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 ABSTRAK 

Penyakit  Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian hampir 70% di dunia, penyakit-

penyakit tersebut diantaranya penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK). Banyak yang memprediksi bahwa fenomena ini akan terus berlanjut. Salah satu 

upaya preventif dalam GERMAS yaitu melakukan deteksi dini dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM. 

Skrining (screening) merupakan tes yang dilakukan di antara orang-orang yang tampaknya sehat 

serta mengidentifikasi mereka yang berisiko lebih tinggi terhadap penyakit atau gangguan. Salah 

satunya dengan menggunakan Urine Strip Test  yang banyak tersedia. Pengabdian masyarakat ini 

diseleggarakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga dipilih metode Pelatihan Daring. Pelatihan ini 

didahului webinar oleh narasumber. Panitia juga membuat group WA untuk memudahkan koordinasi 

dengan peserta. Peralatan yang digunakan dalam pelatihan ini telah diterima peserta pada H-3 

pelaksanaan serta video tutorial telah dibagikan melalui group WA. Kegiatan pelatihan ini terlaksana 

pada hari Minggu tangal 8 Agustus 2021 dimulai pada pukul 08.00 yang di diikuti oleh 20 orang 

(anggota Posrem Mojodan Karang Taruna Mojo). Usia responden yang mengikuti pelatihan ini 

sebagian besar berada di usia remaja (15-25 tahun) sebesar 55 %. Terdapat 17 peserta yang dapat 

melaporkan hasil kegiatannya dan 3 peserta tidak melaporkan hasil kegiatannya. Pelatihan 

Penggunaan Urine Strip Test sebagai Deteksi Awal Penyakit pada Posyandu Remaja Mojo Gubeng 

Surabaya terselenggara dengan baik dan lancar serta berhasil memberikan ketrampilan dalam 

pemanfaatan iptek dalam bidang kesehatan pada setiap pesertanya.  

 

Kata kunci : Urine strip test, pelatihan, posyandu remaja, Mojo Surabaya. 

ABSTRACT 

Non-communicable diseases (NCDs) are the cause of death for almost 70% of the world, these 

diseases include heart disease, stroke, cancer, diabetes, and Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD). Many predict that this phenomenon will continue. One of the preventive efforts in GERMAS 

is conducting early detection and early follow-up of PTM risk factors. Screening is a test that is 

performed among people who appear to be healthy and identifies those who are at a higher risk of a 

disease or disorder. One of them is by using the widely available Urine Strip Test. This community 

service was held during the Covid-19 pandemic, so the Online Training method was chosen. This 

training was preceded by a webinar by resource persons. The committee also created a WA group to 

facilitate coordination with participants. The equipment used in this training has been received by 

participants on D-3 implementation and video tutorials have been distributed through the WA group. 

This training activity was carried out on Sunday, August 8, 2021, starting at 08.00 which was attended 

by 20 people (members of Posrem Mojo and Karang Taruna Mojo). Most of the respondents who took 

part in this training were in their teens (15-25 years) by 55%. There are 17 participants who can 

report the results of their activities and 3 participants who do not report the results of their activities. 

Training on the Use of Urine Strip Test as Early Detection of Disease at the Mojo Gubeng Youth 
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Posyandu, Surabaya, was well and smoothly organized and succeeded in providing skills in the use of 

science and technology in the health sector to each participant. 

Keywords: Urine strip test, training, youth posyandu, Mojo Surabaya 
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PENDAHULUAN 

Penyakit  Tidak Menular (PTM) 

merupakan penyebab kematian hampir 

70% di dunia dan penyakit kronis yang 

tidak ditularkan dari orang ke orang, 

penyakit-penyakit tersebut diantaranya 

penyakit jantung, stroke, kanker, 

diabetes, dan Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK). Kecenderungan 

peningkatan prevalensi PTM seperti 

diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit 

sendi/rematik/encok. Banyak yang 

memprediksi bahwa fenomena ini akan 

terus berlanjut (Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

& Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

2019). 

