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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Beringkit. Desa Adat Beringkit 

merupakan salah satu desa yang termasuk ke Desa Mengwitani yang ada di 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Letak Desa Adat Beringkit 

sangat strategis dimana berada di Pusat Kota Mangupura dan jalur utama Denpasar-

Gilimanuk-Singaraja dan jarak menuju Pusat Pemerintahan Kecamatan yang hanya 

berjarak tidak lebih dari 3 km dan 7 Km ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. 

Luas wilayah Desa Adat Beringkit yaitu 1.834 m2. 

Kondisi geografis wilayah Desa Adat Beringkit berada di ketinggian 350 m 

di atas permukaan laut dan curah hujan mencapai 1571 mm per tahun sehingga Desa 

Adat Beringkit bukan merupakan Wilayah yang Rawan Bencana. Desa Adat 

Beringkit memiliki batas-batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Adat Gulingan, di sebelah timur berbatasan dengan Tukad Yeh Penet, 

selanjutnya di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat Kapal, dan batas 

wilayah sebelah barat yaitu Desa Mengwitani.  

Wilayah Desa Adat Beringkit dibagi menjadi 4 wilayah Banjar Adat yaitu 

Banjar Adat Menak, Banjar Adat Kelod Kauh, Banjar Adat Selat, Banjar Adat 

Pengadangan. Berdasarkan hasil Sensus Sad Kerthi Semesta Berbasis Desa Adat 

tahun 2021 jumlah penduduk di Desa Adat Beringkit yaitu 1.007 jiwa yang terdiri 

dari 501 penduduk laki-laki dan 506 penduduk wanita.  
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Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan terkait dengan kedinasan yang 

terdapat di Desa Adat Beringkit, di antaranya adalah Lembaga Perkreditan Desa, 

dalam urusan kemudaan dibantu oleh Sabha Yowana, dalam seni budaya terdapat 

sekaa gong dan sanggar seni. Dalam usrusan adat/pakraman, Bendesa Adat 

didampingi oleh lembaga kerta desa.  

2. Karakteristik subjek penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengonsumsi minuman 

beralkohol di Desa Adat Beringkit yang berusia antara 17 tahun sampai yang 

berusia lebih dari 55 tahun dengan kadar normal (0,7-0,1,3 mg/dL) rendah (<0,7 

mg/dL), dan tinggi (> 1,3 mg/dL). Masyarakat yang menjadi subjek penelitian 

adalah 35 orang yang mewakili keseluruhan dari total populasi. Adapun 

karakteristik subjek penelitian ini sebagai berikut: 

a. Karakteristik masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol 

berdasarkan usia 

Tabel 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan tabel 2 masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di 

Desa Adat Beringkit pada kelompok usia pra lansia (46-55) tahun memiliki jumlah 

paling tinggi yaitu 17 orang, pada kelompok usia produktif (26-35) tahun dan 

No. Katagori Usia (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

Remaja (17-25) tahun 

Usia Produktif (26-35) tahun 

Dewasa Akhir (36-45) tahun 

Pra lansia (46-55) tahun 

Lansia (>55) tahun 

7  

7  

3  

17  

1  

20 

20 

8.6 

48.6 

2.8 

 Total  35 100 
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remaja (17-25) tahun yaitu 7 orang, pada kelompok usia dewasa akhir (36-45) tahun 

yaitu berjumlah 3 orang, dan kelompok usia lansia (>55) tahun memiliki jumlah 

paling rendah yaitu 1 orang.  

b. Karakteristik masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol 

berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 2 

Karakteristik Masyarakat yang Mengonsumsi 

 Minuman Beralkohol Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Katagori Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 

2 

Perempuan 

Laki-laki  

2  

33  

5.8 

94.2 

 Total 35  100 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa responden yang dijadikan sampel 

penelitian didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 33 orang dan masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yaitu 2 orang. 

c. Karakteristik masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol berdasarkan 

aktivitas fisik  

Tabel 3 

 Karakteristik Masyarakat yang Mengonsumsi  

Minuman Beralkohol Berdasarkan Aktivitas Fisik 

 

Berdasarkan tabel 4 masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di 

Desa Adat Beringkit didapatkan responden yang melakukan aktivitas fisik memiliki 

jumlah yang lebih tinggi yaitu sebanyak 21 orang. Sedangkan pada responden yang 

No. Katagori Aktivitas Fisik Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 

