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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Minuman Beralkohol  

1. Pengertian minuman beralkohol  

Alkohol merupakan senyawa organik yang terdapat gugus fungsi hidroksil 

didalamnya dan sering dikonsumsi dalam bentuk minuman oleh sebagian orang. 

Minuman beralkohol termasuk salah satu zat adiktif yang penyalahgunaannya 

menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan menimbulkan masalah 

sosial. Minuman alkohol terutama dalam bentuk etil alkohol (etanol) adalah 

minuman yang paling digemari oleh remaja atau pun masyarakat. Minuman alkohol 

merupakan minuman yang mengandung etanol yang merupakan bahan psikoaktif 

yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan gangguan kesehatan apabila 

dikonsumsi berlebihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-

IND/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan industri minuman 

beralkohol mendefinisikan bahwa minuman alkohol merupakan minuman yang 

mengandung etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa 

destilasi. Minuman alkohol merupakan barang yang dapat berdampak terhadap 

kehidupan masyarakat Indonesia (moral hazard), sehingga produksinya perlu 

pengendalian dan pengawasan. Menurut Nuwijaya (2009) Minuman beralkohol 

adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol atau biasa disebut dengan 

grain alkohol.  
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2. Klasifikasi alkohol  

Minuman beralkohol mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil 

fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Lama proses fermentasi 

tergantung pada bahan dan jenis produk yang digunakan dan yang dihasilkan. 

Kandungan etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi berkisar antara 18%. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 

minuman alkohol diklasifikasikan dalam: 

a. Minuman alkohol Golongan A yaitu dengan kadar etanol (C2H5OH) 1% (satu 

perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). Golongan alkohol ini paling 

mudah ditemui di supermarket yaitu bir dan contoh minuman alkohol 

tradisional golongan ini yaitu tuak yang memiliki kadar alkohol 4%. 

b. Minuman alkohol Golongan B yaitu dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 

5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus). Jenis 

minuman yang termasuk dalam golongan ini adalah beberapa jenis anggur 

atau wine. Minuman alkohol golongan B memiliki kadar yang sudah cukup 

tinggi yang dapat membuat mabuk khususnya bagi individu yang tidak 

terbiasa mengonsumsi alkohol.  

c. Minuman alkohol Golongan C yaitu alkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 

lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima 

perseratus). Yang termasuk jenis minuman ini adalah whiskey, vodka, dan 

lain-lain. 

3. Jenis-jenis minuman alkohol  

Minuman alkohol memiliki varian-varian tertentu berdasarkan bahan 

pembuat dan kadar etanol yang dikandungnya. Minuman alkohol memiliki banyak 
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jenis, beberapa yang sering ada diketahui oleh masyarakat Indonesia diantaranya 

(Smith, 2018) 

a. Brendi (Brandy), merupakan alkohol yang disuling dari proses fermentasi air 

buah yang kemudian disimpan di tong kayu. Biasanya memiliki kadar etil 

alkohol sebanyak 40-60%.  

b. Wiski (Whisky), merupakan salah satu minuman alkohol yang dibuat melalui 

proses penyulingan jus yang sudah difermentasikan yang berasal dari biji-

bijian seperti gandum atau jagung.  

c. Rum, merupakan minuman yang proses pembuatannya melalui penyulingan 

dari fermentasi dan distalasi sirup gula atau air tebu selama kurang lebih 3 

tahun.  

d. Wine, berasal dari berbagai jenis buah-buahan seperti anggur, plum, peach, 

atau aprikot. Kualitas dan rasa wine sangat dipengaruhi oleh tanah dan kondisi 

cuaca tempat anggur tersebut tumbuh. Wine biasanya memiliki kadar alkohol 

sekitar 8-15%.  

e. Bir, merupakan minuman alkohol yang sangat mudah dijumpai di 

masyarakat. Dibuat dari proses fermentasi dari bahan gabungan yaitu biji-

bijian antara lain jagung, dan gandum, ragi serta cairan yang disebut wort. 

Fermentasi dari campuran tersebut akan menghasilkan alkohol dan CO2. 

Fermentasi harus dihentikan agar terbentuk batas kandungan alkohol. Bir 

biasanya memiliki kadar alkohol sekitar 4-8%.  

f. Tuak, merupakan salah satu minuman alkohol tradisional yang merupakan 

hasil fermentasi dari bahan minuman yang mengandung gula. Bahan baku 
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yang digunakan adalah beras atau cairan kelapa atau aren. Kadar alkohol dari 

tuak ini berbeda-beda tergantung dari proses dan daerah pembuatannya.  

