
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran umum lokasi penelitian  

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali 

yang terletak di belahan Barat pulau Bali, membentang dari arah Barat ke Timur, 

tepatnya berada pada 08˚ 09′ 30″ - 08˚ 28' 02" LS dan 114˚ 25′ 53″ - 114˚ 56' 38" 

BT, dengan luas wilayah 841,80 Km² yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu 

Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan 

Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan.  

Kecamatan Negara terbagi menjadi 9 desa dan 4 kelurahan yang 

diantaranya kelurahan banjar tengah, desa baluk, desa banyubiru, desa kaliakah, 

desa brangbang, Kelurahan baler bale agung, desa cupel, desa tegal badeng barat, 

desa tegal badeng timur, desa pengambengan, kelurahan loloan barat dan 

kelurahan lelateng.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baler Bale Agung. Kelurahan 

Baler Bale Agung dengan luas wilayah 9,97 Km2 merupakan salah satu kelurahan 

yang terletak di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan luas 841,80 

Km2 . Batas Wilayah Kelurahan Baler Bale Agung adalah sebagai berikut :  

a. Batas utara adalah Desa Brangbang 

b. Batas timur adalah Desa Pendem 
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c. Batas selatan adalah Kelurahan Banjar Tengah  

d. Batas barat adalah Desa Kaliakah  

Jumlah pendudukan kecamatan negara tahun 2017 yaitu sebanyak 324.247 

jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di kecamatan negara berada di Kelurahan Baler 

Bale Agung yakni 12.086 jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 6.019 jiwa dan 

jumlah laki-laki sebanyak 0.067 jiwa  (Jembrana profil, 2017). 

2. Karakteristik peminum kopi  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan tentang gambaran 

Kristal kalsium oksalat pada urine peminum kopi, maka akan disajikan karakteristik 

sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari distribusi kelompok usia, distribusi 

kelompok jenis kelamin, distribusi kelompok menahan buang air kemih dan distribusi 

konsumsi air minum :  

a. Usia 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, karakteristik responden 

menurut usia dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Menurut Usia 

 

No Kelompok usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1.  Remaja (17-25 tahun ) 6 17,65 % 

2.  Dewasa (26-45 tahun) 18 52,94 % 

3.  Lansia (46-65 tahun) 10 29,41 % 

Total 34  100% 
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Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa usia responden paling banyak yaitu 

pada masa dewasa (26-45 tahun) yang berjumlah 18 orang (52,94%)  

b. Jenis kelamin  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, karakteristik responden 

menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis kelamin (L/P) 
Jumlah 

(Orang) 
Persentase (%) 

1.  Laki-laki 21 61,76 

2.  Perempuan 13 38,24 

Total 34 100% 

 

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden paling 

banyak yaitu berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang (61,76%) 

dibandingan dengan perempuan yaitu sebanyak 13 orang (38,24%) 

c. Menahan buang air kemih  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, karakteristik responden 

menurut kebiasaan menahan buang air kemih  dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5 

Karakteristik Responden Menurut Kebiasaan Menahan Buang Air Kemih 

 

No. 
Kebiasaan menahan buang 

air kemih 

Jumlah 

(Orang) 
Persentase(%) 

1. Pernah 5 14,71 
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2. Tidak pernah 29 85,29 

Total 34 100 

 

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa responden paling banyak yang tidak 

pernah menahan buang air kemih yaitu sebanyak 29 orang (85,29%) 

d. Konsumsi air minum    

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, karakteristik responden 

menurut kebiasaan konsumsi air minum dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6 

Karakteristik Responden Menurut Konsumsi Air Minum 

 

No. Konsumsi Air Minum Jumlah (Orang) Persentase(%) 

1. < 8 gelas/hari 11  32,35  

2. 8 gelas/hari 14  41,18  

3. > 8 gelas/hari 9 26,47  

Total 34  100  

 

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa konsumsi air minum responden 

paling banyak yaitu responden yang meminum air sebanyak 8 gelas/hari yaitu 

sebanyak 14 orang (41,18%).  

e. Kebiasaan minum kopi   

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, karakteristik responden 

menurut kebiasaan konsumsi kopi  dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini  

Tabel 7 

Karakteristik Responden Menurut Kebiasaan Minum Kopi 

No. Minum Kopi Jumlah (Orang) Persentase(%) 
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1. 1-3 Cangkir 19  55,88 