Pemerintah saat ini tengah 

melakukan suatu gebrakan inovasi 

dengan mencanangkan Program Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 

dan Program Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS). Program GERMAS 

dengan salah satu tujuannya adalah 

menurunkan permasalahan yang 

dihadapi saat ini yaitu tingginya beban 

penyakit menular dan penyakit tidak 

menular, baik kematian maupun 

kecacatan. Salah satu upaya preventif 

dalam GERMAS yaitu melakukan 

deteksi dini dan tindak lanjut dini faktor 

risiko PTM baik di Posbindu maupun di 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 

(Kemenkes RI, 2018).  

Skrining (screening) merupakan 

tes yang dilakukan di antara orang-orang 

yang tampaknya sehat serta 

mengidentifikasi mereka yang berisiko 

lebih tinggi terhadap penyakit atau 

gangguan. Berbeda denga skrining 

diterapkan secara berkala, deteksi dini 

berlaku untuk penyakit dengan masa 

inkubasi yang lama (penyakit tidak 

menular) misalnya Kanker, Diabetes 

mellitus. Deteksi dini membantu 

mencegah komplikasi, kecacatan dan 

kematian (El-Gilany, 2018).  

Pemeriksaan urin lengkap di 

laboratorium dikenal dengan nama 

urinalisis. Meskipun urinalisis adalah 

alat skrining yang efektif sebagaimana 

mestinya, namun tidak dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pengobatan 

karena dapat terjadi positif palsu 

(Steggall, 2007). Tes yang paling umum 

diigunakan sekarang ini adalah test carik 

celup atau disebut juga  (Strip Test) urin 

dengan menggunakan strip reagen, 

(Riswanto, dan Rizki, 2015). 

Saat ini banyak tersedia Urine 

Strip Test  dengan berbagai merek yang 

dapat dibeli apotek-apotek besar dan 

toko-toko penjual alat-alat kesehatan 

atau dijual secara online, sehingga 

masyakarakat dapat memanfaatkannya 

sebagai deteksi awal penyakit pada 

tubuhnya. Masyarakat umum diharapkan 

dapat mengambil manfaat dari  kemajuan 

teknologi dibidang kesehatan seperti 

Rapid Test Detection dalam mendeteksi 

penyakit-penyakit yang sering terjadi 

dimasyarakan dengan memahami cara 

pemakaian dan pembacaan hasilnya.  

Peran anak muda sangat 

dibutuhkan oleh pemerintah dalam 

proses pembangunan berkelanjutan atau 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

Program SDGs yang sedang digencarkan 

pemerintah saat ini membutuhkan peran 

dari generasi millenial dan anak-anak 

muda. Mereka inilah yang nantinya akan 

menjadi motor penggerak dari program 

pembangunan berkelanjutan itu. Pemuda 

penting bagi pembangunan, karena anak 

muda jaringannya luas, kreatif, inovatif. 

Selain itu, di masa depan generasi muda 

merupakan aset negara (Humas 

Diskominfo Jateng, 2020) 

Program PHBS dan GERMAS 

dari pemerintah hendaknya melibatkan 

pemangku kepentingan, swasta, 

akademisi, LSM dan sektor-sektor 

lainnya agar dapat berperan dalam 

pembangunan kesehatan dengan 

menekankan pada upaya promotif dan 

preventif. Bentuk partisipasi akademisi 

dalam mendukung program pemerintah 

tersebut dapat berupa Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat sebagai 

bentuk pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan latar belakang di 

atas maka perlu dilakukan suatu kegiatan 
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Pengabdian kepada Masyarakat 

(PengMas) dengan judul “Pelatihan 

Penggunaan Urine Strip Test sebagai 

Deteksi Awal Penyakit pada Posyandu 

Remaja Mojo Gubeng Surabaya”. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah 

memberikan pelatihan tentang 

penggunaan Urine Strip Test sebagai 

Deteksi Awal Penyakit pada pada 

Posyandu Remaja Mojo Gubeng 

Surabaya  

 

METODE 

Pengabdian masyarakat ini 

diseleggarakan pada masa pandemi 

Covid-19 sehingga metode pelaksanaan 

dirancang secara khusus dengan me-

minimalisasi terjadinya tatap muka dan 

menghindari kerumunan. Oleh karena itu 

dipilih metode Pelatihan Daring dengan 

menggunakan fasilitas zoom meeting 

berbayar yang berkapasitas 100 peserta.  