2 

Tidak Ada 

Ada  

14  

21  

40 

60 

 Total 35  100 
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tidak melakukan aktivitas fisik yaitu berolahraga secara teratur memiliki jumlah 

yang lebih rendah yaitu 14 orang.  

d. Karakteristik masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol 

berdasarkan lama konsumsi alkohol 

Tabel 4 

Karakteristik Masyarakat yang Mengonsumsi 

Minuman Beralkohol Berdasarkan Lama Konsumsi Alkohol 

No. 
Katagori Lama 

Mengonsumsi 

Jumlah 

(orang) 
Persentase (%) 

1 

2 

≤ 5 tahun 

> 5 tahun 

15  

20  

42.8 

57.2 

 Total 35  100 

 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa masyarakat yang mengonsumsi 

minuman beralkohol di Desa Adat Beringkit yang sudah mengonsumsi lebih dari 5 

tahun mempunyai frekuensi yang lebih besar yaitu sebanyak 20 orang.   

3. Hasil pengukuran kadar kreatinin  

Berdasarkan hasil pengukuran kadar kreatinin pada 35 orang responden 

didapatkan hasil kadar kreatinin sebagai berikut 

Tabel 5  

Hasil Pengukuran Kadar Kreatinin 

No. Kadar Kreatinin (mg/dL) 
Jumlah 

(orang) 
Persentase (%) 

1 

2 

3 

Rendah  

Normal  

Tinggi  

2   

19  

14  

5.7 

54.3 

40 

 Total 35  100 
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Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa kadar kreatinin pada peminum 

minuman beralkohol dengan hasil kadar normal sebanyak 19 orang, hasil kadar 

rendah sebanyak 2 orang, dan hasil kadar tinggi sebanyak 14 orang.  

4. Hasil Kadar Kreatinin Berdasarkan Karakteristik Responden  

a. Kadar kreatinin berdasarkan usia 

Distribusi kadar kreatinin pada masyarakat yang mengonsumsi minuman 

beralkohol berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 6  

Kadar Kreatinin Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) 

Kadar Kreatinin (mg/dL) 
Total 

Rendah Normal Tinggi 

n % n % n % n % 

Remaja  

Usia produktif 

Dewasa akhir  

Pra lansia  

Lansia  

2 

0 

0 

0 

0 

28.6 

0 

0 

0 

0 

4 

5 

3 

6 

1 

57.2 

71.4 

100 

35.3 

100 

1 

2 

0 

11 

0 

14.2 

28.6 

0 

64.7 

0 

7 

7 

3 

17 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

Total     2     19     14      35     100 

  

Berdasarkan tabel di atas, dari 35 responden yang diteliti, didapatkan hasil 

pada kelompok usia remaja sebanyak 4 orang memiliki kadar kreatinin normal. 

Pada kelompok usia produktif sebanyak 5 orang memiliki kadar kreatinin normal. 

Pada kelompok usia dewasa akhir sebanyak 4 orang memiliki kadar kreatinin 

normal. Pada kelompok usia pra lansia sebanyak 11 orang memiliki kadar kreatinin 

tinggi. Pada kelompok usia lansia sebanyak 1 orang memiliki kadar kreatinin 

normal. 
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b. Kadar kreatinin berdasarkan jenis kelamin 

Distribusi kadar kreatinin pada masyarakat yang mengonsumsi minuman 

beralkohol berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 7  

Kadar Kreatinin Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Kadar Kreatinin (mg/dL) 
Total 

Rendah Normal Tinggi 

n % n % n % n % 

Perempuan 

Laki-laki  

2 

0 

100 

0 

0 

19 

0 

57.6 

0 

14 

0 

42.4 

2 

33 

100 

100 

Total 2  19  14  35 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dari 35 responden yang diteliti, didapatkan hasil 

pada responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang memiliki kadar 

kreatinin rendah. Pada responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang 

memiliki kadar kreatinin normal.  

c. Kadar kreatinin berdasarkan aktivitas fisik  

Distribusi kadar kreatinin pada masyarakat yang mengonsumsi minuman 

beralkohol berdasarkan aktivitas fisik dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 8  

