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THE DESCRIPTION OF SERUM CREATININE LEVELS ON 

BUS DRIVERS   

 
ABSTRACT 

Creatinine serum is used to measure glomerular filtration ability and monitor 

course of kidney disease. Unconsciously, work can cause kidney failure workers 

who sit continuously, causing ureteral drainage in the kidneys. The purpose of 

this study is to identify the examination of serum creatinine levels in bus drivers. 

This research design was descriptive. Population in this research were all bus 

drivers. The sample in this research were a part bus drivers that met the criteria 

that 13 of people. The examination method was Jaffe reaction. One jornal was 

reviewed with 14 journals and literature start from 2010 until 2019. The result 

are some respondents had abnormal creatinine level (high) a number of 9 

respondents (69%), and almost half of respondents had normal creatinine level a 

number of 4 respondents (31%). The conclusion is that most bus drivers in 

Peterongan Subdistrict, Jombang Regency have high creatinine levels. It is 

expected that bus drivers will change their healthy behaviors by consuming lots of 

drinking water, reducing consuming energy supplement drinks, reducing fatty 

foods and balanced by doing sports. 

 

Keywords : bus drivers, creatinin level 
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GAMBARAN KADAR KREATININ SERUM PADA SOPIR BUS 

 

 

 
ABSTRAK 

Serum kreatinin digunakan untuk mengukur kemampuan filtrasi glomerulus dan 

memantau perjalanan penyakit ginjal. Tanpa disadari pekerjaan dapat 

menyebabkan gagal ginjal seperti pekerja yang duduk terus menerus sehingga 

menyebabkan terhimpitnya saluran ureter pada ginjal. Tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi pemeriksaan kadar kreatinin serum pada sopir bus. Desain 

penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sopir 

bus yang berjumlah 30 orang. Sampel dalam penelitian adalah sebagian sopir bus 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang berjumlah 13 orang. Metode 

pemeriksaan adalah Jaffe reaction. Sebanyak satu jurnal direview dengan 14 

jurnal maupun literatur pendukung dari tahun 2010-2019. Berdasarkan hasil 

penelitian ini diketahui bahwa sebagian responden memiliki kadar kreatinin 

abnormal (Tinggi) dengan jumlah 9 responden (69%), dan hampir setengah 

responden memiliki kadar kreatinin normal dengan jumlah 4 responden (31%). 

Simpulan dari penelitian ini yaitu sebagian besar sopir bus di  Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang memiliki kadar kreatinin tinggi. Diharapkan pada 

sopir bus untuk merubah perilaku hidup sehat dengan cara sering mengkonsumsi 

minum air putih yang banyak, mengurangi mengkonsumsi minuman suplemen 

berenergi, mengurangi makanan berlemak dan diimbangi dengan melakukan 

olahraga.  

 

Kata kunci : sopir bus, kadar kreatinin 
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RINGKASAN PENELITIAN 

GAMBARAN KADAR KREATININ SERUM PADA SOPIR BUS 

 
OLEH: NI GUSTI AYU SAVITRI DEVI ULANDARI (P07134017059) 

Serum kreatinin digunakan untuk mengukur kemampuan filtrasi 

glomerulus dan memantau perjalanan penyakit ginjal. Tanpa disadari pekerjaan 

dapat menyebabkan gagal ginjal seperti pekerja yang duduk terus menerus 

sehingga menyebabkan terhimpitnya saluran ureter pada ginjal. Disamping itu, 

intensitas aktivitas sehari-hari seperti orang yang pekerja berat yang banyak 

mengeluarkan keringat lebih mudah terserang dehidrasi. Akibat dehidrasi, urin 

menjadi lebih pekat sehingga bisa menyebabkan terjadinya GGK. Kreatinin 

merupakan zat yang ideal untuk mengukur fungsi ginjal karena hasil metabolisme 

tubuh yang diproduksi secara konstan, difiltrasi oleh ginjal, tidak direabsorbsi, 

dan disekresikan oleh tubulus proksimal. Tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi pemeriksaan kadar kreatinin serum pada sopir bus sehingga 

dapat digunakan sebagai deteksi dini untuk menurunkan resiko penyakit gagal 

ginjal. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2020 di 

Garasi bus Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh sopir bus yang berjumlah 30 orang. Sampel dalam penelitian 

adalah sebagian sopir bus yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang 

berjumlah 13 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Kriteria inklusi sampel, yaitu sopir bus yang bekerja ≥ 8 

jam/hari dan sopir bus yang telah bekerja ≥ 3 tahun. Kriteria eksklusi sampel, 

yaitu sopir bus yang sedang mengonsumsi obat yang dapat meningkatkan kadar 

lreatinin dan Sopir bus yang mempunyai riwayat penyakit gagal ginjal, Diabetes 

Mellitus (DM), dan hipertensi. Variabelnya adalah kadar kreatinin serum pada 

sopir bus, Metode pemeriksaan adalah Jaffe reaction. Sebanyak satu jurnal 
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direview dengan 14 jurnal maupun literatur pendukung yang diambil dari tahun 

2010-2019. Analisa data ini disajikan dalam bentuk tabel.  

Terdapat dua katagori hasil penelitian, yaitu hasil penelitian berdasarkan 

karakteristik dan hasil penelitian berdasarkan kadar kreatinin serum yang 

diperoleh. Berdasarkan karakteristik hasil penelitian menunjukan bahwa 

karakteristik responden berusia 40-49 tahun memiliki jumlah responden tertinggi 

(7,5%), responden yang bekerja >5 tahun memiliki jumlah responden tertinggi 

(61,5%), responden yang mengonsumsi air minum >2000 ml/hari memiliki 

jumlah responden tertinggi (69%), responden yang sering mengonsumsi minuman 

berenergi memiliki jumlah responden tertinggi (54%). Berdasarkan hasil kadar 

kreatinin serum terdapat 31% responden sopir bus yang memiliki kadar kreatinin 

serum normal dan terdapat 69% responden sopir bus yang memiliki kadar 

kreatinin serum tinggi (abnormal).  

Simpulan dari penelitian ini yaitu sebagian besar sopir bus di  Kecamatan 

Peterongan Kabupaten Jombang memiliki kadar kreatinin tinggi. Diharapkan pada 

sopir bus untuk merubah perilaku menjadi pola hidup sehat dengan cara sering 

mengonsumsi air minum yang banyak, mengurangi konsumsi minuman suplemen 

berenergi, mengurangi makanan berlemak dan diimbangi dengan melakukan 

olahraga. 

 

Daftar bacaan: 54 (2009-2019) 
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