Pelatihan ini dilakukan dengan 

pemberian materi dan penayangan video 

tutorial oleh Dr. dr. Febtarini 

Rahmawati,Sp.PK sebagai narasumber. 

Panitia juga membuat group WA untuk 

memudahkan koordinasi dengan peserta 

dan menyampaikan informasi terkait 

kegiatan (undangan cetak, undangan 

elektronik dengan informasi link zoom 

meeting yang siap pakai, tata tertib 

pelaksanaan pelatihan daring, link untuk 

presentasi. Peralatan yang digunakan 

dalam pelatihan ini telah diterima peserta 

pada H-3 pelaksanaan serta video tutorial 

telah dibagikan melalui group WA.  

Prosedur Kerja Pemeriksaan 

Sampel Urin meliputi : Tahap Persiapan  

yaitu mempersiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan yaitu : Sarung tangan 

karet (Gloves), Wadah penampung urin, 

Urine Strip Test,Stopwatch / Stopwatch 

pada HP, Lembar evaluasi dan Tisu 

basah.  

Tahap Pelaksanaan meliputi cara 

menampung urin ini dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut: 

membersihkan area sekitar lubang 

kencing dengan tisu/ tisu khusus. Hindari 

menampung air seni sejak pertama pipis, 

tetapi dengan cara membiarkan sedikit 

urin mengalir lebih dulu di awal proses 

buang air kecil. Menampung urine dalam 

wadah khusus yang telah disediakan. 

Jumlah urine yang perlu ditampung 

adalah minimal 30-60 ml. Jika jumlah 

sampel  urin dirasa telah cukup maka 

pasien dapat melanjutkan proses buang 

air kecil seperti biasa hingga selesai. 

Kemudian menutup wadah hingga benar-

benar rapat. Hindari menyentuh bagian 

dalam wadah untuk mencegah 

kontaminasi bakteri. 

Prosedur pemeriksaan dengan 

menggunakan Urine Strip Test. 

Mengeluarkan Strip Test secukupnya.  

Melihat dan memeriksa warna pada 

Urine Strip Test kemudian mencocokkan 

dengan pita yang negatif, kecuali BJ. 

Menghomogenkan atau mencampur 

dengan baik urin sebelum dilakukan 

pemeriksaan. Mencelupkan Strip Test 

dalam urin kurang dari 1 detik. 

Menghilangkan apabila terdapat Urine 

yang berlebihan dengan meletakkannya 

diatas tisu. Membaca hasil setelah 30-60 

detik dengan membandingkan warna 

dengan standar pembanding.  

Pelaporan Hasil Praktek 

Penggunaan Urin Test Strip : Masing-

masing peserta dimohon menganalisi 2 

sampel urin (milik sendiri atau orang 

lain), Mengirimkan hasil kegiatan berupa 

3 foto :1. Foto saat mencelupkan, 2. Foto 

perubahan strip setelah 30 menit, 3. Foto 

perubahan strip setelah 2 jam dan 

disampingnya telah ada form yang telah 

terisi. Karena ada identitas yang bersifat 

rahasia maka foto langsung dikirim ke 

WA panitia dan pengumpulan dimohon 

sampai hari Senin pukul 12.00. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan pelatihan penggunaan 

urin strip test ini dilakukan secara online 

dan merupakan kelanjutan dari kegiatan 

Webinar yang telah dilakukan sehari 

sebelumnya. Peserta yang terlibat dari 

kegiatan ini merupakan peserta yang 

hadir di webinar sehingga peserta sudah 

mendapatkan bekal materi terkait 

penggunaan urin strip test serta 
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manfaatnya secara cukup. Selain itu 

