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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Alkohol merupakan substansi yang paling banyak digunakan di dunia dan tidak 

ada obat lain yang dipelajari sebanyak alkohol. Alkohol merupakan suatu senyawa 

kimia yang mengandung gugus OH. Alkohol dalam masyarakat umum mengacu 

kepada etanol atau grain alkohol. Etanol dapat dibuat dari fermentasi buah atau 

gandum dengan ragi. Akibat penggunaan alkohol dapat muncul masalah kesehatan 

lainnya seperti gangguan hati, gagal ginjal, hingga ketergantungan terhadap alkohol 

(Wayan, 2008). 

Penyalahgunaan alkohol atau alkoholisme memiliki efek yang merusak pada 

organ tubuh. Konsumsi alkohol lebih dari 4 gelas anggur per hari (atau lebih dari 2 

botol bir sehari) dapat menyebabkan hati dan ginjal bekerja terlalu keras untuk 

membersihkan sistem tubuh. Konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan 

gagal hati atau gagal ginjal. 

Ginjal merupakan bagian dari saluran kemih dengan. fungsi utama membuang 

kelebihan cairan dan produk sisa dari darah. Ginjal juga berfungsi sebagai kelenjar 

endokrin, yaitu menghasilkan hormon yang penting bagi pembentukan sel darah 

merah, mengatur tekanan darah, serta pembentukan tulang. Konsumsi alkohol yang 

berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, salah satu masalah yang bisa berujung 

pada gangguan ginjal dan membuat orang sering berkemih sehingga berisiko 

mengalami dehidrasi. 

Penyakit gagal ginjal ini dapat menyerang siapa saja yang menderita penyakit 

serius atau terluka dimana hal itu berdampak langsung pada ginjal itu sendiri. 
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Penyakit gagal ginjal lebih sering dialami  pada usia dewasa, terlebih pada kaum lanjut 

usia. (Nadiana, 2010).   Indonesia termasuk negara dengan tingkat penderita gagal 

ginjal cukup tinggi. Saat ini, jumlah penderita gagal ginjal mencapai 4.500 orang. 

Penderita gagal ginjal sebagian meninggal dunia akibat tidak mampu berobat atau cuci 

darah (hemodialisa) karena biayanya sangat mahal. Kenaikan penderita gagal ginjal 

rata-rata meningkat 250 orang/tahun. 

Jumlah penderita gagal ginjal di Amerika dialami 2 setiap 1.000 penduduk 

dengan diabetes dan hipertensi sebagai penyebab langsung (Silberberg, 2007). Jumlah 

tersebut terus meningkat setiap tahun karena insiden atau kasus baru gagal ginjal 

kronik sampai dengan tahun 2008 tercatat sebesar 330 kasus per satu juta penduduk 

per tahun. Penderita gagal ginjal kronik stadium 1 dan 2 mencapai 6% dari populasi 

dewasa sedangkan stadium 3 dan 4 diperkirakan berjumlah 4% dari populasi tersebut. 

Penderita gagal ginjal kronik yang memerlukan hemodialisa di Amerika mencapai 

450.000 pasien (Fauci dkk, 2008). Kasus baru gagal ginjal kronik di Indonesia dari 

data di beberapa pusat nefrologi diperkirakan berkisar 100-150 per 1 juta penduduk, 

sedangkan prevalensinya mencapai 200-250per 1 juta penduduk.  

Faktor yang turut mendukung resiko seseorang menderita gagal ginjal kronik 

diantaranya adalah pola atau gaya hidup (lifestyle). Gaya hidup merupakan faktor 

internal penting yang mempengaruhi kesehatan yang termasuk dalam dimensi 

kognitif. Gaya hidup merujuk pada bagaimana cara seseorang hidup termasuk pilihan 

tempat tinggal dan pola perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor sosiokultural 

serta karakteristik individu. Faktor ini dapat dikontrol dan berdampak positif atau 

negatif terhadap kesehatan tergantung dari pilihan individu. Gaya hidup negatif 

seperti merokok, mengkonsumsi alkohol dan tidak beraktifitas dapat memicu 

timbulnya berbagai penyakit diantaranya gagal ginjal kronik (Kozier, 2004). 
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Gagal ginjal disebabkan karena hilangnya fungsi ginjal secara perlahan dan 

progresif akibat meningkatnya produk sisa dan cairan dalam darah, yang seharusnya 

dibuang oleh ginjal yang normal melalui urin. Seringkali penyakit ini pada awalnya 

tidak memberi tanda atau gejala. 