Kadar Kreatinin Berdasarkan Aktivitas Fisik 

Aktivitas 

Fisik 

Kadar Kreatinin (mg/dL) 
Total 

Rendah Normal Tinggi 

n % n % n % n % 

Tidak Ada  

Ada  

1 

1 

7.1 

4.8 

13 

6 

92.9 

28.6 

0 

14 

0 

66.6 

14 

21 

100 

100 

Total 2  19  14  35 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dari 35 responden yang diteliti, didapatkan hasil 

pada kelompok masyarakat yang tidak melakukan aktivitas fisik sebanyak 13 orang 
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memiliki kadar kreatinin normal. Pada kelompok masyarakat yang melakukan 

aktivitas fisik sebanyak 14 orang memiliki kadar kreatinin tinggi.  

d. Kadar kreatinin berdasarkan lama konsumsi alkohol  

Distribusi kadar kreatinin pada masyarakat yang mengonsumsi minuman 

beralkohol berdasarkan aktivitas fisik dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 9  

Kadar Kreatinin Berdasarkan Lama Konsumsi Alkohol 

Lama 

Konsumsi  

Kadar Kreatinin (mg/dL) 
Total 

Rendah   Normal   Tinggi 

n % n % n % n % 

 ≤ 5 tahun 

> 5 tahun 

0 

2 

0 

10 

13 

6 

86.7 

30 

2 

12 

13.3 

60 

15 

20 

100 

100 

Total 2  19  14  35 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dari 35 responden yang diteliti, didapatkan hasil 

pada kelompok masyarakat yang mengonsumsi alkohol ≤ 5 tahun sebanyak 13 

orang memiliki kadar kreatinin normal. Pada kelompok masyarakat yang 

mengonsumsi alkohol >5 tahun sebanyak 12 orang memiliki kadar kreatinin tinggi.  

 

B. Pembahasan  

1. Identifikasi karakteristik responden peminum minuman beralkohol di 

desa adat beringkit 

Berdasarkan hasil penelitian menurut karakteristik responden berdasarkan 

usia didapatkan hasil bahwa yang paling banyak mempunyai kadar kreatinin yang 

diatas normal adalah responden dengan usia pra lansia (46-55) tahun yaitu sebanyak 

11 orang. Proses menua yang berlangsung pada usia di atas 45 tahun ke atas 

mengakibatkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia tubuh yang salah satu 
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dampaknya adalah meningkatkan resistensi insulin (Kabosu, Adu dan Hinga, 

2019).  

Kategori responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden 

dengan jenis kelamin laki – laki yaitu berjumlah 33 orang. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi dimana pemeriksaan kadar kreatinin yang 

memperoleh kadar tinggi didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-

laki. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti 2020 dimana 

berdasarkan jenis kelamin dengan kadar kreatinin serumnya dengan p value 0,01 

(<0.05) yang artinya ada hubungan jenis kelamin dengan kadar kreatinin serum.  

Kategori responden berdasarkan melakukan aktivitas fisik di dominasi oleh 

responden yang melakukan aktivitas fisik contohnya yaitu berolahraga yaitu 

berjumlah 21 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tuaputimain, et al 2020 dimana menunjukan dari 16 sampel diperoleh nilai rata-

rata kadar kreatinin darah sesudah aktivitas fisik sebesar 1.625 mg/dL lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rata-rata kadar kreatinin darah sebelum aktivitas fisik 

sebesar 1.031 mg/dL. 

Peningkatan kadar kreatinin pada darah setelah olahraga terjadi karena 

peningkatan pemecahan fosfokreatin yang terdapat di dalam otot sebagai cadangan 

energi tubuh dan merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk memenuhi 

kebutuhan ATP yang meningkat saat berolahraga. Pemecahan fosfokreatin tersebut 

kemudian menghasilkan kreatin dan ion fosfat. Ion fosfat akan digunakan untuk 

pembentukan ATP baru sedangkan kreatin akan dikeluarkan melalui urin dalam 

bentuk kreatinin (Hall dan Guyton, 2014). 
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Kategori responden berdasarkan lama konsumsi alkholol didominasi oleh 

masyarakat yang mengonsumsi alkohol >5 tahun yaitu sebanyak 20 responden. 

Kadar kreatinin pada peminum alkohol yang lama mengkonsumsi dan terus 

menerus dapat mengganggu fungsi ginjal dengan meningkatnya kadar kreatinin 

dalam darah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husna, 

Anggraini dan Isworo., 2018 yang meneliti tentang gambaran kadar kreatinin pada 

pengkonsumsi minuman beralkohol yaitu didapatkan hasil pemeriksaan kadar 

kreatinin dari 31 responden yang mengkonsumsi alkohol >5 tahun (78.9%) 

memiliki kadar kreatinin lebih dari batas normal. 

Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada 

kadar kreatinin diantaranya gagal ginjal, dehidrasi, perubahan massa otot, aktifitas 

fisik yang berlebihan, mengonsumsi obat-obatan seperti sefalosporin, konsumsi 

alkohol terus-menerus, faktor makanan yaitu diet kaya daging.  

Pemeriksaan kreatinin dalam darah merupakan salah satu parameter penting 

untuk mengetahui fungsi ginjal. Pemeriksaan ini digunakan untuk membuat 

kebijakan melakukan terapi pada penderita gangguan fungsi ginjal yaitu tindakan 

hemodialisis (Alfonso, 2016). Metode pemeriksaan yang dapat dilakukan salah 

satunya adalah metode Jaffe yang merupakan salah satu metode dimana pengujian 

kadar kreatininnya menggunakan asam pikrat yang berperan untuk mengikat 

kreatinin sehingga menciptakan warna kuning dalam suasana basa.  

2. Kadar kreatinin pada masyarakat yang mengonsumsi minuman 

beralkohol  

Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar kreatinin yang dilakukan pada 

masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di Desa Adat Beringkit 
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terhadap 35 responden didapatkan kadar kreatinin yang dikelompokkan menjadi 3 

kategori yaitu tinggi, normal, dan rendah. Kategori tinggi atau rendah jika 

didapatkan nilai melebihi atau kurang dari batas normal yaitu 0,7-1,3 mg/dL. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil pemeriksaan kadar kreatinin normal 

sebanyak 19 responden (54.3%), memiliki kadar kreatinin rendah sebanyak 2 

responden (5.7%) dan 14 responden (40%) memiliki kadar kreatinin yang tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman 

beralkohol memiliki kadar kreatinin yang normal. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harahap pada tahun 2019, dimana hasil 

yang didapatkan dari 30 responden yang memiliki kadar kreatinin normal sebanyak 

19 orang (63.3%) dan yang memiliki kadar kreatinin tinggi sebanyak 11 orang 

(36.7%). Hal yang sama juga didapatkan pada penelitian Kusmiati dan Nurjanah 

pada tahun 2019 yaitu diperoleh kadar kreatinin normal sebesar 55% dan kadar 

kreatinin tidak normal sebesar 45%. Selain itu hal ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Purbayanti 2018 yang meneliti tentang efek konsumsi 

minuman beralkohol terhadap kadar kreatinin pada 20 responden didapatkan hasil 

5 responden (25%) dengan kadar kreatinin normal, 15 responden (75%) lebih dari 

normal. 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang ada yaitu jika terjadi disfungsi renal 

maka kemampuan filtrasi kreatinin akan berkurang dan kreatinin serum akan 

meningkat. Peningkatan kadar kreatinin serum dua kali lipat mengindikasikan 

adanya penurunan fungsi ginjal sebesar 50%, demikian juga peningkatan kadar 

kreatinin serum tiga kali lipat merefleksikan penurunan fungsi ginjal sebesar 75% 
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Kreatinin  adalah  molekul  kecil  yang dapat   disaring   melalui   glomeruli   

ginjal; hanya   sedikit   jumlah   penyerapan   yang terjadi di daerah tubulus ginjal. 

Sampai saat ini,  nilai  ini  masih  banyak  digunakan  dalam kerja klinis untuk 

menilai fungsi ginjal. Kreatinin dihasilkan dari keratin, yang merupakan molekul 

yang sangat penting dalam produksi energi di otot. Kreatinin sebagian besar 

dijumpai di otot rangka, tempat zat ini terlibat dalam penyimpanan energi sebagai 

kreatinin fosfat, dalam sintesis ATP dari ADP, kreatinin fosfat diubah menjadi 

kreatinin dengan katalisasi enzim kreatinin kinase. Pada proses metabolisme 

kreatinin, sejumlah kecil kreatinin diubah secara ireversibel menjadi kreatin, yang 

dikeluarkan dari sirkulasi oleh ginjal. Kreatinin diangkut melalui aliran darah ke 

ginjal. Ginjal menyaring sebagian besar kreatinin dan membuangnya ke dalam 

urine. (Suryawan 2016) 

Pada usia 60 tahun, jumlah nefron ginjal akan berkurang karena mengalami 

kerusakan. Oleh karena itu, fungsi ginjal akan menurun dan hal ini merupakan salah 

satu faktor terjadinya gagal ginjal kronik. Prevalensi penyakit gagal ginjal kronik 

akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah populasi lansia. Penurunan 

fungsi ginjal akan menyebabkan terjadinya peningkatan metabolit senyawa 

nitrogen seperti ureum, kreatinin, dan asam urat yang seharusnya dikeluarkan oleh 

ginjal. Oleh karena itu, pemeriksaan kreatinin dalam darah dapat digunakan untuk 

menilai fungsi ginjal.  

