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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah merupakan salah satu ternak yang dapat menghasilkan susu 

dengan kuantitas yang banyak. Produksi susu sapi perah mampu menyuplai 

kebutuhan sebagian besar kebutuhan susu di dunia. Sapi perah memiliki kontribusi 

besar dalam memenuhi kebutuhan susu nasional yang mengalami pengingkatan 

dari tahun ketahun. Kebutuhan konsumsi protein hewani di indonesia dari tahun 

ketahun terus mengalami peningkatan yang pesat (Mustofa., 2008). 

Hasil sensus sapi dan kerbau yang dilakukan pada awal tahun 2015 tercatat 

sebanyak 16,7 juta ekor (15,4 juta ekor sapi dan 1,3 juta ekor kerbau) tersebar 

diberbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 597.129 ekor diantaranya adalah sapi 

perah yang memproduksi susu untuk konsumsi dalam negeri. Sebanyak 98% dari 

populasi sapi perah di Indonesia tersebar di pulau Jawa yakni 27,2% di Jawa Barat; 

36,8% di Jawa Tengah; 0,9% di DKI Jakarta dan 1,9% di DI Yogyakarta 

(Ditjennak dan Keswan, 2015).  

Kesehatan ternak merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi maupun produksi ternak termasuk sapi 

perah. Penyakit infeksius dan noninfeksius sering menjadi kendala dalam proses 

pertumbuhan dan produksi dalam usaha peternakan sapi perah di Indonesia. 

Penyakit diare, seperti mastitis dan brucellosis, adalah penyakit yang sering 

dijumpai di Indonesia. 
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Kesehatan pedet dalam usaha sapi perah merupakan permasalahan yang 

harus segera ditanggulangi karena akan berdampak pada pertumbuhan dan 

produksi pada saat sapi dewasa. Sapi pedet memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi 

terhadap lingkungan, kondisi kandang, dan pakan karena kekebalan (imunitas) 

tubuh yang dimiliki belum berkembang secara maksimal. Salah satu penyakit yang 

sering dialami pedet adalah diare.  Diare terjadi akibat peningkatan jumlah bakteri 

patogen, terutama coliform di usus halus, namun terjadi penurunan populasi bakteri 

Lactobacillus dan Bifidobacteria (Krehbiel et al., 2003). 

Urinalisis sering dilakukan pada manusia dan hewan kecil, tetapi pada 

hewan ruminansia besar seperti sapi, hal ini belum merupakan uji rutin. Analisis 

kimiawi urin secara umum dilakukan dengan cara uji dipstik yaitu suatu tes yang 

menggunakan stik yang dibuat khusus yang terdiri atas strip untuk mendeteksi 

glukosa, protein, bilirubin, urobilinogen, pH, berat jenis, darah, keton, nitrit, dan 

leukosit. Penggunaan dipstik pada urinalisis tidak memerlukan keterampilan 

khusus, selain itu hasilnya bisa didapat hanya dalam waktu beberapa menit 

(Bolodeoku, 1991). 

 Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memeriksa kesehatan sapi pedet 

saat ini adalah dengan urinalisis. Urinalisis merupakan pemeriksaan uji saring yang 

sering dilakukan untuk mengetahui gangguan ginjal dan saluran kemih atau 

gangguan metabolisme tubuh (Strasinger, 2001). Urinalisis dapat menunjang 

penelusuran akibat suatu penyakit atau penyimpangan yang terjadi pada hewan 

melalui urin, yang bersifat patologis, dengan demikian diagnosis maupun 

prognosis dapat tercapai secara akurat.   
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Penelitian ini bertujuan mengetahui status kadar glukosa dan bilirubin pada 

sapi pedet peranakan Friesian Holstein pra-sapih dengan melakukan pemeriksaan 

urin menggunakan strip test combur. Manfaat yang diharapkan yaitu memberi 

informasi terkait kondisi kesehatan serta permasalahan penyakit pada sapi Friesian 

Holstein.  

1.2 Rumusan Malasah 

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana nilai glukosuria pedet peranakan Friesian Holstein di Dusun 

Maron Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana nilai bilirubinuria pedet peranakan Friesian Holstein di Dusun 

Maron Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ? 

3. Bagaimana nilai proteinuria pedet peranakan Friesian Holstein di Dusun 

Maron Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;  

1. Mengetahui nilai glukosuria pedet peranakan Friesian Holstein di Dusun 

Maron Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui nilai bilirubinuria pedet peranakan Friesian Holstein di Dusun 

Maron Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui nilai proteinuria pedet peranakan Friesian Holstein di Dusun 

Maron Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Data dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Memberikan data tentang tingkat kesehatan sapi pedet peranakan Friesian 

Holstein (PFH) untuk dapat dijadikan acuan dalam usaha pemeliharaan. 