4. Metabolisme alkohol 

Etanol adalah molekul yang mudah larut dalam air dan lemak serta cepat 

diserap pada sistem pencernaan sehingga etanol langsung diserap ke dalam usus 

melalui difusi pasif. Dalam darah puncak konsentrasi etanol sekitar 30 menit setelah 

ingesti etanol dalam keadaan lambung kosong. Penyerapan alkohol akan 

berlangsung lebih lambat dan lebih sedikit jika konsumsinya dilakukan bersamaan 

dengan makanan lain. Proses metabolisme alkohol awal alkohol menjadi senyawa 

acetaldehyde dalam tubuh melalui 2 jalur yaitu melalui jalur yaitu jalur alkohol 

dehidrogenase dan jalur Microsomal Ethanol-Oxidizing System (MEOS). (Ilmiah 

Kesehatan Sandi Husada and Amirah Salsabila, 2019) 

a. Jalur alkohol dehidrogenase 

Jalur utama untuk metabolisme alkohol melibatkan alkohol dehidrogenase 

(ADH), yaitu golongan cytosolic enzyme atau suatu enzim sistolik yang 

mengkatalisis konversi alkohol menjadi acetaldehyde. Asetildehid merupakan 

produk yang sangat reaktif yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. 

Asetildehid yang sudah terbentuk akan dioksidasi di hati dalam reaksi selanjutnya 

dikatalisis oleh aldehid dehidrogenase (ALDH) yang berhubungan dengan 

Nicotinamide Adenine Dinucleotida (NAD) pada mitokondria. Produk dari reaksi 

ini adalah asetat selanjutnya akan dimetabolisme lebih lanjut yang menghasilkan 

CO2 dan air atau digunakan untuk membentuk asetil KoA. Saat perubahan etanol 

menjadi asetaldehid, ion hidrogen dipindahkan dari alkohol ke faktor NAD untuk 

membentuk NADH. Sebagai hasil akhir, oksidasi alkohol menghasilkan zat yang 
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bersifat mereduksi di hati dalam jumlah yang berlebihan, terutama NADH. Jumlah 

NADH yang berlebihan berperan pada banyaknya gangguan metabolik. 

b. Jalur microsomal ethanol-oxidizing system (MEOS) 

Microsomal Ethanol-Oxidizing System (MEOS) disebut juga mixed function 

oxidizing system, menggunakan NADPH sebagai kofaktor dalam metabolisme 

etanol dan terdiri dari sitokrom P450 atau disebut juga sebagai CYP seperti 

CYP2E1, CYP1A2 dan CYP3A4. Jalur Microsomal Ethanol Oxidizing System 

(MEOS) yang terletak dalam retikulum endoplasma. Dengan pertolongan tiga 

komponen mikrosom yaitu sitokrom P-450, reduktase dan lesitin alkohol diuraikan 

menjadi asetaldehida. 

5. Kandungan senyawa berbahaya pada minuman alkohol  

Kandungan senyawa yang berbahaya pada minuman alkohol pada dasarnya 

adalah etanol dan metanol. Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, 

yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, 

lambung, sampai usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian 

proksimal usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian 

dengan cepat beredar dalam darah. Kerusakan sel akibat etanol disebabkan karena 

etanol berinteraksi dengan membran sel yang akan menyebabkan terganggunya 

fungsi mebran dalam menyampaikan sinyal antar sel. Penggunaan etanol yang 

berlebihan, akan meningkatkan risiko kerusakan pada tubuh. Etanol memiliki sifat 

antidepresan yang membuat beberapa orang menyalahgunakan minuman 

beralkohol ini. Efek dari etanol pada berbagai jaringan tergantung dari konsentrasi 

etanol dalam darah. Konsentrasi etanol dalam darah menentukan kecepatan alkohol 

diserap tubuh, didistribusikan, dimetabolisme, dan dikeluarkan oleh tubuh. Anggur, 
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bir, wiski, gin, vodka adalah jenis-jenis minuman dengan kandungan alkohol sekitar 

3% sampai 20%. Mengonsumsi minuman beralkohol berarti mengonsumsi antara 

10-12 gram etanol. (Tritama, 2015) 

6. Dampak mengonsumsi minuman alkohol  

Alkohol memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan fisik, seperti 

gangguan otak dan kanker hati. Menurut Nurwijaya (2009) pada dasarnya terdapat 

dua jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka 

panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar 

menjadikan seseorang itu kurang daya koordinasi seperti tidak dapat berjalan 

dengan benar dan tidak dapat membuka pintu. Dalam waktu yang singkat ini juga 

menyebabkan hangover. Hangover lazimnya disebabkan oleh keracunan alkohol, 

bahan lain dalam alkohol dan akibat ketagihan alkohol. Dalam konsumsi alkohol 

ada yang disebut harmful alcohol use yang artinya penggunaan alkohol yang dapat 

menimbulkan efek merugikan bagi kesehatan. (Simanjuntak, 2011) 

Dampak negatif mengonsumsi alkohol dibedakan menjadi 3 bagian yaitu 

dampak fisik, dampak neurologi dan psikologi, juga dampak sosial (Woteki dalam 

Darmawan, 2010).  