komunikasi melalui WA group dengan 

membangikan materi webinar dan video 

tutorial juga akan memudahkan peserta 

pelatihan. Para peserta juga dipastikan 

sudah menerima semua peralatan dan 

form penilaian yang diperlukan dalam 

kegiatan pelatihan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pelatihan ini terlaksana 

pada hari Minggu tangal 8 Agustus 2021 

dimulai pada pukul 08.00. Pelatihan 

dilaksanakan dihari Minggu karena 

sebagian peserta banyak yang masih 

bekerja dan dilakukan dipagi hari untuk 

mengupayakan didapatkan sampel urin 

yang ada dipagi hari. Pelatihan ini diikuti 

oleh 20 orang (anggota Posrem Mojodan 

Karang Taruna Mojo) yang dibagi 

menjadi 4 kelompok yang masing-

masing kelompok di dampingi oleh 

Dosen pendamping. Konsultasi selama 

pelatihan dilakukan melalui group WA 

dan pelaporan hasil pelatihan yang 

berupa foto-foto kegiatan dikirim melalui 

WA secara pribadi karena mengandung 

informasi terkait kerahasiaan responden. 

Upaya ini dilakukan untuk 

meminimalisasi penyebaran Covid-19. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dalam kegiatan pengabdian ini 

memilih sasaran utamanya adalah 

posyandu remaja dengan harapan bahwa 

para remaja ini dapat menjadi influencer 

karena memiliki kemampuan dalam hal 

penggunaan aplikasi teknologi, sosial 

media dan sebagian besar memiliki 

handphone dengan teknologi 

canggih(Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak & Badan Pusat 

Statistik, 2018) . Hasil dari kegiatan 

pelatihan ini dapat diketahui data terkait 

sebaran usia dan jenis kelamin dari 

responden yang ditunjukkan pada 

Gambar 3 di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kegiatan pelatihan secara 

daring praktek penggunaan urin strip 

test pada Posyandu Remaja Mojo 

Gubeng Surabaya 

Gambar 1  Kompilasi para penerima 

goodybag serta dana bantuan pulsa 
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Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa usia responden yang 

mengikuti pelatihan ini sebagian besar 

berada di usia remaja (15-25 tahun) 

sebesar 55 %. Namun juga di ikuti oleh 

responden yang berada pada kelompok 

usia dewasa, dewasa tua dan lanjut usia 

dan menunjukkan bahwa berbagai 

kelompok usia ikut berpartisipasi dalam 

pelatihan ini.  Selain itu diketahui bahwa 

jenis kelamin responden yang mengikuti 

pelatihan ini lebih banyak diikuti oleh 

perempuan sebesar 60 % dan sisanya 

laki-laki sebesar 40 %. Hal ini sesuai 

dengan harapan kami bahwa urin strip 

test  ini dapat digunakan untuk analisis 

urinalisis diberbagai kelompok usia dan 

juga dapat digunakan untuk laki-laki dan 

perempuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi terhadap pelaksanaan 

pelatihan secara online penggunaan urin 

strip test pada posyandu remaja Mojo 

Gubeng Surabaya dilakukan dengan 

menghitung jumlah peserta pelatihan 

yang mampu menggunakan dan 

melaporkan hasil kegiatannya secara 

benar sesuai dengan instruksi yang 

diberikan. Dalam kegiatan ini terdapat 17 

peserta yang dapat melaporkan hasil 

kegiatannya dan 3 peserta tidak 

melaporkan hasil kegiatannya. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami 

mencoba mendiskripsikan beberapa 

kelebihan dan kekurangan dalam 

pelaksanaan pelatihan secara online. 