2. Memperkaya data kesehatan sapi pedet peranakan Friesian Holstein (PFH)  

terutama yang berkaitan dengan ilmu kesehatan sapi perah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

2.1.1 Taksonomi dan Klasifikasi 

Sapi FH berasal dari Propinsi Freisland negeri Belanda. Sapi tersebut  

dikenal dengan nama Friesian di Negeri Belanda dan di Indonesia terkenal dengan 

nama Friesian Holstein atau Fries Holland (FH). Bangsa sapi Holstein ini adalah 

bangsa sapi perah yang tertua, terkenal dan tersebar hampir di seluruh pelosok 

dunia (Prihadi, 1997). Sapi Friesian Holstein atau FH berasal dari Propinsi Belanda 

Utara dan Propinsi Friesland Barat.   

Klasifikasi sapi Friesian Holstein (FH) menurut Sudono et al. (2003) 

adalah:   

Kingdom   : Animalia  

Filum     : Chordata  

Kelas     : Mammalia   

Ordo     : Artiodactyla   

Famili    : Bovidae  

Genus    : Bos  

Spesies   : Bos taurus 

2.1.2 Gambaran Umum 

Sifat  kualitatif sapi FH murni dapat diamati dari warna bulu yang pada 

umumnya bewarna hitam dan putih, kadang-kadang merah dan putih dengan batas-

batas warna yang jelas. Selain diambil atau diperah susunya, sapi FH juga baik 
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sebagai sapi pedaging, karena pertumbuhan cepat dan karkas sangat bagus. 

Sementara itu, lemak daging anak sapi bewarna putih, sehingga baik sekali untuk  

produksi veal (daging anak sapi). Masa kebuntingan induk sapi adalah 280 hari 

dengan bobot sapi neonatus mencapai 43 kg (Sudono et  al., (2003).  

Sapi perah di Indonesia ada sejak abad ke-17, orang Belanda membawa 

sapi perah Holstein dari negaranya ke Indonesia untuk kepentingan orang-orang 

Eropa, terutama pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pemerintah 

Indonesia mendatangkan sapi FH murni dari belanda sebanyak 1000 ekor melalui 

perusahaan Negara Perhewani, dilakukan pada tahun 1965 (Soetarno, 2000). 

Pertimbangan pemerintah sampai saat ini hanya mengimpor sapi Friesian Holstein 

dari Belanda, Australia, Selandia Baru dan Amerika karena selain negara-negara 

tersebut merupakan sumber bibit sapi Friesian Holstein juga negara-negara 

tersebut bebas dari penyakit menular yang juga tidak ada di Indonesia (Soetarno, 

2003).  

 
Gambar 2.1 Sapi Friesian Holstein mempunyai warna yang cukup terkenal, belang 

hitam-putih yang merupakan warna dominan, dan perbandingan antara 

warna hitam dengan putih tidak tertentu atau tidak tetap (Prihadi, 1997).  
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Hadjosubroto (1994) menyatakan bahwa sapi Friesian Holstein termasuk 

lambat dewasa dan pertumbuhan maksimum sering baru tercapai pada umur 7 

tahun. Sapi ini termasuk jinak dan merupakan sapi tipe besar, dengan berat dewasa 

berkisar antara 549 sampai 680 kg, dan yang jantan dapat sampai 800 kg  atau 

lebih. Pertumbuhan ambing yang kuat dan besar, produksi susunya terkenal  tinggi 

di Indonesia, rerata produksi susunya berkisar antara 2.500 sampai 3.500 kg per 

laktasi. 

2.2 Manajemen Pakan 

Pengelolaan pedet sapi pedet di peternakan rakyat secara umum peternak 

tidak memisahkan pedet dan induknya setelah lahir. Hanya sebagian kecil yang 

memisahkan pedet dari induknya setelah lahir. Model pemeliharaan yang kurang 

baik menyebabkan  kematian mencapai 23-25% sampai pedet umur 4 bulan 

(Siregar, 2003).   