2. > 3 Cangkir 15  44,12% 

Total 34   100% 

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa kebiasaan minum kopi responden 

paling banyak yaitu 19 orang (55,88%)  

 

3. Hasil pemeriksaan Kristal kalsium oksalat  

a. Distribusi frekuensi berdasarkan jumlah kristal kalsium oksalat pada sampel 

urine  : 

Berdasarkan pemeriksaaan yang terlah dilakukan terhadap 34 sampel urine dapat 

diketahui distribusi kristal kalsium oksalat pada urine sebagai berikut :dd 

Tabel 8 

Distribusi Kristal Kalsium Oksalat Pada Urine 

 

No. 
Jumlah Kristal Kalsium 

Oksalat 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Negatif 23 67,65  

2. +1 (1-4/LPB) 7 20,59  

3. +2 (5-9/LPB) 4 11,76 

4. +3 (>10/LPB) - 0 

Total 34 100  

 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah Kristal kalsium oksalat 

pada peminum kopi terbanyak dengan hasil negative yaitu 23 orang (67,65%)  

b. Distribusi Kristal kalsium oksalat berdasarkan subjek penelitian  

1) Distribusi Kristal kalsium oksalat berdasarkan usia   
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Berdasarkan karakteristik peminum kopi berdasarkan usia yang telah diketahui, 

distribusi kristal kalsium oksalat dapat dikategorikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9 

Distribusi Kalsium Oksalat Berdasarkan Usia 

 

No. 
Kelompok 

Usia 

Kategori Kristal Kalsium Oksalat 

Negatif +1 +2 +3 

n % N % n % n % 

1. 17-25 3 13,04 2 28,57 1 25 0 0 

2. 26-45 13 56,53 4 57,14 1 25 0 0 

3. 46-65 7 30,43 1 14,29 2 50 0 0 

Total 23 100 7 100 4 100 0 0 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

berdasarkan penggolongan usia terbanyak pada rentang usia pada rentang usia 26-45 

tahun ditemukan positif satu sebanyak 4 orang (57,14%), positif dua sebanyak 1 

orang (25%)  

2) Distribusi Kristal kalsium oksalat berdasarkan jenis kelamin  

Berdasarkan karakteristik peminum kopi berdasarkan jenis kelamin yang telah 

diketahui, distribusi kristal kalsium oksalat dapat dikategorikan sebagai berikut : 

Tabel 10 

Distribusi Kristal Kalsium Oksalat Berdasarkan Jenis Kelamin 
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No. 
Jenis 

Kelamin 

Kategori  Kristal Kalsium Oksalat 

Negatif +1 +2 +3 

n % n % n % n % 

1. Laki-laki 11 47,83 6 85,71 4 100 0 0 

2. Perempuan 12 52,17 1 14,29 0 0 0 0 

Total 23 100 7 100 4 100 0 0 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

berdasarkan jenis kelamin yang paling tinggi terdapat pada responden yang berjenis 

kelamin laki-laki yaitu didapatkan hasil positif 1 sebanyak 6 orang(85,71%) dan 

positif dua sebanyak 4 orang (100%)   

3) Distribusi Kristal kalsium oksalat berdasarkan menahan buang air kemih  

Berdasarkan karakteristik peminum kopi berdasarkan menahan buang air kemih 

yang telah diketahui, distribusi kristal kalsium oksalat dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

Tabel 11 

Distribusi Kalsium Oksalat Berdasarkan Menahan Buang Air Kemih 

 

No. 
Menahan Buang 

Air Kemih 

Kategori Kristal Kalsium Oksalat 

Negatif +1 +2 +3 

n % n % n % n % 

1. Pernah 0 0 2 28,57 3 75 0 0 

2. Tidak Pernah 23 100 5 71,43 1 25 0 0 

Total 23 100 7 100 4 100 0 0 
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Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

pada responden yang pernah menahan buang air kemih yaitu pada responden yang 

tidak pernah menahan buang air kemih didapatkan hasil positif satu sebanyak 5 orang 

(71,43%), positif dua sebanyak 1 orang (25%) 

4) Distribusi Kristal kalsium oksalat berdasarkan konsumsi air minum  

Berdasarkan karakteristik peminum kopi berdasarkan konsumsi air minum yang 

telah diketahui, distribusi kristal kalsium oksalat dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 12 

Distribusi Kristal Kalsium Oksalat Berdasarkan Konsumsi Air Minum 

 