a. Dampak fisik  

Penyakit yang diakibatkan mengonsumsi minuman beralkohol antara lain 

kerusakan hati, otot syaraf, jantung, pankreas dan peradangan lambung serta 

mengganggu metabolisme tubuh (Aryasa et al., 2020). Sebuah studi 

memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum 

sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan 

mengakibatkan sirosis hati. Konsumsi alkohol dalam jangka waktu lama, minum 
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minuman beralkohol secara terus menerus akan mengganggu fungsi ginjal menjadi 

abnormal. Alkohol memperbesar ginjal sehingga mempengaruhi fungsi hormon 

normal tubuh. Bahkan berpotensi besar menyebabkan gagal ginjal. Diduga 

konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu 

komponen vitamin B komplek berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya 

sistem saraf. (Wijaya, 2016) 

b. Dampak psikologis 

Kerusakan secara permanen jaringan otak sehingga menyebabkan gangguan 

jiwa, kemampuan belajar, daya ingat dan kemampuan penilaian (Rahayu dkk, 

2020). Pengaruh addictive, insomnia, depresi, gangguan kejiwaaan, serta dapat 

merusak jaringan otak secara permanen sehingga mempengaruhi daya ingatan, 

kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya. Gejala 

neurologis yang dapat ditimbulkan seperti nyeri kepala, pusing, pingsan, 

kelemahan, dan gangguan tidur (Sarwono, 2011) 

c. Dampak sosial 

Dari konsumsi minuman beralkohol terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat (Rahayu dkk, 2020). Dampak sosial yang berpengaruh bagi 

orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, 

perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat 

pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol akan 

menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal 

serta meningkatkan resiko kecelakaan (Sarwono, 2011). 

Berdasarkan kisaran waktu (periode) pengaruh penggunaan alcohol 

dibedakan menjadi 2 kategori: 
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a. Pengaruh jangka pendek  

Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat 

hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah Blood Alcohol Concentration 

(BAC) dan efeknya. Euphoria ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko 

intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. 

Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat 

demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek 

alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktivitas kerja. Alkohol juga dapat 

menyebabkan perilaku kriminal (Sarwono, 2011). 

b. Pengaruh jangka panjang  

Mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan penyakit kronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, 

stroke, kerusakan hati, ginjal, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain 

(misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya 

resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan 

kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi 

(Sarwono, 2011). 

 

B. Peminum Minuman Alkohol  

Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna, 

penyalahguna dan ketergantungan. Kategori pengguna maksudnya individu yang 

mengonsumsi tidak lebih dari 4 takaran minum per hari dan 14 takaran minum 

setiap minggu. Penyalahguna artinya individu mengonsumsi minuman beralkohol 
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hingga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental meskipun pengguna mengetahui 

bahaya konsumsi alkohol. Sedangkan ketergantungan yaitu kelompok individu 

yang mempunyai keinginan yang kuat untuk mengonsumsi alkohol terus-menerus 

dan tidak dapat mengontrol untuk meminum alkohol meskipun sudah mengetahui 

konsekuensinya (Drinker, 2011) 

Pada penelitian Karamoy (2014) mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi perilaku individu mengonsumsi minuman alkohol yaitu faktor 

internal yaitu kemauan dari sendiri untuk mengonsumsinya dan faktor eksternal 

antara lain faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, keadaan sosial dan 

pendidikan serta koformitas kelompok.  

Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol, akan 

mengalami gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah 

penggunaannya. (Lestari, 2016). Gejala biasanya terjadi mulai 6-24 jam setelah 

konsumsi yang terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama 5 hari, diantaranya 

adalah gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringat, nyeri kepala dan sulit tidur 

(World Health Organization, 2014). Peminum alkohol secara sederhana dibagi 

menjadi tiga kelompok antara lain (Aritonang, 2012): 

a. Peminum ringan : 0,28 s/d 5,9 gram atau setara dengan minum 1 botol bir 

atau kurang per hari 

b. Peminum sedang : 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol 

bir per hari 

c. Peminum berat : > 28 gram alkohol per hari atau setara dengan >4 botol bir 

sehari. 
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C. Ginjal  

1. Anatomi ginjal  

Pada manusia ginjal terletak di belakang perut atau abdomen atas, di bagian 

belakang peritonium (retroperitoneal), di depan dua kosta terakhir dan tiga otot-otot 

besar (transversus abdominis, kuadratus lumborum dan psoas mayor), di bawah hati 

dan limpa. Di bagian atas (superior) ginjal terdapat kelenjar adrenal. Biasanya 

ginjal kanan terletak lebih sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat lobus 

hepatis dexter yang besar. Ginjal pada manusia berjumlah sepasang. Kedua ginjal 

pada manusia terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Pada bagian atas ginjal 

terlindungi oleh tulang iga ke-11 dan 12.  

Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan lekukan yang menghadap ke 

dalam, berwarna merah keunguan. Masing-masing ginjal panjangnya 12-13 cm dan 

tebalnya 1,5-2,5 cm, kira-kira sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Berat kedua 

ginjal kurang dari 1% dari berat seluruh tubuh atau sekitar 120-150 gram. Kedua 

buah ginjal terbungkus oleh lapisan lemak (lemak perirenal dan lemak pararenal) 

yang membantu meredam guncangan. Di tiap ginjal terdapat bukaan yang disebut 

hilus yang menghubungkan arteri renal, vena renal, dan ureter. Setiap ginjal 

terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa, terdapat cortex renalis 

di bagian luar, yang berwarna coklat gelap, dan medulla renalis di bagian dalam 

yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan cortex.  
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Gambar 1 Ginjal 

Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut 

medulla. Bagian medulla berbentuk kerucut yang disebut pyramides renalis, puncak 

kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla 

renalis. Hilum adalah pinggir medial ginjal berbentuk konkaf sebagai pintu 

masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter dan nervus. Bagian paling 

dalam disebut pelvis. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang 

diproduksi ginjal. Terbagi menjadi dua atau tiga kaliks renalis majores yang 

masing-masing akan bercabang menjadi dua atau tiga kaliks renalis minores. 

Medulla terbagi menjadi bagian segitiga yang disebut piramid. Piramid-piramid 

tersebut dikelilingi oleh bagian korteks dan tersusun dari segmen-segmen tubulus 

dan duktus pengumpul nefron. Papila atau apeks dari tiap piramid membentuk 

duktus papilaris bellini yang terbentuk dari kesatuan bagian terminal dari banyak 

duktus pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang 

disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat 

berjumlah lebih dari satu juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. 

Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut (terutama elektrolit) dalam 

tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul 

yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. 
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Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran 

lawan arus dan kotranspor. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urine. 

Setiap nefron terdiri dari kapsula bowman, tumbai kapiler glomerulus, tubulus 

kontortus proksimal, lengkung henle dan tubulus kontortus distal, yang 

mengosongkan diri keduktus pengumpul. Unit nephron dimulai dari pembuluh 

darah halus/ kapiler, bersifat sebagai saringan disebut Glomerulus, darah melewati 

glomerulus/ kapiler tersebut dan disaring sehingga terbentuk filtrat (urin yang 

masih encer) yang berjumlah kira-kira 170 liter per hari, kemudian dialirkan 

melalui pipa/saluran yang disebut Tubulus. Urin ini dialirkan keluar ke saluran 

Ureter, kandung kencing, kemudian ke luar melalui Uretra. (Shanthi, Dewi and 

Santa, 2016). 

2. Fungsi ginjal  

Ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak 

(sangat vaskuler) tugasnya memang pada dasarnya adalah “menyaring 

/membersihkan” darah. Aliran darah ke ginjal adalah 1,2 liter/menit atau 1.700 

liter/hari, darah tersebut disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml/menit (170 

liter/hari) ke Tubulus. Cairan filtrat ini diproses dalam Tubulus sehingga akhirnya 

keluar dari ke-2 ginjal menjadi urin sebanyak 1-2 liter/hari. 

Ginjal befungsi sebagai organ pengatur keseimbangan asam basa, 

keseimbangan air dan elektrolit, eksresi air dari produk metabolit dan toksin, serta 

mengeluarkan beberapa hormon (hormon rennin, eritropoietin, prostaglandin, 1-25 

dihidroksialsiferol) yang mengontrol tekanan darah dan membantu dalam proses 

pembentukan sel darah merah juga mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari 

protein ureum, kreatinin dan amonia. Hal ini mengakibatkan terjadinya gangguan 
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organ atau sel yang dipengaruhi oleh hormone tersebut, bila terjadi kerusakan 

ginjal. Pada saat terjadi PGK akan menimbulkan penurunan produksi eritropoietin 

sehingga mengakibatkan anemia. Ginjal juga mengatur transportsi garam, air dan 

elektrolit (Susanti, 2019) 

Selain itu ginjal juga mempunyai fungsi homeostatis yaitu mengatur pH, 

konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan 

pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. 

Akibatnya, urine yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada 

pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang 

melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus 

konvulasi. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau 

kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal 

pada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresi 

hormon antidiuretik (vasopresin, untuk menekan sekresi air) sehingga terjadi 

perubahan tingkat absorpsi air pada tubulus ginjal. Akibatnya konsentrasi cairan 

jaringan akan kembali menjadi 98%. 

3. Penyakit ginjal  

Suatu keadaan klinis dimana kedua fungsi ginjal terganggu sehingga 

keduanya tidak bisa melakukan regulasi dan ekskresi untuk mempertahankan 

homeostasis disebut dengan gagal ginjal. Kelebihan kreatinin dari plasma 

merupakan hal penting dalam ekskresi urin dan dibersihkannya zat sisa bagi 

pemeliharaan homeostatis. Pada saat ginjal mengalami gangguan, fungsi dari ginjal 

seperti mengeluarkan sia-sisa metabolisme akan tertimbun di dalam tubuh. 