Pada penelitian Humaira 2018 menyebutkaan bahwa pasien PGK yang 

mengkonsumsi alkohol sebanyak 26% dan pasien PGK yang tidak mengkonsumsi 

alkohol sebanyak 74%. Hubungan ini sangat bermakna (p=0,000) dengan odd ratio 
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(OR) sebesar 25,132 kali dimana artinya adalah konsumsi alkohol dapat 

meningkatkan risiko terkena penyakit ginjal kronis sebanyak 25,132 kali. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua responden yang mengonsumsi 

minuman beralkohol memiliki kadar kreatinin yang tidak normal. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti tidak 

melakukan aktivitas fisik, dan mengonsumsi suplemen. Sedangkan meningkatnya 

kadar kreatinin bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dehidrasi, 

kelelahan yang berlebihan, penggunaan obat yang bersifat toksik pada ginjal, 

disfungsi ginjal disertai infeksi, hipertensi yang tidak terkontrol, dan penyakit 

ginjal, perubahan massa otot, diet kaya daging meningkatkan kadar kreatinin 

sampai beberapa jam setelah makan, aktifitas fisik yang berlebihan dapat 

meningkatkan kadar kreatinin darah, obat-obatan seperti sefalosporin, aldacton, 

aspirin dan co-trimexazole dapat mengganggu sekresi kreatinin sehingga 

meninggikan kadar kreatinin darah, kenaikan sekresi tubulus dan destruksi 

kreatinin interna, usia dan jenis kelamin pada orang tua kadar kreatinin lebih tinggi 

daripada orang muda, serta pada laki-laki kadar kreatinin lebih tinggi daripada 

wanita (Sukandar E, 1997). Kadar kreatinin tidak hanya dipengaruhi karena alkohol 

namun ada beberapa faktor lain diantaranya memiliki riwayat penyakit tertentu, 

penggunaan obat-obatan, aktifitas fisik yang berlebihan serta faktor makanan 

(Yuliana, 2018). Masyarakat yang sudah mengalami kenaikan pada kadar kreatinin 

disarankan untuk lebih menjaga pola hidup dengan rajin konsumsi air putih, tidak 

melakukan aktivitas fisik yang berat setiap hari dan mengurangi konsumsi alkohol 

dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ginjal kronis 
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Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan faktor resiko lain 

yang dapat lebih mempengaruhi terjadinya peningkatan kadar kreatinin sepeti 

konsumsi oba-obatan atau suplemen yang berlebih, dehidrasi, dan lainnya. Selain 

itu pada karakteristik usia jumah responden kurang proporsional anatar 

karakteristik satu dengan yang lain.  

3. Kadar kreatinin berdasarkan karakteristik responden  

a. Kadar kreatinin berdasarkan usia  

Berdasarkan kelompok usia, dalam penelitian ini terdiri dari kelompok usia 

remaja (17-25) tahun, usia produktif (26-35) tahun, dewasa akhir (36-45) tahun, pra 

lansia (46-55) tahun dan lansia (>55) tahun. Didapatkan hasil penelitian terhadap 

35 responden yaitu responden dengan usia lansia (>55) tahun berjumlah 1 orang 

dengan kadar kreatinin normal. Responden dengan usia pra lansia (46-55) tahun 

berjumlah 17 orang dengan kadar kreatinin tinggi sebanyak 11 orang, kadar 

kreatinin normal sebanyak 6 orang dan tidak ada yang memiliki kadar rendah. 

