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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

: diteliti  

: tidak diteliti  

Keterangan gambar :  

Usia Jenis 

kelamin  

Aktivitas 

fisik  

Lama 

konsumsi 

alkohol 

Obat-

obatan  Dehidrasi  

Kadar kreatinin serum  

Rendah  Normal  

Peminum minuman beralkohol 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Kadar Kreatinin pada Peminum Minuman Beralkohol di 

Desa Adat Beringkit 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi kadar kreatinin  

Tinggi  

Filtrasi Glomerulus 

(Gangguan Fungsi Ginjal) 
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Berdasarkan kerangka konsep tersebut pemeriksaan kreatinin serum pada 

Peminum minuman beralkohol dipengaruhi oleh karakteristik responden seperti 

umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, lama mengonsumsi alkohol, konsumsi obat-

obatan dan konsumsi minuman berenergi. Pemeriksaan kreatinin serum merupakan 

pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui fungsi ginjal. Hasil positif yang 

ditunjukkan pada pemeriksaan kreatinin menunjukkan terjadinya penurunan dari 

fungsi ginjal. Kadar yang sudah diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai 

normal dan digolongkan apakah kadar tersebut termasuk normal, rendah atau 

tinggi.  

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2018) Pada proposal 

penelitian ini menggunakan variabel kadar kreatinin serum.  
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2. Definisi operasional variabel  

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala 

Peminum 

Alkohol 

Seseorang yang 

mengonsumsi 

minuman yang 

mengandung senyawa 

etanol atau etil alkohol 

(C2H5OH) yang 

diambil dari bahan 

hasil pertanian yang 

mengandung 

karbohidrat dan 

melalui proses 

fermentasi yang 

berjenis minuman 

alkohol tradisional 

yatiu tuak dan arak  

Studi 

literatur/wawancara 

dibantu dengan 

kuisioner (daftar 

pertanyaan) 

Nominal  

Kategori: 

a. Peminum ringan  

b. Peminum sedang  

c. Peminum berat  

Usia  Lamanya hidup dalam 

tahun yang dihitung 

sejak dilahirkan 

Wawancara  Interval ratio 

Kategori: 

a. Remaja  

b. Dewasa 

c. Lansia  

Jenis kelamin Perbedaan antara 

perempuan dengan 

laki-laki secara 

biologis sejak seorang 

itu dilahirkan 

Wawancara  Nominal  

Kategori 

a. Laki-laki  

b. Perempuan  

Aktivitas Fisik Setiap gerakan tubuh 

yang mengakibatkan 

pengeluaran tenaga 

serta energi. 

Wawancara  Nominal  

Kategori: 

a. Ada 

Tidak ada 

Lama 

mengonsumsi 

alkohol  

Lama konsumsi 

alkohol dari sejak awal 

konsumsi hingga 

sekarang 

Wawancara  Nominal  

Kategori: 

a. ≤ 5 tahun 

b. > 5 tahun 

Kadar Kreatinin  Kadar kreatinin adalah 

niai yang didapat dari 

hasil pemeriksaan 

masyarakat yang 

meminum alkohol di 

Desa Adat Beringkit 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

Kreatinin dengan 

Metode Jaffe 

Reaction 

Interval ratio 

Kategori: 

a. Rendah <0,7 mg/dL 

b. Normal 0,7-0,1,3 

mg/dL 

c. Tinggi > 1,3 mg/dL 

 

 

 

 


