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ABSTRAK 

Latar Belakang: Pemeriksaan urinalisis di laboratorium pada saat ini 
menggunakan tes dipstik dan sedimen urine. Mengingat pentingnya kesesuaian 
hasil antara leukosit esterase dan nitrit pada tes dipstik urine dengan jumlah sel 
leukosit dan sel bakteri pada pemeriksaan sedimen urine, maka penelitian ini 
bermaksud untuk mengetahui kolerasi dari kedua hasil pemeriksaan. 

Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  
eksperimental, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi hasil antara 
nitrit dan leukosit esterase pada tes dipstik urine dengan adanya sel bakteri dan sel 
leukosit pada pemeriksaan sedimen urine. Sampel yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah sampel urine sesaat dari pasien yang melakukan pemeriksaan 
urin lengkap di Laboratorium PK RS.Universitas Airlangga pada bulan Januari 
2017 kemudian dianalisis dengan uji korelasi non parametrik Somer’s d. 

Hasil: Terdapat korelasi yang kuat antara kadar leukosit esterase dengan jumlah 
sel leukosit dalam sedimen urine karena nilai koefisien korelasinya sebesar 0,707, 
dan terdapat korelasi signifikan karena hasil p-value < α sebesar 0,000 < 0,05. 
Terdapat korelasi yang lemah antara kadar nitrit dengan adanya sel bakteri dalam 
sedimen urine karena nilai koefisien korelasinya sebesar 0,353, dan terdapat 
korelasi signifikan dengan hasil p-value < α sebesar 0,003 < 0,05. Sedangkan 
kadar leukosit esterase dengan adanya sel bakteri dan kadar nitrit dengan jumlah 
sel leukosit didapatkan hasil 0,181(sangat lemah) dan 0,304 (lemah), dan 
keduanya tidak terdapat korelasi yang signifikan karena nilai p-value > α, yaitu 
0,343 > 0,05 dan 0,117 > 0,05. 

Kesimpulan: Terdapat korelasi kuat yang signifikan antara kadar leukosit 
esterase pada tes dipstik dengan jumlah sel leukosit pada sedimen urine serta 
terdapat korelasi lemah yang signifikan antara kadar nitrit pada tes dipstik dengan 
adanya bakteri pada sedimen urine. 
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