Penyakit ginjal jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan ginjal berhenti 
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berfungsi (Anies, 2018). Penyakit gagal ginjal berkembang perlahan menjadi 

semakin buruk dimana ginjal sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Dalam 

klasifikasinya gagal ginjal ada dua macam yaitu gagl ginjal akut dan gagal ginjal 

kronis (Sudoyo, dkk, 2007) 

a. Gagal ginjal akut (GGA)  

Gangguan ginjal akut (Acute kidney injury) atau yang sekarang lebih dikenal 

dengan GnGA merupakan penurunan mendadak atau cepat (dalam jam hingga 6 

minggu) dari fungsi ginjal (laju filtrasi glomerulus/ LFG) yang bersifat sementara 

(reversibel), ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin serum dan hasil 

metabolisme nitrogen serum lainnya, serta diikuti kegagalan ginjal untuk 

mengekskresi sisa metabolisme nitrogen, dengan/ tanpa gangguan keseimbangan 

homeostasis cairan dan elektrolit. Gangguan ginjal akut dapat diartikan sebagai 

penurunan cepat dan tiba-tiba atau parah pada fungsi filtrasi ginjal. Kondisi ini 

biasanya ditandai oleh peningkatan konsentrasi kreatinin serum atau azotemia 

(peningkatan konsentrasi BUN). Diagnosis GGA saat ini dibuat atas dasar adanya 

kreatinin serum yang meningkat dan blood urea nitrogen (BUN) dan urine output 

yang menurun, meskipun terdapat keterbatasan.  

b. Gagal ginjal kronis 

Penyakit ginjal kronik (PGK) adalah suatu proses patofisiologi dengan 

etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan 

pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Penyakit Ginjal Kronis (Chronic 

Kidney Disease) merupakan penyakit ginjal dimana terdapat penurunan fungsi 

ginjal yang selama periode bulanan hingga tahunan yang ditandai dengan 

penurunan glomerulus filtration rate (GFR) 30 mg/g tidak terikat pada umur, 
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tekanan darah, dan apakah terdapat diabetes atau tidak pada pasien secara perlahan 

dalam periode yang lama. Pasien dengan PGK seringkali tidak mengalami gejala 

atau tanda, hingga fungsi ginjal tersisa kurang dari 15%. Tidak terdapat gejala awal 

pada penyakit ginjal kronis, namun seiring waktu saat penyakit ginjal kronis 

memberat, akan timbul gejala-gejala seperti: bengkak pada kaki, kelelahan, mual 

dan muntah, kehilangan nafsu makan, dan kebingungan. PGK terdiagnosis bila laju 

penyaringan (filtrasi) glomerulus kurang dari 60 ml/menit/1,73 m² meskipun tidak 

ditemukan kelainan urin. (Ismail, 2018) 

4. Faktor yang memengaruhi penyakit ginjal  

a. Umur  

Departemen Kesehatan Republik Indonesia menggolongkan umur menjadi 9 

golongan diantaranya masa remaja awal 12 – 16 tahun, masa remaja akhir 17 – 25 

tahun, masa dewasa awal 26 – 35 tahun, masa dewasa akhir 36 – 45 tahun, masa 

lansia awal 46 – 55 tahun, masa lansia akhir 56 – 65 tahun, masa manula >65 tahun. 

Menurut Pranandari (2015) secara klinik pasien usia >60 tahun mempunyai risiko 

2,2 kali lebih besar mengalami penyakit ginjal kronik dibandingkan dengan pasien 

usia <60 tahun. Hal ini disebabkan karena semakin bertambah usia, semakin 

berkurang fungsi ginjal dan berhubungan dengan penurunan kecepatan ekskresi 

glomerulus dan memburuknya fungsi tubulus. Penurunan fungsi ginjal dalam skala 

kecil merupakan proses normal bagi setiap manusia seiring bertambahnya usia, 

namun tidak menyebabkan kelainan atau menimbulkan gejala karena masih dalam 

batas-batas wajar yang dapat ditoleransi ginjal dan tubuh. Namun, akibat ada 

beberapa faktor risiko dapat menyebabkan kelainan dimana penurunan fungsi ginjal 
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terjadi secara cepat atau progresif sehingga menimbulkan berbagai keluhan dari 

ringan sampai berat, kondisi ini disebut penyakit ginjal kronik.  

b. Jenis kelamin 

Secara klinik laki-laki mempunyai risiko mengalami penyakit ginjal kronik 2 

kali lebih besar daripada perempuan. Hal ini karena perempuan lebih 

memperhatikan kesehatan dan menjaga pola hidup sehat dibandingkan laki-laki, 

sehingga laki-laki lebih mudah terkena penyakit ginjal kronik dibandingkan 

perempuan (Pranandari 2015).  

c. Riwayat keluarga menderita penyakit gagal ginjal kronik  

Genentik merupakan salah satu faktor predisposisi nefropati diabetik dan 

gromerulusnefritis kronik. Hal yang mendasari adanya gangguan mono-genetik 

pada penderita penyakit ginjal kronik adalah Polycystic Kidney Disease (PKD) 

yang diwariskan secara dominan autosomal herediter (Scolari F et al, 1999). 

Menurut Price & Wilson (2006:918) empat faktor risiko utama dalam 

perkembangan penyakit ginjal kronik atau Chronic Kidney Disease (CKD) adalah 

usia, ras, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. 

d. Riwayat penyakit infeksi saluran kemih 

Infeksi saluran kemih merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit 

ginjal kronik. Terjadinya infeksi saluran kemih disertai dengan Refluk Vesiko 

Ureter (RVU) akan memperbesar terbentuknya skar di ginjal yang akan 

menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal. Orang dengan riwayat infeksi 

saluran kemih 5 kali lebih berisiko terkena penyakit ginjal kronik dibandingkan 

orang tidak memiliki riwayat infeksi saluran kemih. 