Pedet yang baru saja lahir lebih baik dibiarkan bersama – sama induknya 

selama 24 sampai dengan 36 jam untuk memberi kesempatan memperoleh susu 

pertama. Susu pertama itu disebut kolostrum. Kolostrum adalah produksi susu awal 

yang berwarna kuning, agak kental dan berubah menjadi susu biasa sesudah 4 

sampai dengan 5 hari. Alat pencernaan Pedet umur kurang 4 bulan belum 

sempurna. Pencernaan pakan yang dilakukan oleh bakteri dan protozoa yang ada 

di dalam rumen belum berarti, oleh karena itu pedet tidak dapat memakan hijauan 

kasar dengan kualitas rata-rata dalam jumlah besar. Pedet diberi susu buatan 

selama mungkin dengan takaran makanan konsentrat yang serasi dengan pakan 
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kasar yang berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Pakan kasar yang berupa 

legume dapat diberikan karena disukai dan bergizi tinggi (Reksohadiprodjo, 1995)  

Pakan utama pedet ialah susu. Pemberian susu biasanya berlangsung 

sampai dengan pedet berumur 3 sampai dengan 4 bulan. Pakan pengganti dapat 

diberikan namun harus memperhatikan kondisi atau perkembangan  alat 

pencernaan pedet. Cara pemberian pakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

tergantung dari peternak itu sendiri, kondisi pedet dan jenis pakan yang diberikan.  

Kolostrum diberikan untuk pedet setidaknya untuk 3 hari, tetapi jika 

pemberian susunya dengan ember kemungkinkan untuk menyusu induknya hanya 

(12 sampai dengan 24) jam pertama dan setelah itu kolostrumnya diberikan dengan 

ember. Kolostrum mengandung bahan kering dua kali lipat dari pada susu. 

Kandungan protein dapat mencapai 18 % dibandingkan (3 sampai dengan 5)% 

dengan susu biasa. Kolostrum banyak mengandung vitamin dan mineral dan 

bersifat pencahar dan membantu membersihkan intestinum dari kotoran yang 

bergumpalan, juga mengandung antibodi yang dibutuhkan oleh pedet. Ini 

membantu pedet melindungi dirinya terhadap penyakit. Amat penting bagi pedet 

untuk mendapatkan kolostrum didalam 24 jam pertama setelah lahir karena saluran 

pencernaannya dapat menyerap antibodi selama periode ini. Kelebihan kolostrum 

dapat diberikan kepada anak sapi lebih tua, biasanya dicampur dengan susu atau 

air (Williamson, 1993). 

2.3 Penanganan Kesehatan 

Pemberian kekebalan tubuh dengan vaksin adalah bentuk perlindungan 

yang sebaik-baiknya bagi ternak. Munculnya gejala penyakit pada perpeternakan 
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segera dilaporkan kepada petugas Dinas Peternakan untuk mengetahui penyakitnya 

bersifat menular atau tidak. Tindakan yang cepat sangat penting artinya dapat 

segera membasmi suatu penyakit menular (Tatal, 1982).  

Menurut Abidin (2002) kandang atau tempat yang kotor merupakan sumber 

utama hidupnya kuman dan akan menimbulkan penyakit, kebersihan kandang 

memerlukan perhatian ekstra karena kotoran dan urine sapi akan segera terinjak-

injak oleh sapi lainya.   

Penyakit radang kuku atau kuku busuk (foot rot) penyakit ini menyerang 

sapi yang dipelihara dalam kandang yang basah dan kotor. Gejalagejalanya adalah 

mula-mula sekitar celah kuku bengkak dan mengeluarkan cairan putih keruh, kulit 

kuku mengelupas, tumbuh benjolan yang menimbulkan rasa sakit, sapi pincang dan 

akhirnya bisa lumpuh dan upaya pencegahan dan pengobatannya dilakukan dengan 

memotong kuku dan merendam bagian yang sakit dalam larutan refanol selama 30 

menit yang diulangi seminggu sekali serta menempatkan sapi dalam kandang yang 

bersih dan kering (Soekarto 1982).  

Diare adalah penyakit yang sering menyerang pedet Penyakit ini dat-

angnya mendadak dengan tanda-tanda anak sapi tampak lesu, tidak ingin menyusu 

pada induknya, suhu tubuhnya meninggi, mengeluarkan kotoran cair berwarna 

kuning keputih-putihan dan berbau busuk. Maka kebersihan kandang harus 

diperhatikan, selain itu kembersihan ambing susu induk sapi harus diperhatikan 

supaya dalam pemberian kolostrum tidak tercampur bakteri yang menyebabkan 

diare (Abirami, 2002).  
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2.4 Urinasi 

2.4.1 Proses Urinasi 

 
Gambar 2.2 Proses pembentukan urin pada nefron ginjal (Tiwari, 2007) 

Proses pembentukan urin adalah melalui organ ginjal. Ginjal bertugas 

membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih 

dibutuhkan oleh tubuh akan direabsorsi kembali ke aliran darah. Pembentukan urin 

ini terjadi melalui serangkaian proses filtrasi (penyaringan zat-zat sisa yang 

beracun), reabsorpsi (penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh), 

dan augmentasi (penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh) 

