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HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI MINUMAN BERENERGI DENGAN 

KEJADIAN GAGAL GINJAL KRONIK PADA PASIEN HEMODIALISA DI 

RSUD DR MOEWARDI SURAKARTA 

  

 

Abstrak 

Penderita gagal ginjal kronis lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan 

minum, konsumsi minuman suplemen, makanan mengandung formalin, serta 

kurangnya minum air putih menjadi faktor pemicu. Ditambah denagn adanya 

tuntutan kerja yang membutuhkan energi yang lebih secara instan dengan 

mengkonsumsi minuman berenergi. Untuk mengetahui hubungan konsumsi 

minuman berenergidengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien hemodialisadi 

RSUD dr.Moewardi Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah merupakan 

penelitian kuantitatif korelatif dengan pendekatan . Responden berjumlah 38 orang, 

dalam pemilihan responden menggunakan teknik accidental sampling. Peneliti 

memperoleh hasil hasil uji korelasi Rank Spearman diperoleh nilai rs sebesar 0,489 

dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,002 sehingga H0 ditolak. Berdasarkan 

penelitian konsumsi minuman berenergi pada pasien hemodialisa di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta sebagian besar adalah sering, gagal ginjal kronik pada pasien 

hemodialisa di RSUD Dr.Moewardi Surakarta berdasarkan skor GFR sebagian besar 

dalam kategori berat, dan terdapat hubungan konsumsi minuman berenergi dengan 

kejadian gagal ginjal kronis pada pasien hemodialisa di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta., yaitu semakin sering konsumsi minuman berenergi, maka gagal ginjal 

kronik semakin berat. 

Kata Kunci: konsumsi minuman berenergi, kejadian gagal ginjal. 

 

 

Abstract 

Patients with chronic kidney failure are more influenced by lifestyle, drinking habits, 

consumption of supplement drinks, foods containing formalin, and lack of drinking 

water are trigger factors. Coupled with the demands of work that require more 

energy instantly by consuming energy drinks. The purpose of this study was to 

determine the relationship between energy drink consumption and the incidence of 

chronic kidney failure in hemodialysis patients at dr. Moewardi Hospital Surakarta. 

The research method used is a correlative quantitative research approach. 

Respondents amounted to 38 people, in the selection of respondents using accidental 

sampling technique. The researcher obtained the results of the Spearman Rank 

correlation test, the rs value was 0.489 with a significance value (p-value) of 0.002 so 

that H0 was rejected. Based on research, consumption of energy drinks in 

hemodialysis patients at Dr. Moewardi Hospital Surakarta is mostly frequent, chronic 

kidney failure in hemodialysis patients at Dr. Moewardi Hospital Surakarta based on 

GFR scores is mostly in the heavy category, and there is a relationship between 

energy drink consumption and the incidence of kidney failure. Chronic kidney 

disease in hemodialysis patients at Dr. Moewardi Hospital Surakarta., namely the 

more frequent consumption of energy drinks, the more severe chronic kidney failure. 

Keywords: consumption of energy drinks, incidence of renal failure. 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan tekhnologi menciptakan berbagai makanan dan minuman yang beragam. Dari 

data yang diperoleh menurut Business Monitor International (BMI) pada tahun 2012 

menjelaskan bahwa pada Business Monitor International (BMI) tahun 2009 dalam Widyarini 

(2013) produksi dari minuman energi yang berbentuk cair sebanyak 1,2 triliun liter dan 

menjadi 1,38 triliun liter pada tahun berikutnya. Berdasarkan dari data terlihat adanya 

peningkatan produksi minuman berenergi yang tentunya selaras dengan peningkatan minat 

dari konsumsi minuman energi pada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Zenith Intternational pada tahun 2006, konsumsi minuman berenergi meningkat sebesar 17% 

dari tahun sebelumnya menjadi 960 juta galon (Reissig,et all,2008).Minuman berenergi yang 

berada di pasaran tidak mencantumkan indikasi dan kontraindikasi penggunaan atau 

peringatan akan bahaya mengkonsumsinya, selain itu juga tidak dicantumkan informasi 

tentang siapa saja yang boleh meminum minuman tersebut. Dan dengan alasan tersebut tidak 

sedikit orang rajin mengkonsumsi minuman ini tanpa tahu efek samping dari akibat 

penggunaan minuman ini (Siswono,2001 dalam Kurniawati,2013). 

Minuman ini berpengaruh pada tekanan glomerulus yang dapat menyebabkan hipertrofi 

nefron yang sehat sebagai mekanisme kompensasi dan proteinuria, sehingga kerusakan 

struktur ginjal terjadi akan menyebabkan kerusakan fungsi ekskretorik maupun non-

eksktetorik ginjal(Alam & Hadibroto: 2008). Dengan adanya konsumsi minuman berenergi 

yang mengalami peningkatan, sehingga selaras dengan angka penderita gagal ginjal 

mengalami peningkatan. 

Gagal ginjal itu sendiri merupakan masalah kesehatan dunia yang dilihat dari 

peningkatan insidensi, prevalensi dan tingkat morbiditasnya. Beradasarkan dari data laporan 

tahunan United States Renal Data System (USRDS) menyebutkan penyakit gagal ginjal 

kronis meningkat pada setiap tahunnya sebesar 20-25 %. Di Indonesia berdasarkan dari 

survey yang dilakukan oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) ada sekitar 25-

30 juta orang yang mengalami fungsi ginjal. Dalam kurun waktu setahun penderita gagal 

ginjal kronis meningkat sebanyak 40 % (Cahyaningsih, 2009 dalam Hartini, 2016).  

