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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyalahgunaan alkohol atau alkoholisme merupakan masalah kesehatan 

utama dan juga merupakan masalah sosial di masyarakat. Berdasarkan data World 

Health Organization (2014) dilaporkan bahwa ada 2,5 juta kematian setiap tahun 

di seluruh dunia terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Pada tahun yang 

sama di Indonesia dilaporkan terdapat 241.000.000 penduduk Indonesia mengalami 

prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol. Sebesar 1.928.000 orang 

mengalami gangguan penggunaan alkohol dan sebesar 1.687.000 orang mengalami 

ketergantungan alkohol baik pada pria maupun wanita. Prevalensi konsumsi 

alkohol di Provinsi Bali berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah 15,4% 

dengan rata-rata konsumsi alkohol per bulan sebanyak 10,19 liter.  

Berdasarkan Riskesdas Provinsi Bali tahun 2018 menyebutkan bahwa 

Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan pada perilaku mengonsumsi 

alkohol dimana pada tahun 2007 hanya 5% dari total penduduk usia >10 tahun yang 

mengkonsumsi alkohol kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi hampir 

15%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007 di Provinsi Bali prevalensi peminum 

alkohol di Kabupaten Badung selama 12 bulan terakhir adalah sebesar 3,9% dimana 

angka tersebut dapat dikategorikan tinggi.  

Alkohol dapat menyebabkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan 

ketergantungan karena alkohol merupakan salah satu dari zat adiktif. (Purbayanti, 

Dwi, Saputra, 2017). Salah satu dampak alkohol yang dapat merusak organ tubuh 
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yaitu kerusakan pada ginjal. Kerusakan pada ginjal ditandai dengan adanya 

peningkatan pada kadar ureum dan kreatinin. Kadar kreatinin juga dapat 

dipengaruhi oleh, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik dan lama konsumsi alkohol. 

Usia menjadi salah satu faktor penting karena semakin bertambahnya usia fungsi 

ginjal akan mengalami penurunan sehingga dapat mempengaruhi kadar kreatinin. 

Sedangkan lama konsumsi alkohol dapat menyebabkan peningkatan kadar kreatinin 

karena konsumsi alkohol yang terus menerus dapat mengganggu fungsi ginjal dan 

akan menyebabkan peningkatan kadar kreatinin. Parameter yang digunakan dalam 

mendeteksi gangguan fungsi ginjal adalah pemeriksaan ureum atau blood urea 

nitrogen (BUN), uric acid, dan kreatinin. (Martono and Satino, 2014).  

Gangguan fungsi ginjal karena konsumsi alkohol disebabkan karena 

kandungan utama dalam alkohol yaitu zat etanol akan masuk ke dalam tubuh sekitar 

90% kemudian mengalami proses biokimia dan akan dimetabolisme oleh tubuh 

terutama hati dan sisanya akan diekskresikan melalui ginjal termasuk dengan 

metabolitnya (Yanti Arisma, 2019). Sifat alkohol sebagai diuretik dapat 

mempengaruhi keseimbangan elektrolit dalam darah sehingga dapat berpengaruh 

pada proses ekskresi di ginjal. Salah satu pemeriksaan fungsi ginjal yang dapat 

dilakukan yaitu pemeriksaan biokimia kreatinin. Ekskresi kreatinin akan lebih 

banyak jika terdapat gangguan pada fungsi ginjal.  

Kreatinin adalah hasil akhir dari metabolisme kreatin dan fosfokreatin yang 

sebagian besar ditemukan di otot dan dihasilkan secara konstan oleh otot dan hati. 

Bahan untuk pemeriksaan kreatinin yaitu sampel serum dan plasma heparin 

(Pangestuti, Eka. Haryanto, 2014). Pemeriksaan kreatinin dapat menggunakan 
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beberapa metode yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti 

metode Jaffe Reaction, Kinetik, dan Enzymatic Colorimetry Test. (Winarni, 2010).  

Penelitian yang dilakukan oleh Ghora Palguka dkk. di Desa Petang 

Kabupaten Badung pada tahun 2020 menyebutkan bahwa perilaku mengonsumsi 

alkohol di Desa Petang Badung diperoleh nilai mean pada penelitian tersebut adalah 

59,35 dari skor tertinggi kuisioner konsumsi yaitu 100.  

Pada penelitian Purbayanti (2018), disebutkan bahwa dari 20 responden laki-

laki usia lebih dari 20 tahun yang mengonsumsi alkohol lebih dari 5 tahun,15 orang 

diantaranya atau 75% memiliki kadar kreatinin yang diatas normal. Kelompok usia 

36-45 tahun memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain. 

Rerata kadar kreatinin dengan lama mengonsumsi >10 tahun memiliki nilai yang 

lebih tinggi dibandingkan yang lama mengonsumsi yaitu 5-10 tahun.  

Pada penelitian Yokoi Funakoshi dalam Humaria Nurul Azizah (2018), 

disebutkan bahwa pria yang mengonsumsi alkohol sebanyak 2-4 kali perminggu, 

dapat meningkatkan kadar kreatinin. Pria yang mengonsumsi alkohol 5-6 kali 

seminggu mengalami peningkatan sebanyak OR 0,71 dan pria yang mengonsumsi 

alkohol minimal 7 kali perminggu sebanyak OR 0,92. 

Selain itu penelitian Humaria Nurul Azizah dkk. (2018) menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol dengan kejadian 

penyakit ginjal kronis di RS Annisa Medical Center tahun 2018. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 26% pasien PGK mengonsumsi minaman 

beralkohol.  

Dari uraian yang telah disampaikan diatas didapatkan masalah yaitu 

bagaimana gambaran kadar kreatinin pada Peminum minuman beralkohol memicu 
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adanya kelainan fungsi ginjal. Berdasarkan studi pendahuluan terhadap 30 orang 

masyarakat di Desa Adat Beringkit yang sering mengonsumsi minuman beralkohol, 

konsumsi alkohol terbanyak yaitu jenis tuak dan arak. Waktu konsumsi alkohol 

lebih sering dilakukan pada perayaan hari tertentu seperti upacara agama dan selalu 

dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Adat Beringkit 

menjadikan konsumsi minuman beralkohol pada upacara agama sebagai kebiasaan, 

tetapi banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya pengaruh dari 

mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dengan penyakit ginjal.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalah yang dapat 

dirumuskan pada penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran kadar kreatinin pada 

peminum minuman beralkohol di Desa Adat Beringkit?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin pada peminum minuman 

beralkohol di Desa Adat Beringkit. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mencari karakteristik individu peminum minuman beralkohol di Desa 

Adat Beringkit berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik dan lama 

konsumsi alkohol.  
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b. Untuk mengukur kadar kreatinin serum pada peminum minuman beralkohol 

di Desa Adat Beringkit. 

c. Untuk mendeskripsikan kadar kreatinin serum individu peminum minuman 

beralkohol berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik dan lama konsumsi 

alkohol pada peminum minuman beralkohol di Desa Adat Beringkit. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Proposal penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca 

tentang pemeriksaan kadar kreatinin serum dan dapat dijadikan referensi tambahan 

untuk penelitian selanjutnya mengenai pemeriksaan kadar kreatinin serum pada 

pengonsumsi minuman beralkohol di suatu wilayah tertentu.  

2. Manfaat praktis  

Proposal penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang efek 

mengonsumsi alkohol dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

pencegahan dari peningkatan kadar kreatinin serum pada peminum minuman 

beralkohol serta menambah informasi pada pembaca dan penulis tentang analisa 

kadar kreatinin serum pada peminum minuman beralkohol 

 