No. 
Konsumsi Air 

Minum 

Kategori  Kristal Kalsium Oksalat 

Negatif +1 +2 +3 

n % n % n % n % 

1. < 8 gelas/hari 4 17,39 5 71,43 2 50 0 0 

2. 8 gelas/hari 10 43,48 2 28,57 2 50 0 0 

3. > 8 gelas/hari 9 39,13 0 0 0 0 0 0 

Total 23 100 7 100 4 100 0 0 

 

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

terbanyak terdapat pada responden dengan kebiasaan konsumsi air minum < 8 

gelas/hari didapatkan hasil positif satu sebanyak 5 orang (71,43%) dan positif dua 

sebanyak 2 orang (50%) 

5) Distribusi Kristal kalsium oksalat berdasarkan kebiasaan konsumsi kopi  
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Berdasarkan karakteristik peminum kopi berdasarkan kebiasaan konsumsi kopi 

yang telah diketahui, distribusi kristal kalsium oksalat dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

Tabel 13 

Distribusi Kristal Kalsium Oksalat Berdasarkan Konsumsi Kopi 

 

No. 

Konsumsi 

Kopi 

(Cangkir/Hari) 

Kategori Kristal Kalsium Oksalat 

Negatif +1 +2 +3 

n % n % n % n % 

1. 1-3 Cangkir 15 65,22 3 42,86 1 25 0 0 

2. > 3 Cangkir 8 34,78 4 57,14 3 75 0 0 

Total 23 100 7 100 4 100 0 0 

 

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

terbanyak terdapat pada responden dengan kebiasaan konsumsi kopi >3 cangkir/hari 

didapatkan hasil negative sebanyak 8 orang (34,78%), positif satu sebanyak 4 orang 

(57,14%) dan positif dua sebanyak 3 orang (75%) 

 

B. Pembahasan   

1. Karakteristik peminum kopi  

Karakteristik peminum kopi di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan 

Negara Kabupaten Jembrana dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat 

keategori yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, menahan buang air kemih dan 

konsumsi air minum. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 34 peminum kopi 

yang bersedia menjadi responden diperoleh responden yang paling banyak berada 
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pada kelompok usia masa dewasa 26-45 tahun yang berjumlah 18 orang (52,94%) 

sedangkan yang paling sedikit terdapat pada kelompok usia masa remaja 17-25 tahun 

yang berjumlah 6 orang (17,65%) 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh hasil yaitu 

sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang ( 

61,76%) Hal ini dikarenakan sebagian besar peminum kopi berjenis kelamin laki-laki.  

Karakteristik responden berdasarkan menahan buang air kemih diperoleh hasil 

yaitu responden yang pernah menahan buang air kemih sebanyak 5 orang didapatkan 

hasil positif satu sebanyak 2 orang dan positif dua sebanyak 3 orang. Hal ini 

dikarenakan factor dari dalam tubuh yaitu terhambatnya saluran kemih karena 

menahan buang air kemih.  

Karakteritik responden berdasarkan  konsumsi air minum diperoleh hasil yaitu 

responden yang minum air minum kurang dari 8 gelas/hari merupakan yang sebagian 

besar terdapat keberadaan Kristal kalsium oksalat pada urine yang didapatkan hasil 

yaitu positif satu sebanyak 5 orang dan positif dua sebanyak 2 orang. Hal ini 

dikarenakan kurangnya konsumsi air minum yang dapat mempengaruhi terbentuknya 

Kristal kalsium oksalat.  

Karakteritik responden berdasarkan konsumsi kopi  diperoleh hasil yaitu 

sebagian besar responden yang meminum kopi lebih dari 3 cangkir/hari  didapatkan 

hasil Kristal kalsium oksalat yang abnormal sebanyak 11 orang. Hal ini dikarenakan 

kandungan kopi yang diminum, kandungan-kandungan dalam kopi yang seperti 

kafein mempengaruhi terbentuknya Kristal kalsium oksalat dalam urine responden.  

2. Keberadaan Kristal kalsium oksalat pada sampel urine  
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a. Hasil Kristal Kalsium Oksalat abnormal (+1, +2, +3) 

Pada penelitian yang dilakukan di kelurahan baler bale agung kecamatan 

negara kabupaten Jembrana tentang gambaran kristal kalsium oksalat pada urine 

peminum kopi didapatkan hasil positif satu sebanyak 7 responden dan positif dua 

sebanyak 4 responden, dan 23 responden lainnya didapatkan hasil negative.  