(Gandasoebrata, 2010). Skema proses pembentukan urin adalah sebagai berikut; 

A. Filtrasi 

Pembentukan urin diawali dengan filtrasi yang terjadi di dalam kapiler 

glomerulus, yaitu kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam kapsula 

Browman. Filtrasi berlangsung pada saat darah masuk ke nefron melalui arteriola 

aferen. Pada saat darah melalui arteriola aferen  ini, tekanan darah relatif cukup 

tinggi, sedangkan tekanan darah di arteriola eferen relatif cukup rendah. Kondisi 

ini terjadi karena diameter arteriola aferen lebih besar dan ukurannya lebih pendek 

dibandingkan dengan arteriola eferen. Keadaan inilah yang mengakibatkan 
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terjadinya filtrasi. Pada saat itu berliter-liter darah didorong ke ruang glomerulus 

(Syaifuddin, 2003). 

Glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori (podosit), 

membran basiler, dan epitel kapsula bowman yang dapat mempermudah proses 

filtrasi. Selain struktur glomerulus tersebut faktor lain yang mempermudah proses 

filtrasi yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Tekanan hidrostatik (TH) 

yaitu tekanan darah terhadap dinding pembuluh.  

Sementara itu, tekanan osmotik (TO) yaitu tekanan yang dikeluarkan oleh 

air (pelarut lain) pada membran filtrasi. Permeabilitas membran ini 100–1.000 kali 

lebih permeabel dibandingkan dengan permeabilitas kapiler pada jaringan lain. 

Pada proses filtrasi ini sel-sel darah, trombosit, dan sebagian besar protein plasma 

disaring dan diikat agar tidak turut dikeluarkan. Sementara itu, zat-zat kecil terlarut 

dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida 

bikarbonat, garam lain, dan urea melewati saringan dan menjadi bagian dari 

endapan. Hasil saringan tersebut merupakan urin primer (filtrat glomerulus). Jadi, 

urin primer komposisinya masih serupa dengan darah tetapi tidak mengandung 

protein dan tidak mengandung elemen seluler, contoh sel darah merah. Cairan 

filtrasi dari glomerulus ini akan masuk ke tubulus dan mengalami reabsorpsi 

(Campbell, N.A., et al. 2006) 

B. Reabsorpsi 

Pada proses ini terjadi reabsorpsi zat-zat sebagai berikut; 

1. Reabsorpsi air 
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Pada keadaan normal, sekitar 99% air yang menembus membran filtrasi 

akan direabsorpsi sebelum mencapai ureter. Reabsorpsi terjadi di tubulus 

kontortus proksimal yang dilakukan secara pasif melalui proses osmosis. Perlu 

Anda ketahui bahwa setiap hari tubulus ginjal mereabsorpsi lebih dari 178 liter 

air, 1.200 gram garam dan 150 gram glukosa.  

1. Reabsorpsi zat tertentu 

Reabsorpsi zat-zat tertentu dapat terjadi secara transpor aktif dan difusi. 

Zat-zat yang mengalami transpor aktif pada tubulus kontortus proksimal yaitu 

ion Na+, K+, PO4–, NO3–, glukosa dan asam amino. Ion Na+ mengalami difusi 

dari sel tubulus menuju pembuluh kapiler. Difusi ini terjadi karena adanya 

perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel tubulus. Difusi tersebut dapat 

meningkat karena permeabilitas sel tubulus yang tinggi terhadap ion natrium. 

Permeabilitas yang tinggi ini disebabkan oleh banyaknya mikrovilli yang 

memperluas permukaan tubulus. Proses reabsorpsi ini memerlukan energi dan 

dapat berlangsung terus-menerus. 

2. Reabsorpsi zat yang penting bagi tubuh 

Zat-zat penting bagi tubuh yang secara aktif direabsorpsi yaitu protein, 

asam amino, glukosa, asam asetoasetat, dan vitamin. Glukosa dan asam 

asetoasetat merupakan sumber energi, sedangkan protein dan asam amino 

merupakan bahan pengganti sel yang telah rusak. Zat-zat tersebut direabsorpsi 

secara aktif di tubulus kontortus proksimal sehingga tidak akan ditemukan lagi 

di lengkung Henle. Pada saluran menurun lengkung henle, reabsorpsi air terus 

berlangsung selama filtrat itu bergerak di sepanjang tubula tersebut, di saluran 
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menurun ini, epitelium transpor sangat permeabel terhadap air, tetapi sangat 

tidak permeabel terhadap garam dan zat terlarut lainnya. Berkebalikan dengan 

saluran menurun, saluran menaik lengkung henle lebih permeabel terhadap 

garam dan tidak permeabel terhadap air. Setelah terjadi reabsorpsi di tubulus 

kontortus proksimal dan sepanjang saluran lengkung henle, tubulus akan 

menghasilkan urin sekunder. Pada urin sekunder ini zatzat yang masih 

diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa 

metabolisme yang bersifat racun akan bertambah, misal konsentrasi dari 0,03% 

dalam urin primer dapat mencapai 2% dalam urin sekunder. (Frances, 1995). 

