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ABSTRAK 

Elysa Septyasri, J500090058,  2012, Hubungan antara pH Urin dan Nefrolithiasis 
pada Pasien dengan Riwayat Diabetes Melitus di RSUD Dr. Moewardi 

Latar Belakang. Peningkatan prevalensi nefrolithiasis dipengaruhi oleh adanya pH 
urin rendah. Salah satu penyebab pH urin rendah adalah terganggunya 
ammoniagenesis ginjal. Gangguan proses ammoniagenesis ginjal terjadi karena 
adanya resistensi insulin pada penderita diabetes melitus dan sindrom metabolik. 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 
rancangan case control, dengan purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah 
pasien nefrolithiasis dengan riwayat penyakit diabetes melitus dan tanpa diabetes 
melitus serta telah menjalani nefrolithotomi di RSUD Dr.Moewardi. Untuk 
mengetahui signifikansi hubungan pH urin dengan terjadinya nefrolithiasis pada 
pasien yang memiliki riwayat diabetes melitus digunakan uji chi square (ݔଶ) dengan 
α=0,05. 
Hasil. Dari analisis chi square (x2) didapatkan x2 = 0,034 dan p = 0,854. Karena x2 
hitung > x2 tabel ( 3,8410) dan p > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak dengan nilai 
Odds Ratio sebesar 1,07. 
Kesimpulan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signikan antara pH urin dengan kejadian nefrolithiasis pada pasien dengan riwayat 
diabetes melitus di RSUD Dr.Moewardi. 
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ABSTRACK 

Elysa Septyasri, J500090058, 2012, The Relationship Between Urine pH  and 
Nephrolithiasis  in Patients with History of  Diabetes Melitus at RSUD Dr. Moewardi 

 
Background. The increasing prevalence of nephrolithiasis is influenced by the 
presence of low urine pH .One of the causes of low urine pH is led by disruption of 
renal ammoniagenesis.  Disruption of renal ammoniagenesis process caused by 
insulin resistance in people with diabetes mellitus and metabolic syndrome. 
Methods. This study uses analytic observational case control design, with purposive 
sampling. The sample was nephrolithiasis patients with a history of diabetes mellitus 
and non-diabetes mellitus and had undergone nephrolithotomi at RSUD 
Dr.Moewardi. To determine the significance of the relationship between 
nephrolithiasis and  urine pH in patients with a history of diabetes mellitus used chi 
square test (x 2)  and  α= 0.05. 
Results. From the analysis of chi-square (x2 ) obtained x 2 = 0.034 and p = 0.854. 
Because ݔଶ account > ݔଶ table (3,841) and p > 0,05  then Ho is accepted and ܪଵ 
rejected with Odds Ratio value of 1.07.  
Conclusion. From this study is concluded that there is no relationship between urine 
pH significance and nefrolithiasis incidence in patients with a history of diabetes 
mellitus at RSUD Dr.Moewardi.  
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PENDAHULUAN 
Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme dengan manifestasi klinis 

berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Beberapa bukti menunjukkan ada berbagai 
macam etiologi dari diabetes melitus (Price, 2006). 

Diantara penyakit degeneratif, diabetes merupakan salah satu dari penyakit 
tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa mendatang. Perserikatan 
Bangsa – Bangsa dalam WHO membuat perkiraan bahwa pada tahun 2000, jumlah  
pengidap diabetes diatas umur 20 tahun berjumlah 150 juta orang.  Dalam kurun 
waktu 25 tahun kemudian yakni pada tahun 2025 diperkirakan jumlah itu akan 
membengkak menjadi 300 juta orang (Sudoyo, 2006). 

Pada tahun 2006, jumlah penyandang diabetes di Indonesia mencapai 14 juta 
orang. Menurut beberapa penelitian epidemiologi, prevalensi diabetes di Indonesia 
berkisar 1,5 sampai 2,3%. Hasil dari penelitian di Indonesia yang dilakukan pada 
penderita diabetes didapatkan kejadian ISK sebesar 47%, pasien dengan batu ginjal 
41%, pasien dengan obstruksi saluran kemih sebesar 20%. Dari sini menunjukan 
bahwa terdapat cukup banyak pasien batu saluran kemih dengan riwayat diabetes 
melitus (Ariwijaya, 2007). Dalam penelitian lain didapatkan bahwa Diabetes tipe 2 
yang  berhubungan dengan pH urin rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya 
nefrolithiasis asam urat (Maalouf, 2010). 