Responden dengan usia dewasa akhir (36-45) sebanyak 3 orang dengan kadar 

kreatinin normal. Responden dengan usia produktif (26-35) berjumlah 7 orang 

dengan kadar kreatinin tinggi sebanyak 2 orang, kadar normal berjumlah 5 orang 

dan tidak ada yang memiliki kadar kreatinin rendah. Responden dengan usia remaja 

(17-25) tahun berjumlah 7 orang dengan kadar kreatinin tinggi sebanyak 1 orang, 

kadar kreatinin rendah sebanyak 2 orang dan kadar kreatinin normal berjumlah 4 

orang. Berdasarkan karakteristik usia jumlah masyarakat yang mengonsumsi 

alkohol didominasi oleh kelompok usia pra lansia  (46-55) tahun yaitu 17 orang 

dengan presentase (48.6%) dan juga kadar kreatinin tinggi paling banyak terjadi 

pada usia pra lansia (46-55) tahun yaitu sebanyak 11 responden.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purbayanti 2018 diperoleh hasil 

kadar kreatinin yang lebih tinggi didapatkan pada kelompok usia 36-45 tahun yaitu 

sebanyak 14 orang (70%). Semakin bertambahnya usia maka semakin besar faktor 

risiko terjadinya suatu penyakit yang disebabkan karena penurunan fungsi tubuh. 

Perubahan-perubahan karena usia lanjut sendiri seperti berkurangnya masa otot 

yang berkaitan dengan kadar kreatinin. Faktor usia dapat mempengaruhi kadar 

kreatinin di mana kadar kreatinin pada lansia jauh lebih tinggi daripada orang muda. 

Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Sidartawan Soegondo pada buku Ilmu 

Penyakit Dalam bahwa faktor umur dapat mempengaruhi kadar kreatinin dimana 

kadar kreatinin pada umur 61-70 jauh lebih tinggi dari pada orang muda. Kadar 

kreatinin yang tinggi menandakan sudah mulai menurunnya fungsi ginjal yang akan 

mengarah ke gagal ginjal. (Suryawan 2016). Usia merupakan salah satu faktor 

resiko terjadinya gagal ginjal kronis. Semakin bertambahnya usia seseorang maka 

akan semakin menurunnya fungsi ginjal hingga 50% yang diakibatkan karena 

berkurangnya jumlah nefron dan tidak adanya kemampuan untuk regenerasi 

sehingga proses filtrasi kreatinin menurun. Secara normal penurunan fungsi ginjal 

biasanya terjadi pada usia 40 tahun.  

Hal sesuai dengan teori menurut Pranandari (2015) secara klinik pasien lansia 

mempunyai risiko 2,2 kali lebih besar mengalami penyakit ginjal kronik 

dibandingkan dengan pasien usia produktif. 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 
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menimbulkan gejala karena masih dalam batas-batas wajar yang dapat ditoleransi 

ginjal dan tubuh. 

b. Kadar kreatinin berdasarkan jenis kelamin  

Berdasarkan hasil penelitian kadar kreatinin terhadap 35 responden diperoleh 

hasil dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang yang memiliki kadar 

kreatinin rendah. Pada responden jenis kelamin laki-laki berjumlah 33 orang 

dengan kadar kreatinin normal sebanyak 19 orang, kadar kreatinin tinggi sebanyak 

14 orang dan tidak ada yang yang memiliki kadar kreatinin rendah. Hal ini 

dikarenakan kreatinin dipengaruhi oleh perubahan massa otot, aktifitas fisik yang 

berlebihan pada laki-laki sehingga menyebabkan kadar kreatinin lebih tinggi 

daripada perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryawan 2016 dimana 

berdasarkan pemeriksaan kadar kreatinin serum pada pasien GGK dengan jenis 

kelamin laki-laki diperoleh data sebanyak 24 orang (80%) memiliki kadar kreatinin 

serum yang tinggi (>1,0 mg/dl) dengan rata-rata kadar kreatinin serumnya yaitu 

13,1 mg/dl. Hal ini sesuai pada penelitian yang dilakukan yaitu diperoleh 2 orang 

(66,7%) perempuan memiliki nilai kreatinin yang rendah dan 1 orang (33,3%) laki-

laki.  