C. Augmentasi 

Augmentasi atau sekresi tubular adalah proses penambahan zat-zat yang 

tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus kontortus distal. Sel-sel tubulus 

menyekresi ion hidrogen (H+), ion kalium (K+), amonium (NH3), urea, kreatinin 

dan racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Ion-ion ini kemudian 

menyatu dengan urin sekunder. 

Penambahan ion hidrogen pada proses augmentasi sangat penting untuk 

menjaga kesetimbangan pH dalam darah. Jika pH dalam darah mulai turun, sekresi 

ion hidrogen akan meningkat sampai berada pada keadaan pH normal (7,3–7,4) 

dan urin yang dihasilkan memiliki pH sekitar 4,5–7,5. Selain itu, pada tahap 

augmentasi ini berlangsung proses pembersihan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Urin 

yang terbentuk akan disimpan sementara di kandung kemih. Setelah itu, urin akan 

dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan yaitu 96% 
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air, 1,5% garam, 2,5% urea dan sisa substansi lain seperti pigmen empedu. Pigmen 

empedu ini berfungsi memberi warna pada urin (Campbell, N.A., et al. 2006). 

2.4.2 Glukosa Urin 

Glukosa urin adalah gugus gula sederhana yang masih ada di urin setelah 

melewati berbagai proses di ginjal, adanya glukosa di alam urin mengindikasikan 

bahwa ada yang tidak beres pada saat proses urinisasi, hal ini disebabkan karena 

kurang hormon insulin, yaitu hormon yang mengubah glukosa menjadi menjadi 

energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Pemeriksaan glukosa urin merupakan 

pengukuran kadar glukosa dalam urin. Pemeriksaan ini sebenarnya tidak dapat 

digunakan untuk menggambarkan kadar glukosa dalam darah (Sherwood, 2011). 

Glukosa urin adalah keadaan abnormal dimana gula (glukosa) disekresikan 

ke dalam urin dalam jumlah tinggi, dalam keadaan urin normal tidak ditemukan 

glukosa dengan jumlah tinggi karena tubulus ginjal akan melakukan proses 

reabsorsi molekul glukosa untuk kembali masuk dalam sirkulasi darah. Hal ini 

terjadi ketika glukosa darah meningkat dan konsentrasi glukosa melebihi ambang 

batas ginjal atau diakibatkan karena tubulus kehilangan kemampuan mereabsorsi 

(Wilson, 2005) 

Proses pembentukan glukosa pada urin yaitu melalui beberapa mekanisme 

antara lain darah disaring oleh jutaan reabsorbsi, sebuah unit fungsional dalam 

ginjal. Hasil penyaringan berisi produk-produk limbah (misalnya urea), elektrolit 

(misalnya natrium, kalium, klorida), asam amino, dan glukosa. Filtrat kemudian 

dialirkan ke tubulus ginjal untuk direabsorbsi dan reabsorbsi; zat-zat yang 
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diperlukan (termasuk glukosa) diserap kembali dan zat-zat yang tidak diperlukan 

kembali diekskresikan ke dalam urin (Abidin, 2002)  

Glukosuria (kelebihan gula dalam urin) terjadi karena nilai ambang ginjal 

terlampaui atau daya reabsorbsi tubulus yang menurun. Glukosuria secara umum 

berarti diabetes mellitus, namun Glukosuria dapat terjadi tidak sejalan dengan 

peningkatan kadar glukosa dalam darah, oleh karena itu Glukosuria tidak selalu 

dapat dipakai untuk menunjang diagnosis diabetes mellitus, secara umum tidak ada 

glukosa dalam air seni, adanya glukosa dalam urin (disebut Glukosuria) harus 

diwaspadai adanya gangguan atau penyakit. Jika Glukosuria bersama 

hiperglikemia (peningkatan kadar gula dalam darah), maka kemungkinan adalah 

diabetes mellitus (DM), sindrom Cushing, penyakit pankreas, kelainan susunan 

syaraf pusat, gangguan metabolisme berat (misalnya pada kebakaran hebat, 

penyakit hati lanjut, sepsis, dsb), atau oleh karena obat-obatan kortikosteroid, 

thiazide, obat kontrasepsi oral) (Sherwood, 2011). 

