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ABSTRAK 

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit degeneratif (penyakit yang mengiringi proses 
penuaan) dan penyakit genetik (keturunan) yang memberikan efek berbahaya bagi munculnya 
penyakit lain seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kebutaan (WHO, 2011). Saat ini, diagnosis 
DM umumnya sangat bergantung pada pemantauan glukosa darah dengan menusuk jari atau 
lengan pasien untuk mengambil sampel darah. Alternatif untuk memantau kadar gula darah non-
invasif (tanpa melukai tubuh) dapat menggunakan urin. 

Perancangan sistem alat dalam penelitian ini menggunakan urin sebagai spesimen untuk 
menentukan tingkat gula darah. Perancangan sistem ini bekerja dengan mengukur tingkat warna 
dan kekeruhan dari spesimen urin dicampur dengan Benedict dan menggunakan paket sensor 
yang terdiri dari 3 fotodioda (P1, P2, P3) dan tiga LED (merah, hijau, biru) dengan mikrokontroler 
sebagai unit kontrol. Nilai sensor diterima oleh alat ukur dalam bentuk RGB kemudian diubah ke 
dalam bentuk YIQ untuk analisis tambahan dengan mengambil komponen Y-nya. Nilai hasil yang 
diperoleh ditampilkan lewat aplikasi pada smartphone android menggunakan komunikasi bluetooth. 

Hasil tes pada perangkat ini mampu mengukur kadar glukosa yang negatif (R = 9-11, G = 28-
50, B = 124-152), positif 3 R = 8-10, G = 61-74, B = 142- 185) dan positif 4 (R = 9-11, G = 116-120, 
B = 201-210). 
 
Kata kunci : Fotodioda, Kadar gula darah, Non-invasive  

 

ABSTRACT 
Diabetes mellitus (DM) is a degenerative and genetic diseases (a disease that accompany 

the aging process and offspring) that give harmful effects to the emergence of other diseases such 
as heart disease, kidney failure, and blindness (WHO, 2011). Currently,the diagnosis of DM are 
generally very dependent on blood glucose monitoring by pricking the finger or arm of the patient to 
take blood samples. Alternatives to monitor blood sugar levels non-invasively can use the urine. 

System design tools in this study using urine as a specimen to determine the level of blood 
sugar. the design of these systems work by measuring the level of color and turbidity of the urine 
specimen were mixed with Benedict and using a sensor package that consists of 3 photodiode (P1, 
P2, P3) and three LEDs (red, green, blue) with a microcontroller as a control unit. The sensor value 
received in the form of an RGB value and then converted into YIQ for additional analysis by taking 
its Y component. the value of the results obtained is displayed on android smartphone applications 
using Bluetooth communication. 

Results of tests on the device is able to measure glucose levels were negative (R = 9-11, G = 
28-50, B = 124-152), positive 3 R = 8-10, G = 61-74, B = 142- 185 ) and positive 4 (R = 9-11, G = 
116-120, B = 201-210). 
 
Keywords : Photodiode, Blood sugar level, non-Invasive. 



I. PENDAHULUAN 

Penyakit diabetes adalah salah satu penyakit 
yang berbahaya yang memberikan dampak 
tibulnya penyakit lain seperti sakit jantung, 
gagal ginjal, dan kebutaan (World Health 
Organization, 2011). Indikasi diabetes 
dikarenakan rusaknya sistem kerja insulin 
yang sangat berperan dalam memecah 
glukosa untuk dijadikan energi yang menjadi 
asupan tubuh. Saat ini pendiagnosaan 
diabetes umumnya sangat bergantung 
dengan pemantauan glukosa darah dengan 
cara menusuk jari atau lengan pasien untuk 
mengambil sampel darah. Idealnya 
pengontrolan kadar gula darah dilakukan 4 
kali sehari atau dalam setahun 1800 kali yang 
artinya selama itu jari atau lengan pasien 
dilukai sehingga rentan terjadinya infeksi 
karena luka yang membutuhkan waktu lama 
untuk sembuh (dampak diabetes). Alternative 
untuk memantau kadar gula darah secara 
non-invasive bisa menggunakan urine. Urine 
akan dilarutkan dengan larutan benedict yang 
kemudian dipanaskan hingga menunjukan 
warna serta kekeruhan. Warna dan kekeruhan 
urine tersebut bergantung dari tingkat kadar 
glukosa dalam darah pasien. Warna dan 
kekeruhan urine tersebut akan diindera 
dengan menggunakan paket sensor fotodioda 
dan LED berbasis mikrokontroler ATmega 
328P yang kemudian hasilnya ditampilkan 
pada smartphone android lewat aplikasi 
dengan komunikasi Bluetooth.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 
Satria Eko (2013) dalam penelitiannya 
membuat alat ukur gula darah non-invasive, 
yaitu alat yang dapat mengukur kadar gula 
darah menggunakan urin sebagai spesimen 
berbasis Mikrokontroler AT89S51 
menggunakan sistem sensor yang terdiri dari 
LED infrared dan fotodioda. Kemudian  hasil 
pengukurannya ditampilkan pada LCD 
karakter 2x16. Alat ini bekerja dengan 
mengindera tingkat kekeruhan dari specimen 
urin yang telah direaksikan dengan larutan 
benedict. Kekeruhan specimen urin akan 
meyebabkan intensitas cahaya inframerah 
yang diterima oleh sensor fotodioda 
berkurang. Penurunan intensitas cahaya yang 
diterima oleh sistem sensor ini menyebabkan 
kenaikan tegangan keluaran sistem. Hasil 
pengukuran tersebut kemudian  dibandingkan 
dengan kadar gula darah hasil analisis 

