endapan, berbau tajam, memiliki 

reaksi sedikit asam dengan pH rata - rata 6, dan BJ berkisar antara 1.010-1.025. 

Penurunan pH karena diet tinggi protein, buah-buahan, pengobatan ammonium 

chloride, methionine, methenamine mandelat, ketidakseimbangan asam basa 

(asidosis metabolik atau respiratorik). Peningkatan pH urine karena diet sayur dan 

buah, sodium bicarbonate, kalium citrate dan acetazolamide (Loesnihari,2012). 

 

2. Pemeriksaan urine  

Pemeriksaan urine dilakukan untuk mengetahui kelainan atau kondisi pada 

sistem kemih. Pemeriksaan urine juga diperlukan untuk mengetahui berbagai jenis 

penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme.  Pemeriksaan urine rutin 

terdiri dari pengukuran jumlah urine, warna urine, kejernihan urine, berat jenis 

urine, pH urine, sedimen urine, protein urine, glukosa (gula) urine, keton urine, 

bilirubin urine (Salim, 2016).  

 

3. pH urine  

Urine segar (yang baru saja dikeluarkan) normalnya agak asam, dengan 

pH sekitar 6,0. pH urine pada penyakit - penyakit tertentu dapat meningkat 

ataupun menurun. pH urine normalnya sekitar 6,0 (kisaran 5,0-7,0). Urine yang 

asam (pH 4,5-5,5) dapat terjadi pada diabetes, kelelahan otot, dan asidosis. Urine 

yang basa (pH 7,8-8,0) biasanya terjadi pada pasien yang  mengalami infeksi 

saluran kemih. Pengukuran pH ini harus dilakukan paling lama 1 jam setelah 
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pengambilan specimen urine. Pemeriksaan pH urine digunakan untuk menentukan 

derajat keasaman pada urine. Pemeriksaan pH urine dapat dilakukan dengan 

metode carik celup dimana area carik uji untuk pH merupakan kombinasi tiga 

indikator, yaitu methyl red, phenolphthalein dan bromothymol blue (Mahode, 

2011).  

Tabel 2 

Interpretasi Kadar pH Urine 

 

Interpretasi  Kadar  

Normal  pH 5,0-7,0 

Asam pH 4,5-5,5 

Basa  pH 7,8-8,0 

 (Sumber: Mahode, Pedoman Teknik Dasar Untuk Laboratorium Kesehatan. 2011)  

 

Batasan pH antara 5-9 menunjukkan gradasi warna dari orange ke kuning - 

kehijauan hingga biru. Faktor - faktor yang memengaruhi yaitu :  

a. Waktu yaitu pengukuran pH ini harus dilakukan paling lama 1 jam setelah 

pengambilan specimen urine.  

b. Asidosis (pH < 7) dan alkalosis (pH > 7) dapat disebabkan :  

1) Asidosis metabolik yaitu pada diabetic asidosis, racun, gagal ginjal dan 

asidosis tubulus renalis.  

2) Asidosis pernafasan yaitu pada penyimpanan CO
2 

(Emphysema) metabolik 

alkalosis, defisiensi kalium parah, dan muntah.  

3) Alkalosis yaitu pada infeksi dan demam.  

c. Gizi seperti protein hewani menyebabkan urine menjadi asam, sementara 

vegetarian diet dapat mengakibatkan urine alkali.  

 



19 
 

4. Pemeriksaan pH urine 

Menurut Gandasoebrata (2016) Pemeriksaan pH urine dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu: 

a. Penetapan reaksi dengan kertas lakmus 

Urine asam mengubah warna kertas lakmus yang biru menjadi merah.  

Urine basa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru; jika kebasaan urine itu 

disebabkan oleh amoniak, warna biru hilang lagi jika kertas itu dipanasi sedikit-

sedikit sampai kering. Urine netral praktis tidak mengubah warna kertas lakmus, 

baik yang merah maupun yang biru. Penetapan reaksi dengan kertas lakmus 

adalah pemeriksaan yang telah usang. Lakmus bukanlah satu zat murni dan 

perubahan warna dari biru menjadi merah dan sebaliknya tidak terjadi pada pH 

tertentu. Lakmus sebagai indikator untuk menentukan derajat keasaman urine 

sebaiknya ditiadakan. 

b. Penetapan pH dengan kertas nitrazin 

Kertas nitrazin dapat dipakai untuk menentukan pH antara 4,5 - 7.5. Skala 

warna memberi kemungkinan membaca antara dua warna. Pada pH 4,5 warna 

nitrazin kuning warna itu berubah lambat laun menjadi biru pada pH yang lebih 

tinggi. 