Didapatkan adanya suatu peningkatan prevalensi nefrolithiasis pada pasien 
dengan diabetes yang disebabkan adanya resistensi insulin. Dimana resistensi insulin 
merupakan karakteristik dari sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Nefrolithiasis 
berkaitan dengan adanya  pH urin rendah yang  terjadi akibat terganggunya 
ammoniagenesis ginjal dan pH urin rendah inilah yang merupakan merupakan faktor 
utama pembentukan batu asam urat (Uric Acid). Distribusi komponen utama batu 
dianalisis dalam 2464 sampel didapatkan proporsi batu asam urat adalah 35,7% pada 
pasien dengan diabetes tipe 2 dan 11,3% pada pasien tanpa diabetes tipe 2 (Daudon, 
2006). 

Nefrolithiasis asam urat merupakan 8-10% dari semua kejadian batu ginjal di 
Amerika Serikat, 16% penyakit batu di Okinawa, Jepang, dan 25% dari batu di 
daerah tertentu di Jerman. Pembentukan batu asam urat lebih sering pada pasien 
dengan diabetes melitus tipe 2 daripada pembentukan batu asam urat pada pasien 
non-diabetes. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian retrospektif, batu asam urat 
merupakan 34% dari kejadian batu pada pasien dengan DM tipe 2 dibandingkan 
dengan pembentukan batu pada pasien tanpa diabetes yang presentasinya hanya 6% 
(Maalouf, 2010). 

Berdasarkan data-data diatas dan didukung pula dengan adanya penelitian 
sebelumnya, maka hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian 
mengenai hubungan antara pH urin dan nefrolithiasis pada pasien dengan riwayat 
diabetes di RSUD Dr. Moewardi. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui hubungan 
antara pH urin dan nefrolithiasis pada pasien dengan riwayat diabetes melitus 
yang menjalani nefrolitotomi di RSUD Dr. Moewardi. 



METODE PENELITIAN 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian analitik 

observasional dengan rancangan penelitian case control. Penelitian ini dilakukan di 
RSUD Dr.Moewardi dengan waktu penelitian bulan September – Oktober 2012. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien nefrolithiasis di RSUD 
Dr.Moewardi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2009-2011. 
Berdasarkan rumus  sampel didapatkan sampel minimal sebanyak 45 orang untuk 
masing – masing populasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria sampel yang memenuhi syarat 
penelitian (inklusi) kontrol kasus positif adalah pasien yang menderita penyakit 
nefrolithiasis dengan riwayat diabetes melitus, dan  merupakan pasien yang mendapat 
penanganan di tahun 2009-2011. Kriteria inklusi untuk kontrol kasus negatif  adalah 
pasien yang menderita penyakit nefrolithiasis tanpa riwayat penyakit diabetes melitus 
dan mendapat penanganan ditahun 2009-2011. Dalam penelitian ini, untuk kriteria 
eksklusi antara kontrol kasus positif dan kontrol kasus negatif disetarakan yakni 
pasien nefrolithiasis yang memiliki riwayat pengobatan sitostatik, pasien dengan 
kelainan congenital sperti polycystic ginjal, hyperoxaluria dan cystinuria. 

Variabel bebas pada penelitan ini adalah penyakit diabetes melitus. 
Variabel  terikatnya adalah pH urin pada pasien nefrolithiasis. Prosedur penelitian ini 
yang pertama adalah melihat dari data rekam medis, manakah pasien yang sesuai 
dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan peneliti. Pasien yang sudah 
memenuhi kriteria penelitian kemudian dilihat pada data rekam medisnya manakah 
pasien nefrolithiasis yang memiliki riwayat diabetes melitus dan pasien nefrolithiasis 
tanpa riwayat diabetes melitus. Pasien nefrolithiasis dengan riwayat diabetes melitus 
kemudian dibedakan antara yang memiliki pH urin <5,5 dan yang memiliki pH urin 
>5,5. Pasien nefrolithiasis tanpa riwayat diabetes melitus juga dibedakan antara yang 
memiliki pH urin <5,5 dan yang memiliki pH urin >5,5, setelah itu dilakukan analisis 
data pada dua variabel penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
data menggunakan  program SPSS 19,0 for windows dengan uji data chi square, 
untuk mengetahui hubungan antara pH urin dan nefrolithiasis pada pasien dengan 
riwayat diabetes melitus di RSUD Dr.Moewardi. 
 