laboratorium Rumah Sakit. Alat yang dibuat 
mempunyai kesalahan relatif besar. 
 
1. LANDASAN TEORI 

A. Diabetes Melitus 
Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit yang 
menyebabkan terjadinya kerusakan pada 
produksi maupun sistem kerja insulin. Insulin 
disekresi sebagai respon atas meningkatnya 
konsentrasi glukosa dalam plasma darah. 
Konsentrasi ambang untuk sekresi tersebut 
adalah kadar glukosa pada saat puasa yaitu 
antara 80-100 mg/dL dan respon maksimal 
diperoleh pada kadar glukosa yang berkisar 
dari 300-500 mg/dL .Nilai untuk kadar gula 
darah sewaktu untuk penderita penyakit DM 
yaitu >140 mg/dL.Gambaran klinis penyakit 
DM menurut Corwin (2001) antara lain Poliuria 
(peningkatan pengeluaran urin), Polidipsia 
(peningkatan rasa haus), Polifagia 
(peningkatan rasa lapar ). 
 
B. Urin 
Urin adalah cairan sisa yang diekskresikan 
oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan 
dari dalam tubuh melalui proses urinasi. 
Penderita diabetes dengan kadar gula yang 
sangat tinggi maka gula tersebut akan 
dikeluarkan melalui urin. Gula disaring oleh 
glomerolus ginjal secara terus menerus, tetapi 
kemudian akan dikembalikan ke dalam sistem 
aliran darah melalui sistem reabsorpsi tubulus 
ginjal. Berikut adalah zat yang terkandung 
dalam urin : Air, Empedu,Garam, Urea (9,3 
g/L), Asam, Obat-obatan, Asam klorida (1,87 
g/L), Sodium (1,17 g/L), Potasium (0,75 g/L), 
Gula (Gula ditemukan pada urin penderita DM 
dan tidak akan ditemukan pada urin orang 
yang sehat), Nitrogen, Fosfor, Kreatinin (0,67 
g/L) dan Asam sulfat. 
 
C. Tes Urin 
Tes urin digunakan untuk mengetahui 
kandungan gula di dalam urin. Tes ini salah 
satunya adalah uji Benedict. Uji Benedict 
digunakan untuk menentukan adanya 
glikogen dalam urin. Pada mulanya sampel 
urin dari penderita diabetes diambil kurang 
lebih 10ml yang kemudian dimasukkan ke 
dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan 
pereaksi benedict sebanyak kurang lebih 5ml. 
Kemudian sampel tersebut dipanaskan 
sampai terbentuk warna. Sifat warna inilah 



yang memberikan petunjuk kadar gula dalam 
urin. Penilaian dari jenis pengujian tes urin 
adalah sebagai berikut :  
- Negativ : Tetap biru jernih atau sedikit 

……………kehijauan dan agak keruh.  
- Positif 1 : Hijau kekuningan dan keruh (0,5 

………….- 1% glukosa).  
- Positif 2: Kuning kehijauan atau kuning 

…………….keruh (1 - 1,5% glukosa).  
- Positif 3: Jingga atau warna lumpur keruh 

…………..(2 - 3,5% glukosa).  
- Positif 4: Merah bata atau merah keruh ( > 

…………..3,5% glukosa).  
 

 
Gambar 1. Warna pada tes urin 

   

D. Luminansi 
Luminansi (Grayscale information/Y) itu 
sendiri adalah ukuran fotometri dari intensitas 
cahaya per satuan luas dari perjalanan 
cahaya dalam suatu arah tertentu. Ini 
menggambarkan jumlah cahaya yang 
melewati atau dipancarkan dari daerah 
tertentu, dan jatuh dalam sudut ruang yang 
diberikan. Satuan SI untuk pencahayaan 
adalah candela per meter persegi 
(cd/m

2
)..Berikut transformasi linear dari RGB 

ke YIQ (NTSC Space YIQ) : 
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𝑅
𝐺
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1 0.9563 0.6210
1 −0.2721 −0.6474
1 −1.1070 1.7046

   
𝑌
𝐼
𝑄
  …………...….(b) 

 

E. Photodiode 
Photodiode adalah dioda yang bekerja 
berdasarkan intensitas cahaya, jika 
photodioda terkena cahaya maka photodiode 
bekerja seperti dioda pada umumnya, tetapi 
jika tidak mendapat cahaya maka photodiode 
akan berperan seperti resistor dengan nilai 
tahanan yang besar sehingga arus listrik tidak 
dapat mengalir.  