Glukosuria tidak selalu dapat dipakai untuk menunjang diagnosis diabetes 

mellitus. Jika nilai ambang ginjal begitu rendah bahkan kadar glukosa darah 

normal menghasilkan kondisi Glukosuria, keadaan ini disebut sebagai glycosuria 

ginjal. Glukosuria dapat terjadi karena peningkatan kadar glukosa dalam darah 

yang melebihi kapasitas maksimum tubulus untuk mereabsorpsi glukosa. Hal ini 

dapat ditemukan pada kondisi diabetes mellitus, tirotoksikosis, sindroma cushing, 

phaeochromocytoma, peningkatan tekanan intracranial atau karena ambang 

rangsang ginjal menurun seperti pada renal Glukosuria, kehamilan dan sindroma 

fanconi (Kiki, 2016). 
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Hampir dapat dipastikan bahwa penyebab glukosuria adalah hiperglisemia 

yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik. Hiperglisemia ini merupakan 

suatu kondisi tingginya rasio gula dalam darah. Apabila kadar glukosa darah 

meningkat, filtrat glomerulus akan mengandung lebih banyak glukosa daripada 

yang dapat direabsorpsi (Jevon P & Ewens B, 2008). 

 Pada kondisi nornal nilai glukosuria di dalam urin sekitar 50-100 mg/dL 

(2.5-5 mmol/L) (Roche Diagnostics International Ltd, 2018). Tetapi tidak menutup 

kemungkinan gangguan pada ginjal kadang-kadang juga dapat menginduksi 

glukosuria. Simtoma ini disebut glukosuria renal, glukosa diekskresi bersama urin 

meskipun kadar glukosa dalam darah normal (Ganong, 2005). 

2.4.3 Bilirubin Urin 

Bilirubin adalah pigmen berwarna kuning kecokelatan yang berasal dari 

perombakan heme dari hemoglobin dalam proses pemecahan eritrosit oleh sel 

retikuloedotel. Sel retikuloedotel membuat bilirubin tidak laurt didalam air. 

Bilirubin disekresikan ke dalam darah diikat albumin untuk di angkut dalam 

plasma. Bilirubin yang larut dalam air masuk ke dalam saluran empedu dan 

disekresikan ke dalam usus. sisa bilirubin dibawa menuju ginjal dan disekresikan 

melalui urin (Widman, 1995).  

Bilirubin bergerak melewati hati untuk akhirnya dikeluarkan dari badan. 

Namun terkadang hati tidak dapat memroses bilirubin dalam tubuh. Hal tersebut 

bisa terjadi karena jumlah bilirubin yang diproduksi terlalu banyak, adanya 

sumbatan, atau peradangan hati. Jika jumlah bilirubin dalam tubuh menjadi terlalu 

banyak, kulit dan bagian putih pada mata akan mulai terlihat menguning. 
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Bilirubin yang dapat dijumpai dalam urin adalah bilirubin direk 

(terkonjugasi), karena tidak terkait dengan albumin, sehingga mudah di filtrasi oleh 

glomerulus dan diekskresikan ke dalam urin bila kadar dalam darah meningkat. 

Bilirubinuria dijumpai pada sirois hati (gagal hati), ikterus obstruktif (kerusakan 

saluran empedu), ikterus hepatoseslular (Burtis et al, 2005).  

 Uji bilirubinuria dapat menggunakan reaksi diazo dengan menggunakan 

dipstik prosedur pengukurannya yaitu denganspesimen menggumpulkan urin pagi 

atau urin sewaktu, celupkan stik reagen (dipstik) tunggu 30 detik lalu bandingkan 

warnanya dengan bagan warna pada botol reagen. Pembacaan dipstik dengan 

instrumen otomatis lebih dianjurkan untuk memperkecil kesalahan dalam 

pembacaan secara visual (Santosa, C.M. 2005). 

Bilirubin tidak ada dalam urin normal, adanya hasil positif termasuk jejak 

positif pada pengukuran, menunjukkan adanya gangguan kondisi patologis dan 

membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Reaksi yang menunjukan positif bilirubin 

dapat terjadi dengan urin yang mengandung klorpromazin dosis besar atau 

rifampen yang mungkin keliru dianggap sebagai bilirubin positif. Fenomena ini 

ditandai dengan perkembangan warna pada uji dipstik yang tidak berkorelasi 

dengan warna pada bagan warna reagen. Pada keadaan normal nilai bilirubin yang 

dapat di jumpai didalam urin yaitu kurang dari 0.4-0.8 mg/dL (Roche Diagnostics 

International Ltd, 2018). 