Gagal Ginjal juga bisa diakibatkan karena mengkonsumsi alkohol yang 

berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk 

kontraksi. Struktur-struktur yang kecil di dalam ginjal pergi melalui modifikasi lemak. 

Albumin dari darah mudah melewati selaput. Hal ini menyebabkan tubuh kehilangan 

kekuatannya seperti seolah-olah tubuh kehabisan darah secara bertahap. 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Maret 2011 di Rumah 

Sakit Kepanjen didapatkan 27 orang pasien gagal ginjal dari jumlah pasien tersebut 80 

% pernah mengkonsumsi alkohol. Berdasarkan permasalahan diatas maka peniliti 

mencoba melakukan penelitian tentang hubungan sering konsumsi minuman 

beralkohol dengan gagal ginjal. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan konsumsi minuman beralkohol dengan gagal ginjal di 

Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan konsumsi minuman beralkohol dengan gagal ginjal di  

Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi frekuensi konsumsi minuman beralkohol. 

2. Mengidentifikasi insiden gagal ginjal. 
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3. Menganalisis adakah hubungan konsumsi minuman beralkohol dengan gagal 

ginjal 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian serta dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian di masa yang akan 

datang.  

1.4.2 Bagi Penelitian Keperawatan 

Keperawatan, sebagai bahan untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka 

promosi kesehatan kepada masyarakat dengan meminimalkan perilaku berisiko yang 

mendukung peningkatan penyakti gagal ginjal. Sebagai data dasar untuk 

melaksanakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hubungan sering 

mengkonsumsi minuman beralkohol dengan gagal ginjal.  

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat tentang pengaruh 

alcohol terhadap tubuh khususnya ginjal. 

1.4.4 Bagi Rumah Sakit Kepanjen 

Sebagai tambahan informasi pasien gagal ginjal terkait dengan penyebab gagal 

ginjal khusun pengaruh alcohol terhadap gagal ginjal. 
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1.5 Keaslian penelitian 

No Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Tahun Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Fivaria 
Yunianti 

Pengaruh 
Komposisi 
Diit 
terhadap 
Kadar 
Albumin 
dan 
Perbandinga
n Urea 
Nitrogen 
Darah/Krea
tinin 
Penderita 
Gagal 
Ginjal 
Terminal 
dengan 
Hemodialisi
s di RSUP. 
Dr. 
Sardjito 

2001 Cross 
sectional 

Variabel 
terikat: 
Hemodialis
is 
Variabel 
bebas : 
Komposisi 
Diit 
 

Asupan energi marjinal 
terpengaruh dengan 
tingkat albumin (p = 
0,055). Tidak ada protein 
yang berbeda, proporsi 
protein daging dan 
protein sayuran di 
tingkat albumin 
Energi, protein, proporsi 
daging protein dan 
sayuran proporsi asupan 
protein tidak 
berpengaruh dengan 
BUN / rasio kreatinin 

2. Maulina 
Insiati  
 
 

Gambaran 
Asupan 
Energi, 
Lama 
Hemodialisa 
Dan 
Status Gizi 
Pada 
Penderita 
Gagal 
Ginjal 
Kronik 
Yang 
Menjalani 
Hemodialisi
s di 
Instalasi 
Rawat Jalan 
Unit 
Hemodialisa 
Rumah 
Sakit 
Roemani 
Muhammad
iyah 
Semarang  
 

2006 diskriptif 
analitik 
dengan 
pendekatan 
csossecsional  

Variabel : 
Asupan 
Energi, 
Lama 
Hemodialis
a Dan 
Status Gizi 
Pada 
Penderita 
Gagal 
Ginjal 
Kronik 
Yang 
Menjalani 
Hemodialis
is. 
 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
sampel gagal ginjal 
kronik lebih bamyak 
diderita oleh laki-laki, 
sampel gagal ginjal lebih 
banyak dialami pada 
umur lebih dari 40 
tahun Sebagian besar 
(62,5 %) 
Asupan energi pada 
sampel gagal ginjal 
kronik sudah baik dan 
mereka rata-rata 
telah menjalani 
hemodialisa antara 1-100 
kali, sedangkan status 
gizi dari sampel 50 % 
gemuk tingkat ringan, 
31,25 % gemuk tingkat 
berat dan normal 18,75 
% , tidak ada 
sampel yang berstatus 
gizi kurus/kurang. 
Sebagian besar sampel ( 
68,8 % ) telah 
menjalani hemodialisa 
antara 1-100 kali 

 