Kelebihannya antara lain: tidak 

diperlukan tatapmuka secara langsung 

dan materi dapat dibagikan secara 

elektronik. Sedangkan kekurangannya 

antara lain : keberhasilan pelatihan 

55%

5%

15%

25%

Usia Responden 
(Tahun)

15-
25

26-
35

36-
45

40%60%

Jenis Kelamin 
Responden 

Laki-laki

Peremp
uan

Gambar  4.  Kompilasi hasil praktek 

pemeriksaan urinalisis dengan urin 

strip test 

Gambar 3.  Sebaran usia dan jenis 

kelamin dari responden 
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dipengaruhi oleh usia, pendidikan dan 

pekerjaan peserta, hasil tidak akurat 

karena perubahan reagen sangat 

dipengaruhi oleh waktu, waktu 

pengambilan sampel juga mempengaruhi 

komposisi urin. Dengan mengetahui 

kelebihan dan kerurangan tersebut maka 

dapat dijadikan referensi untuk kegiatan 

pelatihan online selanjutnya agar 

didapatkan hasil yang lebih optimal.  

Urinalisis merupakan tes dasar 

yang dilakukan pada pasien untuk 

menentukan berbagai penyakit. Kadar 

glukosa, pH, berat jenis, protein dan 

parameter lainnya dapat ditentukan 

selama pemeriksaan urin. Analisis urin 

memiliki tiga jenis pemeriksaan yaitu: 

pemeriksaan secara visual, kimia dan 

mikroskopis. Pemeriksaan secara visual 

dilakukan dengan cara mengamati warna, 

kekeruhan dan konsentrasi urin. 

Pemeriksaan kimia, dapat dilakukan 

dengan menggunakan strip reagen atau 

urin strip test. Urin strip test merupakan 

strip yang dilengkapi dengan kode 

berwarna (Valenzuela et al., 2016).   

Cara pemakaiannya adalah strip 

dicelupkan ke dalam sampel urin dan 

tunggu beberapa detik hingga beberapa 

menit agar terjadi reaksi kimia. 

Selanjutnya, hasil perubahan warna akan 

dibandingkan dalam warna dasar/asal. 

Sel, kristal, dan zat lainnya dianalisis 

dengan dihitung dibawah mikroskop/ 

analisis mikroskopis. Hal ini dilakukan 

jika ada kelainan dalam pembacaan 

selama analisis secara kimiawi. 

Penggunaan urin strip test dalam 

urinalisis memiliki berbagai 

keterbatasan. Persepsi visual dari 

pembaca dan kondisi pencahayaan 

selama membaca merupakan beberapa 

dari faktor yang sangat mempengaruhi 

keakuratan pembacaan. Saat ini, ada 

banyak urin strip test  secara automatis 

tersedia. Semakin tinggi resolusi 

pembacaannya maka semakin mahal 

harga alatnya (Valenzuela et al., 2016).  

Pemeriksaan kimia urine 

berdasarkan reaksi biokimia yang juga 

disebut cara kimia kering atau tes carik 

celup banyak digunakan di laboratorium 

klinik. Cara carik celup ini selain praktis 

karena reagen telah tersedia dalam 

bentuk pita siap pakai, reagen relative 

stabil, murah, volume urine yang 

dibutuhkan sedikit, bersifat sekali pakai, 

serta tidak memerlukan persiapan reagen. 

Prosedurnya sederhan dan mudah, tidak 

memerlukan suatu keahlian dalam 

mengerjakan tes serta hasilnya cepat. 

Carik celup yang paling lengkap dapat 

menguji 10 parameter pemeriksaan kimia 

urine sekaligus terdiri dari pH, berat 

jenis, glukosa, bilirubin, urobilinogen, 

keton, protein, darah, leukosit esterase, 

dan nitrit (LAB) 

Tes urin atau urinalisis 

merupakan peralatan yang berharga 

untuk menyaring/ men-screening pasien 

dan mendiagnosis status kesehatannya. 