HASIL PENELITIAN 
1. Deskripsi Sampel Penelitian 

Tabel 1. Jumlah pasien nefrolithiasis dengan diabetes melitus dan 
nefrolithiasis  tanpa diabetes melitus 

Klasifikasi pasien nefrolithiasis Jumlah Presentase 
DM ( + ) 56 53,3 % 
DM ( - ) 49 46,7% 
TOTAL 105 100,0 % 



Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan jumlah sampel dari setiap 
kelompok atau kontrol positif dan negatif. Untuk pasien nefrolithiasis tanpa 
riwayat diabetes melitus diperoleh sampel 49 orang (46.7%), dan pasien 
nefrolithiasis dengan riwayat diabetes melitus diperoleh sampel 59 orang 
(53,3%). Sehingga total sampel kedua kelompok 105 sampel (100 %). Data 
tersebut menunjukan bahwa jumlah sampel telah memenuhi besar sampel 
minimal yaitu 45 sampel untuk masing-masing  kelompok sesuai rumus besar 
sampel uji hipotesis terhadap rerata satu populasi. Dengan besar sampel minimal 
tersebut telah mewakili populasi penelitian untuk dilakukan penelitian. 

2. Deskripsi Jumlah Pasien Nefrolithiasis 
Tabel 2. Jumlah pasien nefrolithiasis dengan pH >5.5 dan pH <5.5 

Klasifikasi pH urin Jumlah Presentase 
pH < 5,5 46 43,8 % 
pH > 5,5 59 56,2 % 
TOTAL 105 100,0 % 

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan jumlah pasien nefrolithiasis 
dengan pH <5.5 berjumlah 46 orang dengan presentase sebesar 43.8 % dan pasien 
nefrolithiasis dengan pH >5.5 berjumlah 59 orang  dengan presentase sebesar 
56.2 %. 

3. Deskripsi Hasil Analisis Data Chi Square 
Tabel 3. Deskripsi hasil analisis data berdasarkan uji chi square 

 pH urin 
x2 p < 5,5 >5,5 

N % N % 
DM ( + ) 
DM ( - ) 

25 54,3 31 52,6  
0,034 

 
0,854 21 45,7 28 47,4 

Total 46 100 59 100  
Dari tabel diatas menunjukan jumlah sampel dari setiap kelompok. Untuk 

kelompok pasien nefrolithiasis tanpa riwayat diabetes melitus diperoleh 21 
sampel dengan pH urin < 5,5 dan sebanyak 28 sampel yang pH urinnya >5,5. 
Untuk kelompok pasien nefrolithiasis dengan riwayat diabetes melitus, dari 56 
sampel diperoleh sebanyak 25 sampel dengan pH urin <5,5 dan sebanyak 31 
dengan pH urin  >5,5. Hasil uji data tersebut dengan menggunakan uji chi square 
(x2) didapatkan hasil x2 = 0,034 dan p = 0,854, sedangkan dari tabel signifikansi 
dengan derajat α = 0,05 didapatkan tabel 3,841. Karena x2 hitung lebih kecil 
daripada x2 tabel dan nilai p>0,05 (p = 0,854), maka H0 diterima dan H1 ditolak.  
Didapatkan kesimpulan bahwa “Tidak terdapat hubungan antara pH urin dan 
nefrolithiasis pada pasien dengan riwayat diabetes melitus”, dimana diabetes 
melitus tidak meningkatkan terjadinya penyakit nefrolithiasis. 

 



4. Deskripsi Rasio Odds dari uji Chi Square 
Tabel 4. Rasio Odds dari hasil uji data chi square 
  pH urin OR 

<5,5 >5,5 
DM ( + ) 
DM ( - ) 

25 31 0,93 21 28 
Total 46 59  

 Karena desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan case 
control yang merupakan rancangan untuk mempelajari hubungan antara faktor 
risiko dan efek, maka diperlukan perhitungan  rasio odds untuk menilai seberapa 
besar kemungkinan timbulnya efek (penyakit) bagi individu yang terkena risiko 
relatif (Arief, 2008). Dari perhitungan data diatas didapatkan hasil rasio Odds 
1,07 yang berarti bahwa orang-orang dengan riwayat diabetes melitus memiliki 
risiko sebesar 1,07 untuk mengidap penyakit nefrolithiasis. 
 

PEMBAHASAN 
Penelitian skripsi ini dilakukan di RSUD Dr. Moewardi pada bulan September 

2012 dan Oktober 2012. Pengambilan data dilakukan dengan cara melihat data rekam 
medis pasien nefrolithiasis ditahun 2009 sampai dengan 2011. Kemudian 
dikelompokkan menjadi pasien nefrolithiasis tanpa riwayat diabetes melitus dan 
pasien nefrolithiasis dengan riwayat diabetes melitus, untuk kemudian dianalisis hasil 
pemeriksaan lab yang mendukung penelitian yakni berupa data kadar glukosa darah 
dan pH urin. 