 
Gambar 2. Simbol photodiode dan bentuk fisik   

.photodiode. 
 

Photodiode mempunyai resistansi yang 
rendah pada kondisi forward bias, kita dapat 
memanfaatkan photodiode ini pada kondisi 
reverse bias dimana resistansi dari photodiode 
akan turun seiring dengan intensitas cahaya 
yang masuk. 

Sifat dari photodiode adalah : 
1.  Jika terkena cahaya maka resistansinya 

berkurang 
2.  Jika tidak terkena cahaya maka 

resistansinya meningkat 
 
F. LED 
LED superbright terbuat dari bahan gallium 
(Ga), Arsen (As) , dan Fosfor (P) atau di sinkat 
GaAsP dan di tempatkan dalam suatu wadah 
yang tembus pandang. LED superbright 
berbeda dengan pada umumnya, pancaran 
cahayanya lebih terang dan sinarnya dapat 
menyebar serata memantul karena wadahnya 
transparan.  

 
Gambar 3. Rangkaian sederhana LED. 

 
Karena LED adalah salah satu jenis dioda 
maka LED memiliki 2 kutub yaitu anoda dan 
katoda. Untuk membedakan antara kaki 
katoda dan anodanya dapat dilihat daribentuk 
elektrodanya, yang besar adalah kaki katoda. 
besarnya arus yang diperbolehkan 10mA-
20mA dan pada tegangan 1,6V –  3,5V 
menurut karakter warna yang dihasilkan. 
Apabila arus yang mengalir lebih dari 20mA 
maka led akan terbakar. dan dapat dipakai 
dengan tegangan rendah (1-2 V). 

 
Gambar 4. Lambang dan bentuk fisik LED 

superbright. 
 
G. Mikrokontroler ATmega 328P 
ATmega328P adalah board mikrokontroler 
yang memiliki 14 pin digital input / output 
(dimana 6 dapat digunakan sebagai output 
PWM), 6 input analog, resonator keramik 16 
MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, 
dan tombol reset. ATmega328P dibangun 



berdasarkan apa yang diperlukan untuk 
mendukung mikrokontroler, sumber daya bisa 
menggunakan power USB (jika terhubung ke 
komputer dengan kabel USB) dan juga 
dengan adaptor atau baterai. Hardwarenya 
memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya 
memiliki bahasa pemrograman sendiri. 
   

 
Gambar 5.  ATmega 328P 

 
Berikut adalah spesifikasi dari ATmega 328P : 
1. Mikrokontroler  : ATmega 328P, 
2. Operating Voltage  : 5V, 
3. Input Voltage  : 7-12V, 
4. Input Voltage : 6-20V,  
5. Digital I / O   : Pins 14 (6 O/.PWM), 
6. Analog Input  : Pins 6, 
7. DC Current per I / O : Pin 40 mA, 
8. DC Current for 3.3V : Pin 50 mA, 
9. Flash Memory  : 32 KB   
10. SRAM   : 2KB (ATmega328), 
11. EEPROM   : 1 KB (ATmega328),  
12. Clock Speed   : 16 MHz. 
 
H. Bluetooth Shield HC-05 
Shield Bluetooth merupakan sebuah modul 
Bluetooth Serial. Shield bluetooth 
dipasangkan dengan minimum system 
Arduino / Seeedstudio untuk komunikasi serial 
transparan nirkabel. User dapat menggunakan 
dua pin dari Arduino D0 sampai D7 sebagai 
software serial ports (Rx dan Tx) untuk 
berkomunikasi dengan Bluetooth Shield, 
dimana D0 dan D1 adalah hardware serial 
port.  

 
Gambar 6.  Bluetooth SHC-05 

 
Fitur Hardwere : 
a. Arduino kompatibel, 
b. Komunikasi jarak jauh sampai dengan 

10m di dalam rumah tanpa hambatan, 
c. Antarmuka UART (TTL) dengan baud 

rate diprogram (SPP firmware diinstal),  

d. Standar Baud rate: 38400, bit data: 8, 
Standar kode PIN: "1234”. 