 



22 
 

e. Riwayat penyakit batu saluran kemih 

Penyakit Batu Saluran Kemih (BSK) adalah terbentuknya batu yang 

disebabkan oleh pengendapan substansi yang terdapat dalam air kemih yang 

jumlahnya berlebihan atau karena faktor lain yang mempengaruhi daya larut 

substansi (Menon et al., 2002). 

f. Riwayat penyakit diabetes melitus 

Salah satu akibat dari komplikasi diabetes melitus adalah penyakit 

mikrovaskuler, diantaranya nefropati diabetika yang merupakan penyebab utama 

penyakit ginjal terminal. Berapa hal dapat digunakan sebagai prediktor akan 

timbulnya kerusakan ginjal di masa yang akan datang antara lain, mikroalbumuria, 

hiperfiltrasi, hipertensi dan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol. Untuk 

mencegah komplikasi kronik, diperlukan pengendalian diabetes mellitus yang baik. 

Salah satu pemantauan pengendalian diabetes mellitus dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan glukosa darah puasa dan 2 jam post prandial dan pemeriksaan HbAIc 

setiap 3 bulan sekali.  

g. Riwayat penggunaan obat-obatan 

Penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu tertentu dapat memicu 

terjadinya penyakit ginjal, baik itu penyakit ginjal akut maupun penyakit ginjal 

kronik. Beberapa obat yang dapat memicu penyakit ginjal diantaranya 

aminoglikosida, cisplatin dan amphotericin B, pinisilin, NSAID, Inhibitor ACE, 

dan lain-lain. Sesuai dengan fungsi ginjal yaitu menyaring atau membersihkan 

darah. Bagian ginjal yang menjalankan fungsi tersebut adalah nefron. Penggunaan 

obat-obatan secara berlebihan dapat meningkatkan kejadian kerusakan ginjal atau 

nefropati.  
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h. Kebiasaan mengonsumsi alkohol 

Alkohol jika dikonsumsi mempunyai efek toksik terhadap tubuh baik secara 

langsung maupun tidak langsung (Panjaitan, 2003). Salah satu akibat konsumsi 

alkohol (etanol) berlebihan adalah meningkatknya risiko penyakit ginjal dan 

penyakit fungsi hati. Mengonsumsi etanol sangat berbahaya karena reaksi kimia 

senyawa ini membentuk nefrotoksik kuat hingga menyebabkan gangguan fungsi 

dan kematian sel (nekrosis) pada sel tubulus proksimal. Hasil penelitian ini 

dilakukan pada hewan percobaan tikus putih galur wistar, yang diberi alkohol 20%, 

30%, 40%, dan 50% sebanyak 2 ml/hari selama 15 hari, ditemukan nekrosis sel 

tubulus proksimal ginjal (Gunawan, 2010).  

5. Parameter pemeriksaan ginjal  

Beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan untuk 

mengevalusi fungsi ginjal diantaranya: 

a. Pemeriksaan kadar ureum 

b. Pemeriksaan kadar kreatinin serum 

c. Pemeriksaan klirens kreatinin 

d. Pemeriksaan kadar asam urat 

e. Pemeriksaan Glomerular Filtration Rate (GFR) 

f. Pemeriksaan Cystatin C 

g. Pemeriksaan β Microglobulin 

h. Pemeriksaan mikroalbuminuria 

i. Pemeriksaan inulin (Pendidikan et al., 2016). 
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D. Kreatinin  

1. Pengertian kreatinin  

Kreatinin merupakan produk akhir dari metabolisme kreatin yang di sintesis 

oleh hati, ginjal, dan pankreas yang di transport ke organ seperti otot rangka dan 

otak. Kreatinin merupakan hasil metabolisme dari kreatin dan fosfokreatin. 

Kreatinin memiliki berat molekul 113-Da (Dalton). Kreatinin diekskresikan oleh 

ginjal melalui proses filtrasi dan sekresi, konsentrasinya relatif konstan dalam 

plasma dari hari ke hari, kadar yang lebih besar dari nilai normal mengisyaratkan 

adanya gangguan fungsi ginjal. Kreatinin merupakan produk akhir dari 

metabolisme kreatin. Kreatinin disintesis oleh hati, ada dalam otot rangka yang 

terikat secara reversible dengan fosfat dalam bentuk fosfokreatin atau kreatinfosfa, 

suatu senyawa penyimpan energi. Pemeriksaan kreatinin dalam darah merupakan 

salah satu parameter yang paling penting untuk mengetahui fungsi ginjal. 

Pemeriksaan kreatinin sangat membantu dalam menentukan terapi pada penderita 

gangguan fungsi ginjal. Tinggi rendahnya kadar kreatinin dalam darah digunakan 

sebagai indikator penting dalam menentukan apakah seseorang dengan gangguan 

fungsi ginjal memerlukan tindakan hemodialysis (Yuuhaa et al., 2018). 