Setelah memperoleh sampel yang diinginkan, maka selanjutnya dilakukan 
analisis hasil laboratorium, meliputi hasil pemeriksaaan kadar gula darah dan pH urin. 
Kadar glukosa yang memenuhi kriteria untuk dimasukan dalam kategori kontrol 
positif adalah gula darah puasa >126 mg/dL atau kadar glukosa darah sewaktu >200 
mg/dL (Mansjoer, 2001). Untuk pH urin  dimasukan dalam klasifikasi pH urin <5,5 
dan pH urin >5,5 ,hal ini dikarenakan urin yang terlalu asam sebagai faktor yang 
bertanggung jawab untuk terjadinya nefrolithiasis pada pasien diabetes melitus 
(Maalouf, 2010). 

Data yang telah diperoleh dari rekam medis, selanjutnya akan diuji statistik 
hubungannya antara pH urin dan nefrolithiasis pada pasien dengan riwayat diabetes 
melitus menggunakan program SPSS 19,00 for windows. Uji statistik data disini 
menggunakan uji chi square karena jenis hipotesis yang digunakan komparatif 
dengan skala pengukuran variable nominal kategorik (Sopiyudin, 2011). 

Berdasarkan tabel 4 hasil uji chi square (x2) menunjukan significancy  0,854 
(p = 0,854) karena untuk menunjukan sebuah uji data signifikan nilai p harus <0,05 (p 
< 0,05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa “tidak terdapat hubungan antara pH 
urin dan nefrolithiasis pada pasien dengan riwayat diabetes melitus” dimana  jumlah 
pasien nefrolithiasis dengan riwayat diabetes lebih banyak yang memiliki pH urin 
>5,5. Untuk nilai x2 = 0,034 maka diketahui bahwa nilai x2 hitung lebih rendah dari 



nilai x2 tabel (x2 = 3,841).Setelah melihat hasil diatas dapat disimpulkan bahwa H0 
diterima dan H1 ditolak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang secara statistik bermakna antara pH urin dan nefrolithiasis pada 
pasien dengan riwayat diabetes melitus dengan nilai p = 0,854. Dimana diabetes 
melitus bukan sebagai faktor yang meningkatkan terjadinya penyakit nefrolithiasis 
(Dahlan, 2009). 

Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini tidak signifikan ada 
berbagai macam antara lain penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data 
rekam medis. Kerugian dalam menggunakan data rekam medis adalah keakuratan 
data tidak terjamin karena kita tidak secara langsung melakukan pengukuran data 
yang kita inginkan. Data yang tersedia kadang tidak sesuai dengan kebutuhan (Budi, 
2012), dalam penitian ini dijumpai banyak sekali data rekam medis yang tidak 
lengkap hasil laboratoriumnya sehingga banyak data rekam medis yang semula 
memenuhi kriteria inklusi tidak diambil sebagai sampel penelitian. 

Maalouf dalam penelitiannya ditahun 2010 yang juga menggunakan studi 
case control, menyebutkan bahwa penelitian yang menjadikan pH urin sebagai 
objeknya perlu beberapa hal yang harus dikendalikan atau dikontrol. Permasalahan 
yang harus dikendalikan disini meliputi diet makanan, volume urin, fungsi ginjal dan 
BMI. Dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder peneliti tidak bisa 
melakukan pngendalian terhadap diet serta produksi volume urin dari pasien. 

Prosedur pemeriksaan urin juga harus diperhatikan dalam suatu penelitian 
dimana pH urin sebagai objeknya. Urin sewaktu merupakan pengambilan sampel 
yang paling baik untuk mengetahui kadar pH urin, warna, kejernihan dan bilirubin. 
Urin pagi biasanya dipakai dalam pemeriksaaan laboratorium untuk mengetahui berat 
jenis, protein dan sedimen (Poedjiadi, 2007). 

pH urin rendah sendiri bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. pH urin 
bervariasi sepanjang hari, dipengaruhi oleh konsumsi makanan yakni bersifat basa 
setelah makan. Urin pagi hari (bangun tidur) merupakan urin yang lebih asam. Obat-
obatan tertentu seperti aspirin dan penyekit gangguan keseimbangan asam – basa juga 
dapat mempengaruhi pH urin. pH urin 24 jam biasanya akan lebih asam, hal ini 
disebabkan karena zat – zat sisa metabolisme yang biasanya bersifat asam 
(Gandasoebrata, 2006). 