 
I. Android 
Android adalah sebuah sistem operasi untuk 
smartphone dan tablet. Android menyediakan 
platform terbuka bagi para pengembang buat 
menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 
digunakan pada berbagai macam piranti. 
Android SDK adalah tools API (Application 
Programming Interface) yang diperlukan untuk 
mulai mengembangkan aplikasi pada platform 
Android menggunakan bahasa pemrograman 
Java. Android merupakan subset perangkat 
lunak untuk ponsel yang meliputi system 
operasi, middle ware dan aplikasi kunci yang 
di release oleh Google.  
 
J. Eclipse 
Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated 
Development Environment) yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan perangkat 
lunak pada smartphone android. Eclipse 
dikembangkan dengan bahasa pemrograman 
Java, akan tetapi Eclipse mendukung 
pengembangan aplikasi berbasis bahasa 
pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, 
Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. 
Eclipse pada saat ini merupakan salah satu 
IDE favorit dikarenakan gratis dan open 
source, yang berarti setiap orang boleh 
melihat kode pemrograman perangkat lunak 
ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang 
membuatnya populer adalah kemampuannya 
untuk dapat dikembangkan oleh pengguna 
(developer). 
 
III. PERANCANGAN SISTEM 
Perancangan sistem pada penelitian ini terdiri 
dari blok diagram sistem, perancangan 
perangkat keras, perancangan perangkat 
lunak dan peracangan flowchart sistem. 
 

 

Gambar 7. Blok diagram perancangan sistem 



Blok diagram pada gambar 7 menjelaskan 
prinsip kerja alat yang dirancang, yaitu  ketika 
proses uji benedict  dilakukan, urin dilarutkan 
dengan larutan benedict pada tabung reaksi 
dengan komposisi 10ml : 5 ml yang kemudian 
dipanaskan hingga warna larutan berubah. 
Campuran larutan tersebut dituangkan dalam 
wadah khusus dan diukur tingkat kadar 
gulanya. Data yang didapatkan oleh paket 
sensor akan diolah pada mikrokontroler 
ATmega 328P dan dikirim ke smartphone 
Android untuk ditampilkan menggunakan 
komunikasi bluetooth. Kemudian untuk 
memberikan instruksi menampilkan hasil. 
bluetooth smartphone Android dengan Module 
bluetooth pada mikrokontroler dihubungkan. 
Pin Rx pada modul bluetooth dihubungkan ke 
pin Tx pada arduino, sedangkan pin Tx dari 
modul bluetooth di hubungkan ke pin  Rx pada 
arduino untuk membangun komunikasi serial.  
 
1. Perancangan Perangkat Keras 
Perangkat keras pada penelitian ini yaitu 
terdiri dari konstruksi tempat penyimpanan 
komponen elektronik atau sistem elektronik 
yang meliputi rangkaian pengirim dan 
penerima cahaya. 
 
A. Perancangan Konstruksi Alat 
Berikut adalah konstruksi hardware yang 
direncanakan pada penelitian ini. 

 

 
Gambar 8. Perancangan konstruksi hardwere 
 
Keterangan : 
1. ATmega 328P dan Modul bluetooth HC-

05 
2. Paket Sensor 
3. Catu Daya 
4. Wadah Urin (Jarak dengan sensor ±1cm) 
5. Tempat wadah urin  
 

 
Gambar 9. Posisi sensor terhadap wadah urin 
 
B. Rangkaian Pengirim Cahaya 
Pada perancangan pengirim cahaya ini 
menggunakan LED superbright yang 
dihubungkan dengan resistor secara seri. 
Berdasarkan karakteristik elektrikalnya jika 
diketahui arus (I) yang dibutuhkan oleh LED 
superbright adalah dalam rentang 10mA – 
20mA dan Vf dioda 1.6V - 3.5V serta I yang 
digunakan dalam perancangan ini adalah 
15mA diambil nilai tengahnya dengan 
tegangan (V) yang digunakan adalah sebesar 
5 V, maka : 

 
𝑉𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 =  5𝑉 

𝑉𝑙𝑒𝑑 =  1.85𝑉 (standar 

red superbright) 

𝐼𝑙𝑒𝑑 =  15𝑚𝐴 

𝑅 =  
𝑉𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝑉𝑙𝑒𝑑

𝐼𝑙𝑒𝑑
 

𝑅 =  
5𝑉 − 1.85𝑉

15𝑚𝐴
 

𝑅 =  210Ω 

Sehingga resistor yang digunakan adalah 
sebesar R = 220Ω (disesuaikan dengan R 
yang banyak ditemukan dipasaran). R ini 
berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya 
arus yang dipakai untuk menentukan 
intensitas cahaya yang dipancarkan oleh LED. 
Fungsi dari rangkaian ini yaitu sebagai 
pengirim cahaya untuk mengukur tingkat 
kekeruhan spesimen urin yang kemudian 
untuk diterima oleh rangkaian penerima 
cahaya (photodiode).  