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). Perempuan biasanya memiliki kadar kreatinin yang 

lebih rendah dibandingkan laki-laki, karena pada perempuan biasanya memiliki 

massa otot yang lebih kecil. Sumber utama kreatinin dalam plasma adalah 
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metabolime normal keratin fosfat dalam otot. Sebagian besar kreatin (94%) 

ditemukan dalam jaringan otot. Pada laki-laki kecepatan metabolisme 20-25 

mg/kgBB/hari sementara pada perempuan 15-20 mg/kgBB/hari. Kreatinin 

merupakan hasil sisa metabolisme protein yang ada dalam otot rangka yang terikat 

secara reversible dengan fosfat dalam bentuk fosfokreatin atau kreatinfosfa, suatu 

senyawa penyimpan energi yang konsentrasinya relatif konstan di plasma dan 

merupakan cerminan langsung dari massa otot skeletal. Penyusutan massa otot 

secara berangsur maka kemungkinan kadar kreatinin dalam serum tetap sama 

meskipun ekskresi per 24 jam kurang dari normal (Sinaga, Jagad dan Suwae, 2019) 

c. Kadar kreatinin berdasarkan aktivitas fisik  

Berdasarkan aktivitas fisik dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat yang 

melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan masyarakat yang tidak melakukan 

aktivitas fisik. Diperoleh hasil penelitian dari 35 responden yaitu didominasi oleh 

masyarakat yang melakukan aktivitas fisik sebanyak 21 orang dengan kadar 

kreatinin tinggi sebanyak 14 orang, dengan kadar kreatinin rendah sebanyak 1 

orang dan kadar kreatinin normal sebanyak 6 orang. Berdasarkan masyarakat yang 

tidak melakukan aktivitas fisik berjumlah 14 orang dengan kadar kreatinin normal 

sebanyak 13 orang, kadar kreatinin rendah sebanyak 1 orang dan tidak ada yang 

memiliki kadar kreatinin tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Tuaputimain 2020 diperoleh hasil yaitu nilai rata-rata kadar kreatinin darah sesudah 

aktivitas fisik sebesar 1.625 mg/dL lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata 

kadar kreatinin darah sebelum aktivitas fisik sebesar 1.031 mg/dL. 

Aktivitas fisik yang berlebih dalam hal ini dapat meningkatkan kadar 

kreatinin dalam darah akibat adanya metabolisme otot yang tinggi, Otot merupakan 
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produk penghasil kreatin yang nantinya diuraikan menjadi kreatinin (Dugdale, 

2013). Hasil tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa faktor aktivitas 

fisik yang berlebihan mampu mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar kreatinin 

darah (Samra et al., 2012). Kreatinin merupakan produk sisa (limbah kimia 

molekul) dari perombakan kreatin fosfat (metabolisme) yang terjadi di otot, yang 

akan senantiasa dihasilkan selama otot skeletal melakukan kontraksi, dimana kadar 

kreatinin darah yang dikeluarkan seseorang setiap hari bergantung pada massa otot, 

aktivitas otot, dan tingkat metabolisme protein (Riswanto, 2010). 

d. Kadar kreatinin berdasarkan lama konsumsi  

Berdasarkan lama konsumsi, responden dalam penelitian ini terdiri dari yang 

mengonsumsi alkohol ledih dari 5 tahun dan kurang dari sama dengan 5 tahun. 

Diperoleh hasil penelitian terhadap 35 orang dengan lama konsumsi alkohol ≤ 5 

tahun sebanyak 15 orang dengan kadar kreatinin tinggi sebanyak 2 orang, dan kadar 

kreatinin normal sebanyak 13 orang. Responden dengan lama konsumsi > 5 tahun 

berjumlah 20 orang dengan kadar kreatinin tinggi sebanyak 12 orang, kadar 

kreatinin rendah sebanyak 2 orang dan kadar kreatinin normal sebanyak 6 orang. 

Beberapa   penelitian   melaporkan   bahwa konsumsi  alkohol  secara  berlebihan  

dan terus  menerus dapat menyebabkan gangguan  ginjal  bahkan  sampai  kerusakan 

ginjal. 

Kadar kreatinin pada pengkonsumsi alkohol yang lama konsumsi dan terus 

menerus dapat mengganggu fungsi ginjal dengan meningkatnya kadar kreatinin. 

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 
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menyebabkan gangguan fungsi dan kematian sel (nekrosis) pada sel tubulus 

proksimal. Kadar kreatinin pada peminum alkohol yang lama mengonsumsi dan 

terus-menerus dapat menggangu fungsi ginjal dengan meningkatnya kadar 

kreatinin dalam darah. Hal ini sejalan dengan laporan sebelumnya bahwa konsumsi 

alkohol berat dan kronis (berlangsung lama) berpengaruh terhadap perkembangan 

penyakit ginjal dan beresiko lebih tinggi daripada individu yang mengonsumsi 

alkohol dalam jumlah yang sedikit hingga sedang.  

 