Informasi yang didapatkan dari analisis 

ini dapat  memberikan informasi 

berharga tentang hidrasi, ginjal dan 

saluran kemih, penyakit hati, diabetes 

mellitus dan infeksi saluran kemih. Urine 

dibentuk di ginjal dan, melalui filtrasi 

glomerulus, reabsorbsi tubulus dan 

sekresi tubulus, merupakan rangkaian 

cara tubuh untuk membuang zat 

alaminya produk limbah. Urinalisis 

mudah dilakukan tetapi hasilnya harus 

dapat ditafsirkan dengan benar(Ann 

Yates, 2016).   

Tes urine strip atau Urine Strip 

Test atau disebut juga Analisis Dipstick 

adalah merupakan metode yang cukup 

akurat untuk mendeteksi hematuria 

mikroskopis, proteinuria yang signifikan, 

atau infeksi saluran kemih, sehingga 

banyak dokter dan praktisi kesehatan 

serta orang secara umum untuk 

menggunakannya (Roberts, 2007).  

Salah satu jenis tes urine 

misalnya strip khusus sebagai alat utama 

tes yang dapat dilakukan dengan cepat. 

Urinalisis merupakan tes dasar yang 

dilakukan pada pasien untuk menentukan 

berbagai penyakit. Kadar glukosa, pH, 

berat jenis, protein dan parameter lainnya 

dapat ditentukan selama pemeriksaan 
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urin. Analisis urin memiliki tiga jenis 

pemeriksaan yaitu: pemeriksaan secara 

visual, kimia dan mikroskopis. 

Pemeriksaan secara visual dilakukan 

dengan cara mengamati warna, 

kekeruhan dan konsentrasi urin. 

Pemeriksaan kimia, dapat dilakukan 

dengan menggunakan strip reagen atau 

urin strip test. Urin strip test merupakan 

strip yang dilengkapi dengan kode 

berwarna.   

Cara pemakaiannya adalah strip 

dicelupkan ke dalam sampel urin dan 

tunggu beberapa detik hingga beberapa 

menit agar terjadi reaksi kimia. 

Selanjutnya, hasil perubahan warna akan 

dibandingkan dalam warna dasar/asal. 

Sel, kristal, dan zat lainnya dianalisis 

dengan dihitung dibawah mikroskop/ 

analisis mikroskopis. Hal ini dilakukan 

jika ada kelainan dalam pembacaan 

selama analisis secara kimiawi. 

Penggunaan urin strip test dalam 

urinalisis memiliki berbagai 

keterbatasan. Persepsi visual dari 

pembaca dan kondisi pencahayaan 

selama membaca merupakan beberapa 

dari faktor yang sangat mempengaruhi 

keakuratan pembacaan. Saat ini, ada 

banyak urin strip test  secara automatis 

tersedia. Semakin tinggi resolusi 

pembacaannya maka semakin mahal 

harga alatnya(Valenzuela et al., 2016). 

Analisis strip tes urin adalah 

analisis semi-kuantitatif di mana 

konsentrasi analit adalah diukur dalam 

urin dan dinyatakan sebagai kategori. 

Tergantung pada produsen, jumlah 

bidang pengukuran (yaitu strip pad) pada 

strip tes per analit dapat bervariasi. 

Kebanyakan strip tes memilikinya 

bidang untuk hasil negatif dan berbagai 

jumlah bidang untuk hasil positif, dalam 

urutan yang meningkat dari konsentrasi 

suatu analit. Dengan demikian, sebagian 

besar analit yang diukur dengan strip tes 

urin memiliki lebih banyak bidang 

pengukuran lalu kategorikan secara 

umum digunakan untuk melaporkan hasil 

tes. Hal ini sering sampai laboratorium 

medis untuk menentukan kategori 

mereka sendiri dan rentang konsentrasi 

masing-masing (Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

& Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

2019) (AnnaDojner). 