 

 
Gambar 10. Rangkaian pengirim cahaya 



C. Rangkaian Penerima Cahaya 
Pada perancangan rangkaian penerima 
cahaya ini menggunakan photodiode yang 
dihubungkan seri dengan resistor. Rangkaian 
ini untuk menerima cahaya yang dipancarkan 
oleh rangkaian pemancar. Dalam 
perancangan rangkaian ini jika diketahui 
karakteristik elektrikal photodiode tersebut 
bekerja pada  tegangan 2V dengan arus 
sebesar 0,33mA.  

Diketahui Range : 
𝑉𝑚𝑎𝑥/𝑉𝑟𝑒𝑓 =  30 𝑉 

𝑉𝑓  𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 =  1.5 𝑉 − 2.5𝑉 

𝐼𝑓 =  30𝑛𝐴 < 𝑚𝑖𝑛 

Yang digunakan,  
𝑉𝑐𝑐 =  5 𝑉 

𝑉𝑓 =  2 𝑉 

𝐼𝑓 =  0.33 𝑚𝐴 

Sehingga, 

𝑅 =
𝑉 − 𝑉𝑓

𝐼𝑓
 

𝑅 =
5𝑉 − 2𝑉

0.33𝑚𝐴
 

𝑅 = 9.0909𝐾Ω 

 

Dimana V adalah voltage (volt), Vf adalah 
Forward Voltage (volt), If adalah Forward 
Current (ampere), dan R adalah Resistor. 
Karena R = 9,0909KΩ  tidak tersedia di 
pasaran, maka yang diambil adalah R = 10KΩ 
yang merupakan nilai R yang mendekati. 
Prinsip kerja rangkaian ini adalah mengikuti 
karakteristik photodiode yang dipengaruhi 
oleh cahaya. Photodiode pada rangkaian ini 
akan merespon intensitas cahaya yang dikirim 
oleh rangkaian pengirim cahaya sebelumnya. 
Intensitas cahaya yang diterimanya akan 
mempengaruhi nilai resistansi. Perubahan 
resitansi ini yang akan dibaca dengan 
menggunakan ADC mikrokontroler. 

 
Gambar 11. Rangkaian penerima cahaya 

 

2. Perancangan Perangkat Lunak 

 
Gambar 12.  Rancangan  antarmuka aplikasi 

android 
 
3. Perancangan Flowchart sistem 
Diagram flowchart sistemnya sebagai berikut 
ini: 

Start

Menyiapkan alat dan bahan:

Sample Urine, benedict, gelas 

ukur,pipet tetes, tabung reaksi, 

kompor spirtus

Melarutkan sample urine dengan 

larutan benedict dalam tabung 

reaksi

Memanaskan larutan dengan 

kompor spiritus sampai 

memperlihatkan warna

 (+/- 45-70 detik)

End

       

Start

Masuk ke aplikasi 

android

Menghidupkan 

bluetooth

Bluetooth 

hidup?

Masukkan 

pencarian device 

baru

Device 

ditemukan

(60 detik)

Sentuh button 

connect

Masukkan kode 

keamanan

Terkoneksi 

(30 detik)

Sentuh button 

checkup

Data diterima 

(20 detik)

End

A

A

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tampilkan Hasil

 
 
Gambar 13. Diagram alir sistem kerja alat ukur 

dan aplikasi smartphone android 
 

Start

Inisialisasi Device

Mengaktifkan 

Module bluetooth

Scaning perintah 

pengiriman data 

dari smatphone 

androd

Data perintah 

diterima?

Mengktifkan ADC 

dari arduino

Scaning

 Data ADC

 lewat sensor

Data ADC 

terbaca?

Mengirim Data ke 

Smartphone via 

bluetooth

B

B

End

Ya

Ya

Tidak

Tidak

 
 
Gambar 14. Diagram alir perancangan kerja 

sistem pada alat ukur 
 



IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pengujian komunikasi aplikasi android 

a. Memilih aplikasi andoid yang akan 
digunakan 

 

 
b.  

c.  

 

d.  

e.  

f.  

g. Gambar 15. Aplikasi cek tingkat kadar   

gula darah pada smartphone  android  

 

b. Menghidupkan bluetooth pada 
smartphone android 

 

 
(a)  

 
(b)  

Gambar 16.  (a) Halaman awal aplikasi  
 (b) Notifikasi bluetooth hidup 

 
Gambar 16 (a) merupakan halaman 
antarmuka utama dari aplikasi cek tingkat 
kadar gula darah. Namun aplikasi ini belum 
terkoneksi dengan alat ukur. Untuk melakukan 
koneksi, hal pertama yang harus dilakukan 
user adalah menghidupkan bluetooth yang 
ada pada aplikasi smartphone andorid dengan 
menyentuh button “Turn On”. Setelah 
bluetooth hidup  tombol “Turn On” akan 
berubah menjadi “Turn Off”, dan muncul 
notifikasi bahwa bluetooth telah hidup 
“Bluetooth Turned On” seperti yang terlihat 
pada Gambar 16 (b). Kemudian langkah 
selanjutnya adalah mencari device bluetooth 

alat ukur yang akan digunakan untuk 
mengukur tingkat gula darah dalam urin 
pasien. 
 