Peningkatan kadar kreatinin serum mengindikasikan adanya penurunan fungsi 

ginjal. Kreatinin merupakan zat yang harus di buang dari dalam tubuh oleh ginjal 

sehingga kadar kreatinin dalam darah digunakan untuk menilai fungsi ginjal. 

(Pangestuti, Eka. Haryanto, 2014) 
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2. Metabolisme kreatinin  

Kreatin disintesis di dalam hati dari metionin, glisin, dan arginin. Kreatinin 

di otot rangka difosforilasi menjadi fosforilkreatin yang merupakan simpanan 

energi untuk sintesis ATP. ATP yang dibentuk dari glikolisis dan 

fosforilasioksidatif bereaksi dengan kreatin untuk membentuk ADP dan sejumlah 

besar fosforilkreatin (Dugdale, 2013) 

Kreatin di dalam urin di bentuk dari fosforilkreatin. Kreatin tidak diubah 

secara langsung sebagai kreatinin. Kecepatan eksresi kreatinin relatif konstan, 

kurang lebih sekitar 1-2% kreatin diubah menjadi kreatinin dan selanjutnya 

kreatinin dibuang melalui urin. Eksresi kreatinin pada laki-laki sekitar 1,5 gram/hari 

dan pada perempuan sekitar 2 gram/hari. Kadar kreatinin dalam darah akan 

meningkat bila fungsi ginjal berkurang, dan jika pengurangan fungsi ginjal terjadi 

secara lambat dan selain itu juga ada penyusutan massa otot secara berangsur maka 

kemungkinan kadar kreatinin dalam serum tetap sama 8 meskipun ekskresi per 24 

jam kurang dari normal (Sinaga, Jagad dan Suwae, 2019) 

3. Kadar kreatinin  

Kadar kreatinin normal dalam darah berbeda pada laki-laki dewasa nilai 

normal nya sekitar 0,7-1,3 mg/dL, pada perempuan dewasa nilai normalnya sekitar 

0,6-1,1 mg/dL, dan pada anak-anak nilai normalnya sekitar 0,2- 1,0 mg/dL 

4. Faktor yang memengaruhi kadar kreatinin  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah  

a. Gagal ginjal (Loho et al., 2016) 

b. Dehidrasi 

c. Perubahan massa otot 
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d. Aktifitas fisik yang berlebihan 

e. Mengonsumsi obat-obatan seperti sefalosporin 

f. Konsumsi alkohol teru-menerus  

g. Faktor makanan yaitu diet kaya daging 

h. Usia dan jenis kelamin, pada usia lebih tua kadar yang diperoleh lebih tinggi 

dari yang lebih muda dan pada laki-laki kadar kreatinin lebih tinggi dari 

perempuan (Sukandar, 1997) dalam KTI Yuliana, 2018. 

5. Jenis pemeriksaan kreatinin  

a. Klirens kreatinin  

Klirens suatu zat adalah membersihkan plasma atau serum dari zat tersebut 

dalam waktu tertentu. Klirens kreatini adalah pengukuran Laju Filtrasi Glomerulus 

(GFR) yang tidak absolut karena sebagian kecil kreatinin direabsorpsi oleh tubulus 

ginjal dan kurang lebih 10% kreatinin urin disekresikan oleh tubulus. Satuan klirens 

kreatinin adalah mL/menit (Verdiansyah, 2016). Untuk melakkan pemeriksaan ini, 

cukup mengumpulkan spesimen urin 24 jam dan spesimen darah yang diambil 24 

jam yang sama. (Hildegardi et al, 2019) 

b. Estimated glomerular filtration rate (eGFR) 

The National Kidney Foundation merekomendasikan bahwa eGFR dapat 

diperhitungkan sesuai dengan kreatinin serum. Klirens kreatinin merupakan 

pemeriksaan yang mengukur kadar kreatinin yang difiltrasi di ginjal, sedangkan 

GFR dipergunakan untuk mengukur fungsi ginjal (Verdiansyah, 2016). 

6. Metode pemeriksaan kreatinin  

Pemeriksaan kreatinin dalam darah merupakan salah satu parameter penting 

untuk mengetahui fungsi ginjal. Pemeriksaan kreatinin serum sangat membantu 
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kebijakan dalam melakukan terapi pada pasien gangguan fungsi ginjal. Tinggi 

rendahnya kadar kreatinin dalam darah digunakan sebagia indakator penting dalam 

menentukan apakah seseorang dengan gangguan fungsi ginjal memerlukan 

tindakan hemodialisi atau tidak (Alfanso, 2016). Adapun metode pemeriksaan 

kreatinin yaitu: 

a. Jaffe Reaction  

Pada pemeriksaan kreatinin dengan metode ini memiliki prinsip pemeriksaan 

yaitu reaksi antara kreatinin dalam suasana alkalis dengan asam pikrat akan 

membentuk kompleks senyawa berwana kuning jingga. Alat yang digunakan 

adalah photometer (Winarni, 2010) 