Keberadaan kristal kalsium oksalat pada urine peminum kopi menandakan 

bahwa telah terjadi suatu keadaan tubuh yang abnormal. Berdasarkan pemeriksaan 

yang telah dilakukan terhadap 34 orang responden didapatkan 11 responden positif 

mengandung Kristal kalsium oksalat pada urinenya. Hal ini  sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa konsumsi kopi dapat menyebabkan terbentuknya kristal kalsium 

oksalat dalam urin. Hal ini dikarenakan kopi merupakan minuman berkafein yang 

banyak mengandung oksalat yang jika mengkonsumsi banyak oksalat, didalam tubuh 

zat tersebut dapat bergabung dengan kalsium membentuk kalsium oksalat 

diginjal/kandung kemih (Yuliandari, 2015) 

Asam oksalat bersama dengan mineral kalsium dalam tubuh manusia 

membentuk senyawa yang tak larut dan tak dapat diserap tubuh. Kalsium dan batu 

oksalat sebagai penyebab sekitar 80 persen penyakit batu ginjal pada orang dewasa. 

Jika terjadi gangguan fungsi ginjal dan asupan oksalat berlebih di tubuh maka terjadi 

akumulasi okalat yang memicu terbentuknya batu oksalat di ginjal/kandung kemih. 

Tahapan-tahapan terbentuknya batu oksalat/kalsium oksalat yaitu, air kemih yang 

supersaturasi (kental/pekat) akan mulai membentuk kristal-kristal padat dan menjadi 

suatu nukleus. Ketika nukleus sudah terbentuk, maka Kristal akan terus bertambah 

besar hingga mencapai titik maksimal. Ketika kristal tidak dapat tumbuh lagi, dia 
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akan bergabung dengan kristal- kristal lainnya untuk membentuk partikel yang lebih 

besar. Batu ginjal tersebut lebih lanjut dapat menimbulkan hidronefrosis. 

Hidronefrosis adalah membesarnya salah satu ginjal karena urin tidak dapat mengalir 

keluar. Hal itu akibat penyempitan aliran ginjal dan itulah sebab terbentuknya 

sumbatan pada saluran kencing, yang dapat menimbulkan gejala-gejala seperti nyeri 

pinggang yang menjalar hingga ke selangkangan, nyeri saat berkemih, kencing 

berpasir hingga kencing berdarah, kadang juga dapat disertai demam dan mual 

muntah. 

Batu saluran kemih banyak terdapat pada golongan umur 30-60 tahun (Menon 

M, 2002). Umur berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang 

menua tentu dapat berakibat buruk kepada daya tahan tubuh, terutama dalam 

melawan infeksi bakteri, virus, toksin dan lain-lain. 

Terjadinya Kristal kalsium oksalat yang abnormal disebabkan karena aktivitas 

tubuh yang kurang sementara tingkat konsumsi kopi terus meningkat yang 

disebabkan oleh pekerjaan yang membutuhkan kopi untuk menahan rasa kantuk, 

seperti salah satunya pekerja kantor. Kejadian batu saluran kemih lebih banyak terjadi 

pada orang-orang yang banyak duduk dalam melakukan pekerjaannya karena 

mengganggu proses metabolisme tubuh (Menon, 2002). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, 34 orang peminum kopi yang memiliki 

Kristal kalsium oksalat abnormal 11 (32,35%) diantaranya telah mengkonsumsi kopi 

dengan lebih dari 5 tahun. Kafein memiliki kecenderungan untuk menghambat 

aktivitas hormon adenosin yang berfungsi dalam memperlebar pembuluh darah. 

Akibatnya, dinding pembuluh darah menjadi sempit dan tekanan darah meningkat 
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sehingga terjadilah hipertensi. Tekanan darah tinggi yang berkepanjangan membuat 

jantung bekerja lebih keras sehingga secara perlahan-lahan akan merusak pembuluh 

darah disebagian tubuh. Di dalam ginjal terdapat jutaan pembuluh darah kecil yang 

berfungsi sebagai penyaring guna mengeluarkan produk sisa darah. Jika pembuluh 

darah di ginjal rusak, maka kemungkinan ginjal akan rusak dan berhenti membuang 

limbah dan cairan ekstra dari tubuh. (Aguslemi, 2012). 

