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ABSTRAK 

Diperlukan alat pemantauan kadar gula yang terus menerus pada pasien diabetes, 

namun pasien tidak boleh dilukai karena luka pasien diabetes sulit sembuh. Oleh karena itu 

sangat dibutuhkan alat pendeteksi gula darah sederhana yang tidak melukai pasien. Bertolak 

dari hal tersebut dalam penelitian ini dibuatlah alat yang dapat memantau keadaan kadar gula 

pasien diabetes tanpa melukai pasien. Urin menjadi salah satu indikasi yang dapat 

menggambarkan keadaan kadar gula darah pasien. Reaksi antara gula dengan larutan benedik 

akan menghasilkan perubahan warna. Dalam penelitian ini LDR dipakai sebagai sensor untuk 

mengetahui ada tidaknya perubahan warna. PC link menjadi alat untuk mengkomunikasikan 

informasi warna dari LDR dan PC akan memproses informasi yang didapat dari LDR, dan 

menampilkan hasil deteksi gula dalam urin. 
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PENDAHULUAN 

 

Diabetes mellitus atau kencing manis merupakan penyakit yang ditandai oleh 

meningkatnya kadar gula darah. Diabetes mellitus menempati posisi ke empat sebagai 

penyebab kematian manusia di dunia
[1]

. Penyebabnya bisa diakibatkan produksi insulin yang 

kurang secara kuantitas maupun produksinya cukup tetapi kualitasnya yang berkurang
[2]

. Jika 

hal ini dialami penderita, maka badan menjadi lemas karena tidak bisa memperoleh energi, 

tapi kadar gula darahnya meningkat. Tubuh tidak bisa menggunakan glukosa yang ada dalam 

darah untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan
[2]

. Jika pada suatu saat tubuh tidak dapat 

mencukupi kebutuhan insulin maka kelebihan gula akan masuk dalam darah serta urin
[3]

. 

 

Dalam proses perawatan pasien yang menderita penyakit gula kadar gula di dalam 

tubuhnya harus selalu dipantau. Namun untuk mengambil sampel darah pasien perlu melukai 

bagian tubuh pasien tersebut. Padahal penderita penyakit gula anggota tubuhnya tidak boleh 

dilukai karena salah satu efek dari penyakit gula adalah tubuh menjadi lebih sulit untuk 

mengeringkan luka. Bahkan pada tahap yang parah bagian tubuh yang terluka bisa 

membusuk. 

Diperlukan metode yang bisa mengontrol kadar gula dalam tubuh tanpa melukai pasien. 

Salah satunya dengan mengontrol kadar gula yang dibuang melalui urin pasien. Oleh karena 

itu dibuatlah penelitian perancangan alat sederhana ini untuk mencari kandungan gula dalam 

urin pasien tanpa harus merepotkan pasien. Cukup dengan meminta pasien kencing seperti 

biasa pada alat yang sudah dibuat kemudian hasilnya bisa langsung dilihat pada PC. 

 

 