c. Mencari device bluetooth alat ukur  

 
Gambar 17.  Mencari device Bluetooth 

 

Untuk mencari device baru, user harus 
menyentuh button “Find Device” yang ada 
pada antarmuka aplikasi. Setelah device 
bluetoth alat ukur ditemukan, user harus 
memilih device tersebut, kemudian menyentuh 
button “Connect” untuk mengoneksikan 
smartphone android dengan bluetooth alat 
ukur. 
 

d. Aplikasi android dan bluetooth alat ukur 
telah terkoneksi 

 

Gambar 18. Aplikasi telah terkoneksi ke 
bluetooth alat ukur 

 
Pada Gambar 18 terlihat bahwa aplikasi 
android telah terkoneksi dengan bluetooth alat 
ukur. Dengan demikian user sudah dapat 
menentukan tingkat kadar gula darah melalui 
aplikasi ini dengan menyentuh button “Check”. 
 
e. Mengukur tingkat kadar gula darah 

 
Gambar 19.  Pembacaan data dari alat ukur 

yang ditampilkan pada aplikasi 



Kemudian setelah button “Check” disentuh 
seperti yang terlihat pada gambar 19 data 
sensor yang dibaca oleh alat ukur dikirim 
melalui komunikasi bluetooth yang 
sebelumnya telah terkoneksi kemudian dikirim 
dan  ditampilkan pada layout aplikasi yang 
ada pada smartphone android. 
 
2. Pengujian Data Sensor yang diterima 

Oleh Alat 
 
Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan 
data ADC dari masing-masing sensor R, G 
dab B pada sampel urin pasien, dapat dilihat 
pada tabel 1 
 

Tabel 1. Data hasil pengujian alat ukur 

No. 
Nama / 
Kode 

Pasien 

Nilai 

Kadar 

Gula 

Hasil 

Uji Lab. 
(mg/dL) 

Data ADC Sensor 
Grayscale 

(Y) 

Waktu 
Pemanasan 

(Detik) 

R G B 

1 PD11 94 10 28 147 36 56 

2 PD2 116.1 10 26 107 30 56 

3 PB18 84.7 9 37 131 39 55 

4 PB3 91.7 11 26 117 32 60 

5 PB10 113 9 41 124 41 45 

6 PD12 122 9 49 135 46 60 

7 PB11 132.2 10 49 143 48 56 

8 PF16 115.8 10 49 148 49 56 

9 PB7 95 11 50 152 50 55 

10 PB11 148.8 9 49 125 47 56 

11 PB21 173.5 10 36 72 32 70 

12 PD8 167.1 9 41 79 36 70 

13 PD17 168.2 9 40 76 35 60 

14 PD13 233.3 8 72 142 61 60 

15 PD3 257.3 9 71 153 62 70 

16 PD7 265.5 9 62 154 57 50 

17 PD12 207.7 8 63 182 60 50 

18 PD14 244.9 9 61 185 60 49 

19 PD4 247.7 10 66 172 61 45 

20 PD18 227.9 10 74 184 67 45 

21 PD10 327.6 9 105 189 86 50 

22 PD2 512 9 119 201 95 45 

23 PB4 319.7 11 119 201 96 45 

24 PD24 498 11 116 203 95 45 

25 PD22 421 10 117 206 95 70 

26 PF19 455 10 118 210 96 45 

27 PB12 509.5 10 120 210 97 45 

 
Tabel 1. merupakan tabel data tingkat kadar 
gula darah yang didapat dari hasil pengukuran 
melalui urin menggunakan alat ukur dan 
melalui darah yaitu hasil uji laboratorium. 
Untuk pengujian lewat urin, data RGB dan 
grayscale yang didapatkan dari pengujian ini 
akan digunakan sebagai indikator tingkat 
kadar gula darah yang kemudian 
dikelompokkan sesuai dengan tingkatan nilai 
kadar gula per sampelnya. Nilai grayscale ini 
adalah hasil dari proses konversi data RGB 
dari tiap-tiap sampel urin. Nilai grayscale ini 
membantu mempermudah untuk analisis data. 
Nilai grayscale berbanding lurus dengan nilai 
RGB.  

3. Pengujian Alat Ukur Dalam Menentukan 
kadar gula darah 

 
Pengujian ini dilakukan guna melihat tingkat 
keberhasilan alat ukur dalam membaca nilai 
sensor untuk menafsirkan tingkat kadar gula 
darah yang ada dalam urin pasien. Tabel 2 
berikut merupakan tabel hasil dari pengujian 
yang telah dilakukan pada 27 sampel urin. 
 