b. Kinetik  

Pada pemeriksaan kreatinin dengan metode ini relatif sama hanya dalam 

proses pembacaan dibutuhkan sekali pembacaan yang tepat. Alat yang digunakan 

autoanalyzer (Winarni, 2010) 

c. Enzymmatic colorimetri test  

Pada pengukuran ini memiliki substrat sebagai dasar dari metode. Dengan 

menggunakan alat photometer, substrat yang terdapat pada sampel akan bereaksi 

dengan enzim dan membentuk suatu senyawa substrat. Enzim yang digunakan yaitu 

enzim kreatininase. Enzim ini akan mengkatalisis kreatinin menjadi kreatin, dengan 

penambahan multienzim serial (enzim kreatininase, enzim kreatin kinase, piruvat 

kinase, dan laktat dehydrogenase) akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna 

yang terbentuk berbanding lurus dengan kadar kreatinin yang kemudian diukur 

pada panjang gelombang 340 nm (Winarni, 2010) 
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E. Pengaruh Minuman Beralkohol Terhadap Fungsi Ginjal  

Konsumsi alkohol secara akut dan kronis dapat meningkatkan tekanan darah 

yang merupakan faktor resiko terjadinya kerusakan ginjal. Konsumsi alkohol kronis 

dapat menyebabkan mekanisme kontrol humoral yang mengatur fungsi ginjal 

menjadi terganggu. Akibat konsumsi minuman beralkohol menyebabkan 

perubahan struktur dan fungsi ginjal serta mengganggu kemampuan ginjal untuk 

mengatur volume, elektrolit dan komposisi cairan dalam tubuh. Selain itu, 

konsumsi minuman beralkohol juga dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal 

dan kematian sel pada sel tubulus proksimal (Purbayanti, 2018). 

Efeknya tergantung pada jumlah alkohol yang diabsorbsi dan waktu 

dikonsumsi. Alkohol dapat mengubah struktur dan fungsi ginjal serta merusak 

kemampuan untuk mengatur volume, komposisi cairan dan elektrolit di dalam 

tubuh. Perubahan mikroskopis pada ginjal termasuk perubahan struktur glomerulus, 

pembesaran atau pembengkakan pada ginjal dan meningkatnya jumlah sel-sel 

lemak, air dan protein. Jika zat kimia disekresi secara aktif dari darah ke urine, zat 

kimia terlebih dahulu diakumulasikan dalam tubulus proksimal atau pada saat 

substansi kimia ini direabsorbsi dari urine maka melalui sel epitel tubulus dengan 

konsentrasi tinggi. Akibat dari proses tersebut zat-zat toksik akan terakumulasi di 

ginjal dan menyebabkan kerusakan bagi ginjal, terutama di tubulus ginjal karena 

pada tubulus ginjal merupakan tempat terjadinya proses reabsorbsi dan ekskresi 

dari zat-zat toksik tersebut. Zat kimia yang terlalu banyak berada didalam ginjal 

akan mengakibatkan kerusakan sel, seperti infiltrasi sel radang, vakuolasi lumen 

tubulus dan pendarahan (D et al., 2015). Alkohol menyebabkan pembesaran pada 

organ ginjal hanya jika terjadi sirosis hati. Sifat alkohol sebagi deuretik dapat 
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mempengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Namun gangguan 

keseimbangan elektrolit tersebut dapat tergantung dari jumlah konsumsi alkohol, 

adanya penyakit lain yang menyertai dan status nutrisi. Alkohol dapat menyebabka 

hipofosfatemia, hipomagnesemia ataupun hipokalsemia oleh karena itu 

peningkatan ekresi fosfat, magnesium atau kalium dalam urine (Putra, 2012). 

 

F. Hubungan Minuman Alkohol Dengan Kadar Kreatinin  

Alkohol apabila dikonsumsi akan menjadi toksik bagi tubuh secara langsung 

maupun tidak langsung. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat 

meningkatkan resiko gagal ginjal dan gagal fungsi hati. Pada sebagian besar organ 

didalam tubuh terdapat sejumlah regulasi yang memungkinkan ginjal untuk 

berfungsi secara optimal dan normal, dalam hal ini alkohol dapat menggaggu. Efek 

dari konsumsi alkohol dapat mengganggu tubuh tergantung dari seberapa banyak 

alkohol yang diabsorbsi dan berapa lama alkohol dikonsumsi (Rianti et al, 2016). 

Peningkatan kadar kreatinin dapat dikaitkan dengan efek buruk dari etanol 

yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus jaringan ginjal. Berdasarkan 

teori sebelumnya, alkohol terlihat jelas dapat mengubah struktur dan fungsi ginjal 

serta merusak kemampuan untuk mengatur volume, elektrolit serta komposisi 

cairan didalam glomerulus, meningkatkan jumlah sel-sel lemak, protein, air dan 

adanya pembengkakan serta pembesaran ginjal. Dari efek ini dapat merubah 

kemampuan ginjal untuk berfungsi secara normal (Rianti et al, 2016). 

 