Pengeluaran bilirubin pada urin akan mencapai tingkat signifikan pada 

beberapa proses penyakit yang meningkatkan jumlah bilirubin terkonjugasi pada 

aliran darah. Pada beberapa penyakit hati yang berkaitan dengan perantara menular 
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atau hepatotoxic, sel-sel hati tidak mampu untuk menegeluarkan semua bilirubin 

yang terkonjugasi pada empedu, sehingga sejumlah bilirubin dikembalikan ke 

darah untuk menaikkan tingkat darah dan meneyebabkan bilirubinuria (Hardjono, 

2003). 

2.4.4 Protein Urin 

Proteinuria menandakan terdapat protein dalam urin, proteinuria juga 

disebut albuminuria atau urin albumin adalah suatu kondisi di mana urin 

mengandung jumlah protein yang tidak normal. Albumin adalah protein utama 

dalam darah. Protein adalah blok pembangun pada semua bagian tubuh, termasuk 

otot, tulang, rambut, dan kuku. Protein dalam darah juga memiliki sejumlah fungsi 

penting. Mereka melindungi tubuh dari infeksi, membantu pembekuan darah, dan 

menjaga jumlah cairan yang tepat agar beredar di seluruh tubuh. 

Proteinuria terjadi karena molekul protein dapat melewati membran 

glomelurus. Hal ini terjadi karena pada saat darah melewati ginjal , ginjal 

menyaring produk limbah dari sisa metabolisme dan meninggalkan zat-zat yang 

masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti albumin, dan protein lain., namun protein dari 

darah dapat bocor ketika filter ginjal, yang disebut glomelurus rusak (Mulyati, 

2004). 

Proteinuria merupakan tanda penyakit ginjal kronis, yang dapat 

mengakibatkan diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit yang menyebabkan 

peradangan pada ginjal. Untuk alasan ini, pengujian albumin dalam urin 

merupakan bagian dari penilaian medis rutin untuk semua orang. Jika CKD 

berlangsung, dapat menyebabkan penyakit ginjal stadium akhir (ESRD), ketika 



 

19 
 

ginjal gagal secara penuh. Seseorang dengan ESRD harus menerima transplantasi 

ginjal atau perawatan pembersihan darah rutin yang disebut dialisis. Selain 

penyakit ginjal protein didalam urin dapat juga berhubungan dengan demam, kerja 

otot, obat-obatan, stress dan hal-hal lain yang menyebabkan protein lolos dari 

filtrasi glomelurus. Latihan berat atau aktivitas yang berlebihan juga akan 

menambah produksi protein dalam urin (Santosa,2005) 

Protein urine adalah suatu kondisi dimana terlalu banyak protein dalam 

urine dari adanya kerusakan ginjal. Jumlah normal protein yang terkandung di 

dalam urin yaitu 7.5-20 mg/dL (0.075-0.2 g/L) jika jumlah protein dalam urine 

menjadi abnormal, maka dianggap sebagai tanda awal penyakit ginjal atau penyakit 

sistemik yang signifikan. Jika kadar gula darah tinggi selama beberapa tahun 

kerusakan ginjal, maka kemungkinan akan terlalu banyak albumin akan (Roche 

Diagnostics International Ltd, 2018). 

2.5 Urinalisis Test  

Urinalisis adalah tes yang dilakukan pada sampel urin pasien untuk tujuan 

diagnosis infeksi saluran kemih, batu ginjal, skrining dan evaluasi berbagai jenis 

penyakit ginjal, memantau perkembangan penyakit seperti diabetes melitus dan 

tekanan darah tinggi (hipertensi), dan skrining terhadap status kesehatan umum 

(labkesehatan, 2010). 

Urinalisis dimulai dengan mengamati penampakan makroskopik (warna 

dan kekeruhan). Urin normal yang baru dikeluarkan tampak jernih sampai sedikit 

berkabut dan berwarna kuning oleh pigmen urokrom dan urobilin. Intensitas warna 

sesuai dengan konsentrasi urin; urin encer hampir tidak berwarna, urin pekat 
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berwarna kuning tua atau sawo matang. Kekeruhan biasanya terjadi karena 

kristalisasi atau pengendapan urat (dalam urin asam) atau fosfat (dalam urin basa). 

Kekeruhan juga bisa disebabkan oleh bahan selular berlebihan atau protein dalam 

urin. Volume urin normal adalah 750-2.000 ml/24hr. Pengukuran volume ini pada 

pengambilan acak (random) tidak relevan. Karena itu pengukuran volume harus 

dilakukan secara berjangka selama 24 jam untuk memperoleh hasil yang akurat 

(Sarwono, 2002). 