Tabel 2. Pengujian 
Nilai KG 

Hasil Uji Lab.  

(mg/dL) 

Data ADC Sensor 

Level Warna Ket. 

R G B 

94 10 28 147 ( - ) Hijau Tua Cocok 

116.1 10 26 107 ( - ) Hijau Tua Gagal 

84.7 9 37 131 ( - ) Hijau Tua Cocok 

91.7 11 26 117 ( - ) 
Hijau 

Kekuningan 
Gagal 

113 9 41 124 ( - ) Hijau Tua Cocok 

122 9 49 125 ( - ) 
Hijau 

Kekuningan 
Gagal 

132.2 10 49 143 ( - ) Hijau Tua Cocok 

115.8 10 49 148 ( - ) 
Hijau 

Kekuningan 
Gagal 

95 11 50 152 ( - ) Hijau Tua Cocok 

148.8 9 49 135 ( + ) 
Hijau 

Kekuningan 
Cocok 

173.5 10 36 72 ( ++ ) Biru Gagal 

167.1 9 41 79 ( ++ ) Biru Gagal 

168.2 9 40 76 ( ++ ) Orange Gagal 

233.3 8 72 142 ( +++ ) Kuning Keruh Cocok 

257.3 9 71 153 ( +++ ) Orange Cocok 

265.5 9 62 154 ( +++ ) Orange Cocok 

207.7 8 63 182 ( +++ ) Orange Cocok 

244.9 9 61 185 ( +++ ) Orange Cocok 

247.7 10 66 172 ( +++ ) Orange Cocok 

227.9 10 74 184 ( +++ ) Orange Cocok 

327.6 9 105 189 (++++) Orange Gagal 

512 9 119 201 (++++) Merah Hitam Cocok 

319.7 11 119 201 (++++) Merah Tua Cocok 

498 11 116 203 (++++) Merah Tua Cocok 

421 10 117 206 (++++) Merah Bata Cocok 

455 10 118 210 (++++) Merah Tua Cocok 

509.5 10 120 210 (++++) Merah Tua Cocok 

 
Dari hasil pengujian 27 sampel data pada 
tabel 2 terdapat 7 sampel data yang dinilai 
gagal. Hal ini dianalisa dari endapan warna 
yang terbentuk pada sampel urin tidak 
merepresentasikan nilai kadar gula darah 
yang diuji, bisa dilihat pada tabel 3. 
 

Tabel 3. Data gagal 
Nilai 

Kadar 
Gula Hasil 

Uji Lab. 
(mg/dL) 

Tingkat Warna Seharusnya Warna Tampak 

91.7 Negatif Hijau/Biru 
Kuning 

kehijauan 

122 Negatif Hijau/Biru 
Hijau 

kekuningan 

115.8 Negatif Hijau/Biru 
Hijau 

kekuningan 

173.5 Positif 2 
Kuning kehijauan/ 

Kuning keruh 
Biru 

167.1 Positif 2 
Kuning kehijauan/ 

Kuning keruh 
Biru toska/ 

Biru kehijauan 

168.2 Positif 2 
Merah bata/ 
Merah keruh 

Orange 

327.6 Positif 4 
Merah bata/ 
Merah keruh 

Orange 

 



Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan 
antara glukosa, fruktosa dan sukrosa. Glukosa 
dan fruktosa memiliki sifat pereduksi sehingga 
warna benedict berubah. Sedangkan sukrosa 
tidak memperlihatkan perubahan berarti 
karena tidak mempunyai sifat pereduksi. 
Selain itu, ketidakstabilan pada komposisi 
larutan juga berpengaruh terhadap hasil 
pengujian, komposisi takaran yang berbeda 
(tidak stabil dalam artian terlalu banyak atau 
sedikit) juga berpengaruh terhadap hasil 
pengujian. Selain itu juga ketika dilakukan 
pengujian larutan tidak segera diangkat dan 
dikocok karena apabila dibiarkan lama maka 
hasilnya akan berubah. Hal-hal tersebut bisa 
mempengaruhi hasil pengujian. Pada nilai 
data yang mewakili tingkat kadar gula darah 
yang positif 1 dan positif 2 masih belum bisa 
dijadikan acuan data yang akan digunakan 
karena terlalu sedikit.. Dengan latar belakang 
keterbatasan tersebut pada pengujian data ini 
alat hanya bisa dijadikan acuan untuk 
mengukur tingkat kadar gula darah dari tingkat 
negatif, positif 3 dan positif 4 saja. Kemudian 
agar lebih memepermudah pengelompokan 
data, nilai-nilai yang dianggap gagal diseleksi 
dan dipotong serta dibuatkan range datanya 
sehingga didapatkan tabel 4 tebel tersebut 
sebagai berikut : 
 