b. Hasil Kristal kalsium oksalat normal 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari 34 responden peminum 

kopi yang diperiksa saat penelitian diperoleh 23 responden peminum kopi yang 

keberadaan Kristal kalsium oksalat yang normal. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor 

usia dari peminum kopi, aktivitas fisik dari peminum kopi. Seseorang dengan usia 

muda masih memiliki organ-organ tubuh yang baik, dan memiliki aktivitas yang 

padat, sehingga proses metabolism urine yang terjadi dalam tubuh berjalan dengan 

baik. Banyak mengkonsumsi air minum karena air minum mencegah terjadinya 

kepekatan urine yang semakin meningkat yang mempermudah terbentuknya batu 

ginjal.  

3. Keberadaan kristal kalsium oksalat berdasarkan karakterisik subjek 

penelitian  

Karakteristik subjek pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang 

meliputi umur, jenis kelamin, menahan buang air kemih, konsumsi air minum dan 

konsumsi kopi. Apabila dikaitkan dengan keberadaan Kristal kalsium oksalat pada 

karakteristik subjek adapun penjelasannya antara lain :  

a. Usia 
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Hasil penelitian berdasarkan karakteristik usia, dapat dilihat bahwa 

keberadaan Kristal kalsium oksalat terdapat pada kelompok usia 26-45 tahun atau 

pada masa dewasa yaitu sebanyak 5 orang dan pada kelompok usia 17-25 tahun atau 

pada masa remaja yaitu sebanyak 3 orang dan pada kelompok usia46-55 tahun atau 

pada  masa lansia  yaitu sebanya 3 orang.  

Berdasarkan hasil tersebut, kelompok usia yang mendominasi memiliki kristal 

kalsium oksalat tertinggi yaitu kelompok usia 26-45 tahun. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Felicia Suryanto (2017) bahwa proporsi batu saluran kemih 

mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan usia , yang menimbulkan 

kecurigaan adanya peningkatan penyakit degenerative. Proses degenerasi merupakan 

proses penurunan fungsi organ tubuh seiring dengan pertambahan usia, dalam hal ini 

penurunan fungsi ginjal. Batu saluran kemih yang terjadi pada usia muda mungkin 

disebabkan oleh faktor herediter, namun bisa juga disebabkan oleh gaya hidup dan 

pola makan yang salah. 

 

Semakin bertambahnya usia maka semakin bertambah pula peningkatan batu 

di ginjal dan mencapai tingkat maksimal pada usia dewasa, hal ini diakibatkan 

dengan adanya bertambahnya jumlah daya kandungan di dalam ginjal yang 

menyebab kan proses pengendapan yang tinggi di loop of henle. Anak-anak tidak 

cenderung mengalami pengendapan batu oleh karena nefronnya yang masih belum 

berkembang secara sempurna Sedangkan pada lansia, beberapa dari nefronnya sudah 

tidak bekerja dengan baik, dan sama-sama ditandai dengan penurunan dari volume 

tubulus proksimal ataupun loop of henle. Hal ini mengakibatkan peluang terjadinya 
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proses pengendapan batu itu sendiri berkurang, penjelasan inilah yang mendasari 

alasan dari insiden batu saluran kemih lebih besar terjadi pada usia dewasa jika 

dibandingkan dengan usia anak-anak dan lansia (Nurfitriani, 2019) 

b. Jenis kelamin  

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik jenis kelamin, dapat diketahui 

bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat tertinggi terdapat pada responden yang 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 10 orang dan pada responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 1 orang.  Adanya Kristal kalsium oksalat pada urine 

responden berjenis kelamin laki-laki atau perempuan menandakan bahwa ada 

kaitannya antara keberadaan Kristal kalsium oksalat pada urine dengan jenis kelamin 

responden.  