Kelainan pada warna, kejernihan, dan kekeruhan dapat mengindikasikan 

kemungkinan adanya infeksi, dehidrasi, darah di urin (hematuria), penyakit hati, 

kerusakan otot atau eritrosit dalam tubuh. Obat-obatan tertentu juga dapat 

mengubah warna urin. Kencing berbusa sangat mungkin mewakili jumlah besar 

protein dalam urin (proteinuria). Beberapa keadaan yang menyebabkan warna urin 

adalah; 

A. Merah: Penyebab patologik: hemoglobin, mioglobin, porfobilinogen, 

porfirin. Penyebab nonpatologik: banyak macam obat dan zat warna, 

bit, rhubab (kelembak), senna. 

B. Oranye: Penyebab patologik: pigmen empedu. Penyebab nonpatologik: 

obat untuk infeksi saliran kemih (piridium), obat lain termasuk 

fenotiazin. 

C. Kuning: Penyebab patologik: urin yang sangat pekat, bilirubin, 

urobilin. Penyebab nonpatologik: wotel, fenasetin, cascara, 

nitrofurantoin. 
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D. Hijau: Penyebab patologik: biliverdin, bakteri (terutama 

Pseudomonas). Penyebab nonpatologik: preparat vitamin, obat 

psikoaktif, diuretik. 

E. Biru: tidak ada penyebab patologik. Pengaruh obat: diuretik, nitrofuran. 

F. Coklat: Penyebab patologik: hematin asam, mioglobin, pigmen 

empedu. Pengaruh obat: levodopa, nitrofuran, beberapa obat sulfat. 

G. Hitam atau hitam kecoklatan : Penyebab patologik: melanin, asam 

homogentisat, indikans, urobilinogen, methemoglobin. Pengaruh obat: 

levodopa, cascara, kompleks besi, fenol. 

Pemakaian reagen strip haruslah dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu 

harus diperhatikan cara kerja dan batas waktu pembacaan seperti yang tertera 

dalam leaflet. Setiap habis mengambil 1 batang reagen strip, botol / wadah harus 

segera ditutup kembali dengan rapat, agar terlindung dari kelembaban, sinar, dan 

uap kimia. Setiap strip harus diamati sebelum digunakan untuk memastikan bahwa 

tidak ada perubahan warna. 

A. Glukosa 

Glukosa urin adalah keadaan abnormal dimana gula (glukosa) 

disekresikan ke dalam urin dalam jumlah tinggi, dalam keadaan urin 

normal tidak ditemukan glukosa dengan jumlah tinggi karena tubulus ginjal 

akan melakukan proses reabsorsi molekul glukosa untuk kembali masuk 

dalam sirkulasi darah. Hal ini terjadi ketika glukosa darah meningkat dan 

konsentrasi glukosa melebihi ambang batas ginjal atau diakibatkan karena 

tubulus kehilangan kemampuan mereabsorsi (Wilson, 2005). 
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B. Bilirubin 

Bilirubin yang dapat dijumpai dalam urin adalah bilirubin direk 

(terkonjugasi), karena tidak terkait dengan albumin, sehingga mudah 

difiltrasi oleh glomerulus dan diekskresikan ke dalam urin bila kadar dalam 

darah meningkat. Bilirubinuria dijumpai pada sirois hati (gagal hati), 

ikterus obstruktif (kerusakan saluran empedu), ikterus hepatoseslular 

(Burtis et al, 2005). 

C. Protein 

Proteinuria terjadi karena molekul protein dapat melewati membran 

glomelurus. Hal ini terjadi karena pada saat darah melewati ginjal , ginjal 

menyaring produk limbah dari sisa metabolisme dan meninggalkan zat-zat 

yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti albumin, dan protein lain., 

namun protein dari darah dapat bocor ketika filter ginjal, yang disebut 

glomelurus rusak (Mulyati, 2004). 

Protein terdiri atas fraksi albumin dan globulin, peningkatan 

ekskresi albumin merupakan petanda yang sensitif untuk penyakit ginjal 

kronik yang disebabkan karena penyakit glomeruler, diabetes mellitus, dan 

hipertensi. Sedangkan peningkatan ekskresi globulin dengan berat molekul 

rendah merupakan petanda yang sensitif untuk beberapa tipe penyakit 

tubulointerstitiel. Dipstiks mendeteksi protein dengan indikator warna 

bromphenol biru, yang sensitif terhadap albumin tetapi kurang sensitif 

terhadap globulin, protein Bence-Jones, dan mukoprotein (Santosa, C.M. 

2005). 
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