Tabel 4.  Range data 

Level 

Data ADC Sensor 

Gray (Y) 
R G B 

( - ) 9 – 11 28 - 50 124- 152 36 - 50 

(+++) 8 – 10 61 - 74 142-185 57 - 67 

(++++) 9 – 11 116 - 120 201 - 210 95 - 97 

 
Range nilai data pada tabel 4 akan menjadi 
acuan untuk pengkalibrasian program pada 
mikrokontroler ATmega 328P sehingga ketika 
sensor membaca nila data yang terdapat pada 
range-range tersebut maka mikrokontroler 
akan langsung membacanya sebagai nilai 
tingkat kadar gula darah yang kemudian 
ditampilkan pada layout aplikasi smartphone 
android. Nilai ini sangat rentan berubah 
dikarenakan faktor lingkungan yang sangat 
mempengaruhinya. Intensitas cahaya yang 
tidak stabil pada ruangan laboratorium yang 
digunakan untuk pengujian ini juga 
mempengaruhi besar atau kecil nilai yang 
didapat.  

Untuk melihat hasil dan pola hubungan dari 
hasil penelitian ini berikut pada tabel 5 adalah 
tabel nilai grayscale sebagai bahan 
pembanding dari kadar gula darah hasil uji lab 
Rumah sakit. 

Tabel 5.  Nilai grayscale 

No
. 

Nilai Kadar 
Gula Hasil 

Uji Lab. 
(mg/dL) 

Grayscale (Y) Tingkat 

1 94 36 ( - ) 

2 84.7 39 ( - ) 

3 113 41 ( - ) 

4 132.2 48 ( - ) 

5 95 50 ( - ) 

6 265.5 57 (+++) 

7 207.7 60 (+++) 

8 244.9 60 (+++) 

9 233.3 61 (+++) 

10 257.3 62 (+++) 

11 227.9 67 (+++) 

12 512 95 (++++) 

13 498 95 (++++) 

14 421 95 (++++) 

15 319.7 96 (++++) 

16 455 96 (++++) 

17 509.5 97 (++++) 

 
Selanjutnya dari Tabel 5 dapat ditarik sebuah 
grafik yang memuat informasi hubungan 
antara nilai grayscale dan nilai tingkat kadar 
gula darah dari sampel urin yang diambil 
untuk melihat sejauh mana keterkaitan atau 
kemiripan pola antara nilai kadar gula darah 
yang diambil melalui tes darah uji laboratorium 
dengan tes urin melalui uji benedict, grafik 
tersebut sebagai berikut. 
 

 
 
Gambar 20 Grafik nilai grayscale dan kadar 

gula darah ternormalisasi. 
 



Grafik gambar 20 merupakan grafik 
ternormalisasi. Grafik tersebut  dibuat untuk 
melihat hubungan antara nilai kadar gula 
darah dengan nila grayscale.  Pada grafik 
tersebut dapat dilihat karakter grafik antara 
nilai kadar gula darah dengan nilai grayscale 
tidak jauh berbeda. 
 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
a. Perangkat keras serta aplikasi yang 

dirancang telah bisa digunakan untuk 
mengukur tingkat kadar gula darah melalui 
urin menggunakan komunikasi via 
bluetooth antara bluetoth shield HC-05 
yang terpasang pada mikrokontroler 
ATmega 328P sebagai transmitter dengan 
bluetooth pada smartphone android 
sebagai receiver.  

b. Dari hasil pengujian, alat yang dirancang 
bangun mampu membaca nilai tingkat 
kadar gula darah dari negatif, positif 3 dan 
positif 4. 

c. Dari hasil pengujian 27 sampel urin 
didapatkan nilai tingkat kadar gula darah 
dari tingkatan negatif, positif 3, dan positif 4 
terrepresentasi oleh nilai-nilai berikut 
secara terurut yaitu negatif ( R = 9-11, G = 
28-50, B = 124-152,  positif 3 ( R = 8-10, G 
= 61-74, B = 142-185), positif 4 ( R = 9-11, 
G = 116-120, B = 201-210). 

d. Dari hasil pengujian seluruh sampel 
didapatkan nilai grayscale (Y) dari 
tingkatan negatif, positif 3, dan positif 4 
terrepresentasi oleh nilai-nilai berikut 
secara terurut yaitu negatif (30-50), positif 
3 (57-67), positif 4 (95-97). 

 
2. Saran 
Berdasarkan pengalaman selama penelitian 
dilakukan, berikut adalah saran yang penting 
untuk diperhatikan : 
1. Mengambil lebih banyak sampel data 

secara merata yang mewakili semua 
tingkat kadar gula darah baik tingkat 
negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan 
positif 4 agar dalam pengkalibrasian bisa 
optimal, semakin banyak data semakin 
bagus. 
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