Keberadaan Kristal kalsium oksalat lebih banyak pada responden laki-laki 

dibandingkan perempuan dapat disebabkan karena perbandingan jenis kelamin 

responden yang terbanyak adalah laki-laki yang berjumlah 21 orang sedangkan 

perempuan berjumlah 13 orang sehingga bisa diartikan bahwa keberadaan Kristal 

kalsium oksalat yang dominan terdapat pada jenis kelamin laki-laki. Hal ini seseuai 

dengan teori yang dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya batu saluran 

kemih pada seseorang adalah faktor intrinsic, dimana dijelaskan bahwa jumlah 

penderita dengan jenis kelamin laki-laki tiga kali lebih banyak dibandingkan 

perempuan. (Purnomo, 2013) Laki-laki memiliki massa otot yang lebih besar 

dibandingkan perempuan sehingga pemecahan dari sel-sel otot tersebut berdampak 

terhadap peningkatan sisa metabolisme dan merupakan predisposisi dari terbentuknya 

batu saluran kemih.   
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Jumlah penderita laki-laki lebih banyak tiga kali dibandingkan dengan 

perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur anatomi saluran kemih antara 

laki-laki dan perempuan serta factor hormon estrogen yang mencegah terjadinya 

agregasi garam kalsium. (Nurfitriani, 2019) 

c. Menahan buang air kemih  

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden terhadap kebiasaan 

menahan buang air kemih dapat diketahui bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

tertinggi terdapat pada responden yang tidak pernah menahan buang air kemih yaitu 

sebanyak  6 orang dan pada responden yang pernah menahan buang air kemih 

sebanyak 5 orang.  Adanya Kristal kalsium oksalat pada urine dengan responden yang 

pernah menahan buang air kemih menandakan bahwa ada kaitannya antara 

keberadaan Kristal kalsium oksalat pada urine dengan kebiasaan menahan buang air 

kemih.  

Kebiasaan menahan buang air kemih akan menimbulkan stasis air kemih yang 

dapat berakibat timbulnya Infeksi Saluran Kemih (ISK). ISK yang disebabkan kuman 

pemecah urea sangat mudah menimbulkan jenis batu struvit. Hal ini karena kebiasaan 

sering menahan buang air kemih menimbulkan statis air kemih. Statis air kemih 

menimbulkan hipersaturasi dan agregasi kristal sehingga timbul BSK. Statis air 

kemih juga sering menyebabkan infeksi urea splitting bacteria. Kuman yang 

termasuk bakteri pemecah urea menjadi ammonium yang mengakibatkan kenaikan 

pH air kemih menjadi basa. Keadaan ini memudahkan terbentuknya ammonium 

magnesium fosfat atau batu struvit. Selain itu dengan adanya stasis air kemih maka 

dapat terjadi pengendapan kristal batu saluran kemih. (Nur, 2008) 
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d. Konsumsi air minum 

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden terhadap kebiasaan 

konsumsi air minum dapat diketahui bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

tertinggi terdapat pada responden yang mengonsumsi air putih kurang dari 8 

gelas/hari yaitu sebanyak 7 orang.  Adanya Kristal kalsium oksalat pada urine dengan 

responden yang kurang mengonsumsi air putih menandakan bahwa ada kaitannya 

antara keberadaan Kristal kalsium oksalat pada urine dengan konsumsi air minum.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rita mendapatkan hasil bahwa responden yang 

mempunyai kebiasaan minum kurang dari 1,5 liter per hari mempunyai risiko 4,911 

kali lebih besar untuk terkena BSK dibandingkan responden yang mempunyai 

kebiasaan jumlah minum yang cukup 

Air sangat penting dalam proses pembentukan BSK, bila seseorang 

kekurangan air minum maka dapat terjadi supersaturasi bahan pembentuk batu. Hal 

ini akan menyebabkan terjadinya BSK. Pada penderita dengan dehidrasi kronik pH 

air kemih cenderung turun, berat jenis air kemih naik, saturasi asam urat naik dan 

menyebabkan terjadinya penempelan kristal kalsium oksalat pada kristal asam urat 

(teori epitaksi). Penderita dianjurkan minum 2500 ml per hari dan atau dianjurkan 

minum 250 ml tiap 4 jam diambah 250 ml tiap kali makan, sehingga diharapkan 

menghasilkan sekitar 2000 ml air kemih, yang cukup untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya BSK (Lina, 2008) 

Minum banyak maka akan menghasilkan diuresis yang cukup banyak. 

