
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 

     = Diteliti 

     = Tidak diteliti 

Gambar 3. Kerangka konsep 

Berdasarkan kerangka konsep pada gambar 3 tersebut, dijelaskan bahwa 

sopir bus dapat dikatakan memiliki risiko terjadinya penurunan fungsi ginjal 
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dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, seperti 

faktor usia, lama bekerja, konsumsi air minum, dan konsumsi minuman berenergi. 

Sopir bus dengan kebiasaan yang buruk merupakan salah satu risiko yang 

terjadinya penyakit ginjal sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal. Parameter 

pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengindikasikan penyakit ginjal, yaitu 

dengan pemeriksaan laboratorium berupa kadar ureum serum, kreatinin serum dan 

asam urat, namun dalam penelitian ini hanya melakukan pemeriksaan pada kadar 

kreatnin serum pada pekerja sopir bus tersebut. Hasil kadar yang diperoleh setelah 

dibandingkan dengan nilai normal apabila ditemukan kadar yang meningkat dapat 

mengindikasikan terjadinya penurunan fungsi ginjal. 

 

B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel  

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2013). Variabel yang digunakan dalam 

karya tulis ilmiah ini adalah kadar kreatinin serum. 

2. Definisi operasional 

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel dalam karya tulis ilmiah 

ini dipaparkan dalam Tabel 2 sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Cara 

pengumpulan 

data 

Skala 

1 2 3 4 

Sopir bus Seseorang yang bekerja aktif >3 

tahun sebagai sopir bus. 

Data 

sekunder/studi 

literatur 

Nominal 

Kadar 

kreatinin 

serum 

Kreatinin merupakan hasil 

pemecahan kreatinin fosfat otot 

yang diproduksi oleh tubuh 

secara konstan tergantung 

massa otot pada sopir bus tanpa 

puasa dengan katagori: 

Rendah: <0,7 mg/dL 

Normal: 0,7-1,3 mg/dL 

Tinggi: >1,3 mg/dL 

Data 

sekunder/studi 

literatur 

Ordinal  

Usia  Usia responden dari awal 

kelahiran sampai pada saat 

dilakukan pendataan dengan 

katagori: 

Dewasa awal: 26-39 tahun 

Dewasa akhir: 39-49 tahun 

Lansia: >50 tahun 

Data 

sekunder/studi 

literatur 

Ordinal 

Lama 

bekerja 

Rentan waktu yang telah dilalui 

pekerja dari pertama bekerja 

sampai saat dilakukan 

pendataan. 

Tidak lama: <5 tahun 

Lama: >5 tahun 

Data 

sekunder/studi 

literatur 

Nominal 
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1 2 3 4 

Konsumsi 

air minum 

Jumlah air yang dikonsumsi 

saat melakukan pekerjaan dari 

awal mulai sampai berakhirnya 

jam kerja. 

Tidak baik: <2000 ml 

Baik: >2000 ml 

Data 

sekunder/studi 

literatur 

Nominal 

Konsumsi 

minuman 

berenergi 

Kebiasaan responden 

mengonsumsi minuman 

berenergi saat bekerja dengan 

katagori: 

Tidak pernah: 0 sachet 

perminggu 

Jarang: >5 sachet perminggu 

Sering: <5 sachet perminggu 

Data 

sekunder/studi 

literatur 

Ordinal  