Berikut ini adalah fungsi-fungsi 

dari Urine Strip Test: (1) Tes urine strip 

dapat digunakan untuk mengetahui salah 

satu kondisi yang menggambarkan 

penyakit pada bagian bawah perut.(2)Tes 

urine strip dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi penyakit yang 

menyerang bagian punggung dan juga 

penyakit pada saluran kandung 

kemih.(3)Tes urine strip ini dapat 

digunakan untuk melihat kondisi 

kesehatan urine jika urine mengandung 

darah.(4)Terutama untuk penderita 

diabetes, tes ini dapat berfungsi untuk 

mengetahui kadar gula dalam 

urine(Dina, 2017). 

Dalam penilaian tes urine strip 

ini sendiri ada beberapa poin yang dapat 

diambil. Beberapa jenis standar penilaian 

yang digunakan dalam tes urine strip 

antara lain nilai pH harus 5-7, keton 

negatif, bilirubin negatif, urobilinogen 

negatif, gula negatif, nitrit negatif, sel 

darah putih negatif dan sel darah merah 

negatif. Semua penilaian yang dilakukan 

harus menunjukkan nilai negatif artinya 

bahwa  jika hasil tes ada yang 

menunjukkan nilai positif, maka bisa 

menjadi indikasi penyakit tertentu(Dina, 

2017). 

Jika dari tes urine strip ini ada 

hasil yang menunjukkan nilai positif 

maka harus melakukan tes lanjutan untuk 

mengetahui penyakit atau masalah yang 

sebenarnya. Beberapa indikasi penyakit 

yang dapat dilihat dari nilai positif yang 

terdapat dalam tes urine strip antara lain: 

(a)Penyakit Batu Kemih, Jika dalam 

pengujian urine strip menunjukkan 

bahwa didapatkan nilai pH kurang dari 5 

atau lebih dari 7 maka itu berarti ada 

infeksi yang terjadi pada bagian saluran 

kemih. Dalam taraf ini Anda 

membutuhkan tindakan lanjutan dan 

perwatan lebih khusus. (b)Peradangan 

https://www.medicalogy.com/c/beli-urine-strip
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Ginjal. Jika hasil pengujian urine strip 

menunjukkan adanya Indikasi ini bisa 

dilihat jika dalam tes urine strip 

ditemukan tingkat protein yang terlalu 

tinggi (positif). (c) Diabetes : Jika dalam 

tes urine strip ditemukan bahwa nilai 

keton positif (ada) dapat diketahui bahwa 

hal ini berarti urine mengandung gula. 

(d) Infeksi Bakteri Dalam Darah:Untuk 

indikasi ini dapat dilihat jika dalam tes 

urine strip ditemukan adanya sel darah 

putih dan nitrit (Dina, 2017).  

Skrining dilakukan sebagai 

upaya pencarian terhadap penyakit yang 

tidak dikenal atau cacat melalui tes yang 

dilakukan dengan cepat, pemeriksaan, 

atau prosedur lain pada individu yang 

tampaknya sehat. Skrining dapat 

diterapkan untuk pada penyakit yang 

tidak dikenali, penyakit simptomatik, 

penyakit presimptomatik, dan faktor 

risiko penyakit, (atau pembawa penyakit 

menular). Tujuan skrining secara umum 

adalah untuk mengurangi angka 

kematian dan / atau morbiditas sejak dini 

deteksi dan perawatan (Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit & Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

2019). 

Selain deteksi dini penyakit, 

PTM juga dapat dicegah dengan 

mengendalikan faktor resikonya yaitu 

merokok, diet yang tidak sehat, kurang 

aktivitas fisik dan konsumsi minuman 

beralkohol. Mencegah dan 

mengendalikan faktor resiko lebih murah 

bila dibandingkan dengan biaya 

pengobatan PTM (Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

& Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

2019).  

KESIMPULAN  

 Pelatihan Penggunaan Urine 

Strip Test sebagai Deteksi Awal 

Penyakit pada Posyandu Remaja Mojo 

Gubeng Surabaya terselenggara dengan 

baik dan lancar pada hari Minggu serta 

berhasil memberikan ketrampilan dalam 

pemanfaatan iptek dalam bidang 

kesehatan pada setiap pesertanya.  
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