Diuresis yang cukup banyak dapat menyebabkan terjadinya pengenceran bahan 

pembentuk batu yang ada dalam air kemih, sehingga tidak terjadi supersaturasi, 
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penderita sering buang air kemih sehingga tidak ada kesempatan terjadi stasis air 

kemih. Aliran dalam saluran kemih akan lebih cepat sehingga kristal yang mungkin 

sudah terjadi tidak sempat mengendap dan segera keluar bersama aliran air kemih 

(Lina, 2008) 

Keberadaan Kristal kalsium oksalat lebih banyak pada responden yang 

mengonsumsi air putih kurang dari 8 gelas/hari. Hal ini karena makin kurang 

seseorang minum air, makin kurang juga air kemih yang terbentuk. Keadaan ini akan 

menyebabkan derajat kejenuhan zat-zat kandungannya makin tinggi yang akhirnya 

akan mempermudah terbentuknya batu. Karena itu, kita dianjurkan untuk minum air 

banyak-banyak dan memang inilah cara satu-satunya modifikasi gizi atau diet yang 

telah disetujui di seluruh dunia untuk segala jenis penyakit batu ginjal. Pembentukan 

batu dipengaruhi oleh faktor hidrasi (air yang masuk dalam tubuh). Pada orang 

dengan dehidrasi (kekurangan cairan tubuh) kronik dan asupan cairan kurang 

memiliki risiko tinggi terkena BSK. Pengenceran air kemih dengan banyak minum 

menyebabkan peningkatan koefisien ion aktif setara dengan proses kristalisasi air 

kemih. Banyaknya air yang diminum akan mengurangi rata-rata umur kristal 

pembentuk batu saluran kemih dan mengeluarkan komponen tersebut dalam air 

kemih (Denstedt and Knoury, 2008).  

e. Konsumsi kopi  

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden terhadap kebiasaan 

mengonsumsi kopi dapat diketahui bahwa keberadaan Kristal kalsium oksalat 

tertinggi terdapat pada responden yang mengonsumsi kopi lebih dari 3 gelas/hari 
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yaitu sebanyak 7 orang dan responden yang mengonsumsi kopi 1-3 gelas/hari yaitu 

sebanyak 4 orang.   

Telah diketahui beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung 

substansi pembentuk batu saluran yang dapat memicu pembentukkan batu saluran 

kemih bila tidak dibatasi asupannya. Substansi tersebut antara lan : purin. oksalat, 

kalsium, fosfat dan asam urat. Diperkirakan lebih dari 80% batu saluran kemih terdiri 

atas batu kalsium, baik yang berikatan dengan fosfat maupun oksalat yang dapat 

membentuk batu kalsium fosfat dan batu kalsium oksalat. Selebihnya berasal dari 

batu asam urat, batu xanthin, batu sistein dan batu struvit. Jenis bahan makanan dan 

minuman yang mengandung kadar oksalat tinggi diperkirakan dapat meningkatkan 

pembentukkan batu oksalat diantaranta bayam, biji coklat, strawberry, kentang, 

wortel, kacang-kacangan, kopi instant, coklat susu dan the hitam. (Dhea, 2017) 

Adanya Kristal kalsium oksalat pada urine dengan responden yang 

mengonsumsi kopi menandakan kafein juga berdampak pada peningkatan laju 

metabolisme dan diuresis yang diasosiasikan dengan perkembangan penyakit 

kardivaskular. Kandungan kafein dalam kopi memiliki efek yang beragam pada setiap 

manusia. Beberapa orang akan mengalami efeknya secara langsung, sedangkan orang 

lain tidak merasakannya sama sekali. Hal ini terkait dengan sifat genetika yang 

dimiliki masing-masing individu terkait dengan kemampuan metabolisme tubuh 

dalam mencerna kafein.(Fitri, 2014) 

Tingginya minat dalam mengkonsumsi kopi memungkinkan terjadinya 

pembentukkan batu saluran kemih. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang 

mengatakan bahwa seseorang akan memiliki faktor resiko yang tinggi untuk terkena 
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batu slauran kemih dengan jenis batu kalsium oksalat jika tidak membatasi asupan 

makanan atau minuman yang memiliki kadat oksalat yang tinggi (Dhea, 2017) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vathsala (2012) menunjukkan 

bahwa jumlah oksalat yang diekskresikan oleh kelompok kasus dan control setelah 

mengkonsumsi the adalah 85 dan 43 mg/hari, sedangkan jumlah oksalat yang 

diekskresikan oleh kelompo kasus dan control setelah mengkonsumsi kopi adalah 46 

dan 43 mg/hari. Diantara peminum teh dan kopi diatas ditemukan bahwa 24,4 % dari 

responden mengalami pembentukkan batu saluran kemihnya sedangkan 75,6% 

laiinya kembali menderita (recurrenet) penyakit batu saluran kemih.  

 