Diet berdampak signifikan terhadap pH urin. Kurang konsumsi air dan 
tingginya kadar kalsium dalam air yang dikonsumsi juga bisa mempengaruhi pH dan 
menyebabkan terbentuknya batu saluran kemih (Hidayat, 2012). Makan terlalu 
banyak jeruk, dan kacang – kacangan menghasilkan urin yang alkali atau basa, 
sedangkan diet tinggi daging cenderung menurunkan pH urin atau urin menjadi lebih 
asam. Asam urin (urin dengan jumlah pH rendah) bisa menjadi indikasi beberapa 
kondisi atau penyakit ,antara lain asidosis, diabetes, asam urat yang tidak terkontrol, 
dan dehidrasi. Asam urin lebih lanjut akhirnya bisa berkontribusi pada pembentukan 
batu ginjal dan batu kandung kemih (Gandasoebrata, 2006). Pemeriksaan pH urin 
<5,5 mendorong terjadinya batu asam urat serta pengendapan sistin dan xastin, 
sedangkan untuk pH urin 7 atau >7 mendorong adanya bakteri pemecah urea sepertia 



proteus sp, klebsiela sp, pseudomonas sp, yang bisa menyebabkan terjadinya batu 
struvit (Bahdarsyam, 2003). 

Penetapan pH urin selain untuk mengetahui adanya gangguan asam basa juga 
dapat diketahui adanya indikasi penyakit infeksi. Pada infeksi Eschericia coli 
biasanya urin juga akan bereaksi asam, sedangkan pada infeksi bakteri Proteus yang 
dapat merombak ureum menjadi amoniak akan menyebabkan urin bersifat basa yang 
nantinya juga bisa mempengaruhi terbentuknya batu ginjal (Wirawan, 2010). Bisa 
disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan pH urin, sampel yang diambil tidak boleh 
terkontaminasi agar tidak terjadi kesalahan pengukuran sampel dan dianjurkan juga 
untuk menyimpan sampel urin pada wadah yang steril dan tertutup dalam waktu 
kurang dari 1 jam (Anonym, 2007). 

Penelitian oleh Daudon di tahun 2006 menyebutkan bahwa secara teori pH 
urin rendah pada pasien diabetes merupakan faktor yang bisa menyebabkan batu 
ginjal terutama batu asam urat. Tapi dalam peneilitian Daudon dengan sampel yang 
diambil secara random, didapatkan dari 252 jumlah penderita nefrolithiasis dengan 
riwayat diabetes 25 orang dan pasien nefrolithiasis tanpa diabetes berjumlah 227 
orang. Dari data laboratorium didapatkan data bahwa diantara pasien dengan diabetes 
ada hubungan negatif atau tidak  signifikan antara pH urin dan serum glukosa (r 0,42 
dan p 0,46 ). Untuk pasien tanpa diabetes justru terdapat hubungan positif atau 
signifikan dengan serum batu asam urat ( r 0,22 dan p 0,0006). Dari data tersebut 
dapat diketahui bahwa terjadinya batu ginjal terutama batu asam urat dipengaruhi 
oleh pH urin tetapi tidak bisa dipastikan ada hubungan langsung antara diabetes 
dengan nefrolithiasis (Meydan, 2003). 

Hasil Penelitian Daudon sesuai dengan hasil penelitian skripsi ini, dimana 
secara statistik didapatkan data bahwa pH urin pasien nefrolithiasis tidak berkaitan 
dengan kadar glukosa darah yang berarti pH urin rendah pada pasien nefrolithiasis 
belum tentu berkaitan dengan penyakit diabetes melitus. Hasil penelitian skripsi ini 
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor perancu meliputi diet, volume urin, dan 
beberapa penyakit infeksi yang belum dicakup atau tidak dikontrol dalam penelitian 
skripsi ini. 

Nefrolithiasis atau batu ginjal sendiri merupakan penyakit yang multifaktorial. 
Dari penjelasan sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa bukan secara murni pH 
urin yang mencetuskan terjadinya nefrolithiasis tetapi juga bisa karena faktor diet, 
infeksi pada saluran kemih serta adanya kelainan metabolik seperti diabetes dan 
hiperkalsiuria (Bahdarsyam, 2003). 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat  hubungan 
yang secara statistik bermakna antara pH urin dan nefrolithiasis pada pasien dengan 
riwayat diabetes melitus dengan nilai p = 0,854 dari analisis data SPSS 19,00 for 
windows menggunakan uji chi square. 
 
 
 



SARAN 
Untuk penelitian lebih lanjut disarankan agar memakai data primer sehingga 

hasil data bisa sesuai dengan kebutuhan peneliti dan bisa lebih akurat. Disarankan 
juga untuk penelitian selanjutnya meneliti mengenai faktor lain yang mempengaruhi 
pH urin kaitannya dengan nefrolithiasis pada pasien riwayat diabetes melitus. 
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