c. Penetapan pH dengan campuran indikator 

Cara ini yang sekarang banyak dipakai karena memberi kemungkinan 

membaca pH dengan lebih cepat dan lebih tepat daripada cara-cara yang disebut 

terlebih dulu. Pada sepotong kertas isap terdapat campuran dua macam indikator, 

biasanya methylred dan bromthymolblue. Perubahan warna kedua indikator 

bersama menyebabkan warna pada kertas yang mengandung indikator-indikator 
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dalam keadaan kering berubah antara pH 5 dan pH 9 dari jingga melalui hijau 

sampai menjadi biru. Kertas ini dicelupkan sebentar ke dalam urine dan warna 

yang terjadi segera dibandingkan dengan skala warna yang tersedia. 

d. Carik celup 

Banyak jenis pemeriksaan penyaring sekarang dilakukan dengan 

menggunakan carik celup (dip-and-read test strip, reagent strip). Pemeriksaan 

yang memakai carik celup biasanya sangat cepat, mudah dan spesifik. Carik celup 

berupa secarik plastik kaku yang pada sebelah sisinya dilekati dengan satu sampai 

sembilan kertas isap atau bahan penyerap lain yang masing-masing mengandung 

reagens-reagens spesifik terhadap salah satu zat yang mungkin ada di dalam urine. 

Adanya dan banyaknya zat yang dicari ditandai oleh perubahan warna tertentu 

pada bagian yang mengandung reagens spesifik; skala warna yang menyertai carik 

celup memungkinkan penilaian semikuantitatif. Meskipun sensitif dan spesifik, 

pemakaian carik celup menghendaki agar cara memakainya mengikuti petunjuk-

petunjuk yang ditentukan oleh perusahaan pembuat carik celup itu. Kalau tidak 

mengikutinya dengan benar, hasil pemeriksaan dapat menyimpang dari keadaan 

sebenarnya. 

Beberapa petunjuk yang berlaku secara umum: 

1) Urine harus dijadikan serba sama sebelum diperiksa; campurlah baik-baik 

sampai juga sediment terbagi merata.  

2) Celupkan carik hanya sekejap saja dalam urine. 

3) Hilangkan kelebihan urine yang melckat pada carik dengan ump. 

Menyentuhkan pinggir carik celup ke pada pinggir wadah urine. 

4) Jangan pegang bagian dari carik celup yang mengandung reagens dengan jari. 
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5) Keluarkan hanya sebanyak carik celup dari botolnya yang akan segera 

dipakai. 

6) Botol wadah carik celup harus selalu ditutup kuat-kuat. Jangan taruh wadah 

berisi carik celup di sinar matahari. 

 

E. Glukosa dengan pH Urine 

Keton merupakan produk sampingan dari metabolisme lemak. Ketika 

tubuh tidak memiliki cukup glukosa, hati mengubah lemak menjadi aseton, yang 

digunakan sebagai bahan bakar oleh otot, sedangkan urine atau air kencing 

adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan 

dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Eksreksi urine diperlukan 

untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal 

dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Urine disaring di dalam ginjal, 

dibawa melalui ureter menuju kandung kemih, akhirnya dibuang keluar tubuh 

melalui uretra, sehingga badan keton (asam Acetoacetic, asam beta-

hidroksibutirat, dan aseton) tidak signifikan dalam urine yang normal dalam 

keadaan postprandial atau semalam-berpuasa. Namun, keton ini menjadi sumber 

penting energi metabolik dalam keadaan di mana ketersediaan glukosa dibatasi, 

karena selama puasa berkepanjangan, atau ketika kemampuan untuk 

menggunakan glukosa sangat berkurang, seperti pada DM dekompensasi 

(Yuliana, 2014). 

Keton diproduksi biasanya oleh hati sebagai bagian dari metabolisme 

asam lemak. Pada keadaan yang normal keton ini benar-benar dimetabolisme 

sehingga sangat sedikit, jika ada akan muncul dalam urine, yang menyebabkan 

urine cenderung lebih asam. Jika tubuh tidak bisa mendapatkan cukup glukosa 
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untuk energi akan beralih menggunakan lemak tubuh, yang mengakibatkan 

peningkatan produksi keton membuat keton terdeteksi dalam darah dan urine. 

Badan keton terdiri dari 3 senyawa, yaitu aseton, asam aseotasetat, dan asam β-

hidroksibutirat, yang merupakan produk metabolisme lemak dan asam lemak 

yang berlebihan. Badan keton diproduksi ketika karbohidrat tidak dapat 

digunakan untuk menghasilkan energi yang disebabkan oleh : gangguan 

metabolisme karbohidrat (mis. Diabetes melitus yang tidak terkontrol), 

kurangnya asupan karbohidrat (kelaparan, diet tidak seimbang : tinggi lemak – 

rendah karbohidrat), gangguan absorbsi karbohidrat (kelainan gastrointestinal), 

atau gangguan mobilisasi glukosa, sehingga tubuh mengambil simpanan asam 

lemak untuk dibakar (Yuliana, 2014).  