Gagal ginjal kronis merupakan suatu sindrom klinis yang menyebabkan penurunan 

fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung secara progresif dan irreversible. Dari 

Kidney Disease Outcome Quality Initiative membagi Gagal ginjal kronis menjadi 5 stadium 

yang berdasarkan pada glomerular fitrate rate (GFR) dimana End Stage Renal Disease 

(ESRD) yang merupakan stadium akhir dari gagal ginjal kronis. Seluruh individu yang 
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mengalami gagal kronis sudah mencapai ke stadium akhir membutuhkan terapi penggantian 

fungsi ginjal. Terapi penggantian fungsi ginjal ini antara lain peritoneal dialisis, hemodialisa 

(HD) dan transplantasi ginjal. Diantara dari ketiga terapi yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat adalah terapi hemodialisa (Saleh,2013). 

Di Indonesia jumlah penduduknya sangat banyak sekitar 254 juta jiwa.Dari jumlah 

penduduk indonesia yang sangat banyak tersebut, terdapat sebagian penduduk indonesia yang 

mengalami penyakit gagal ginjal kronis dan melakukan terapi hemodialisa. Jumlah pasien di 

Indonesia yang menjalani hemodialisa setiap tahunya meningkat. Jumlah pasien yang baru 

menjalani terapi hemodialisa sebanyak 17193 orang, pada tahun 2013 berjumlah 15128 

orang. Sedangkan pasien yang aktif menjalani hemodialisa pada tahun 2014 sebanyak 11689 

orang, kemudian pada tahun 2013 sebanyak 9396 orang (IRR, 2014). 

Penyakit gagal ginjal dapat menyerang siapapun baik itu pria ataupun wanita tanpa 

memandang usia, status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, tempat tinggal dan 

pekerjaan. Pada wilayah Provinsi Jawa Tengah memasuki peringkat ke tiga setelah Jawa 

barat, Jawa Timur untuk jumlah diagnosa penyakit utama pasien hemodialisa di Indonesia 

dengan gagal ginjal terminal sebanyak 3038 orang. Kemudian jumlah diagnosa penyakit 

utama pasien hemodialisa dengan gagal ginjal akut pada gagal ginjal kronis sebanyak 81 

orang (IRR,2014). 

Pada provinsi Jawa Tengah prevalensi tertinggi terdapat pada kelompok umur > 75 

tahun sebanyak (0,6%), prevalensi pada pria sebanyak (0,3%) lebih tinggi dari wanita (0,2%), 

prevalensi masyarakat perkotaan lebih tinggi (0,3%), tidak bersekolah (0,4%), pekerjaan 

petani/wiraswasta/nelayan/buruh (0,3%) dan pada kuintil indeks kepemilikan terbawah dan 

menengah masing-masing sebanyak 0,3% (Riskesdas Jawa Tengah, 2013). 

Karakteristik individu berbeda dipengaruhi oleh pola kehidupan dalam menjaga 

kesehatan demi kelangsungan hidup. Berdasarkan usia sangat signifikan dari yang muda 

hingga lansia. Penderita gagal ginjal kronis yang berusia muda lebih banyak dipengaruhi oleh 

gaya hidup, kebiasaan minum, konsumsi minuman suplemen, makanan mengandung 

formalin, serta kurangnya minum air putih menjadi faktor pemicu. Ditambah denagn adanya 

tuntutan kerja yang membutuhkan energi yang lebih secara instan dengan mengkonsumsi 

minuman berenergi seperti sopir, satpam. Solusi atas kurang energi, lemah, letih dan lesu 

adalah faktor pemicu seseorang minum suplemen energi. Semakin sering mengkonsumsinya 

maka semakin tinggi seseotrang tekena stadium gagal ginjal. 

Berdasarkan data dari Rekam Medis RSUD Dr. Moewardi Surakarta didapatkan pada 

tahun 2016 terdapat jumlah  442 pasien. Hasil survey pendahuluan didapatkan jumlah pasien 
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33 pasien pada bulan januari 2017. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti mengenai 

hubungan konsumsi minuman berenergi dengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien 

hemodialisa di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelatif. Populasi penelitian adalah pasien 

yang sedang menjalani terapi hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Sampel 

penelitian sebanyak 38 pasien dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data 

penelitian menggunakan kuesioner selanjutnya dianalisis  menggunakan analisis korelatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Jenis kelamin 

a. Perempuan 

b. Laki-laki 

Total  

 

11 

27 

38 

 

29 

71 

100 

2. Umur 

a. 16 – 30 tahun 

b. 31 – 50 tahun 

c. > 50 tahun 

Total  

 

7 

16 

15 

38 

 

18 

42 

39 

100 

3. Pendidikan 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Perguruan Tinggi 

Total  

 

5 

16 

13 

4 

38 

 

13 

42 

34 

10 

100 

4. Pekerjaan 

a. Wiraswasta 

b. Pegawai swasta 

c. Ibu rumah tangga 

Total  

 

12 

15 

11 

38 

 

32 

39 

29 

100 

 

Karakteristik responden menunjukkan distribusi tertinggi adalah berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 27 responden (71%), berumur 35-50 tahun sebanyak 16 responden 
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(42%), berpendidikan SMP sebanyak 16 responden (42%), dan bekerja sebagai pegawai 

swasta sebanyak 15 responden (39%). 

 

3.2 Konsumsi Minuman Berenergi 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Konsumsi Minuman Berenergi 

No Kategori Frekuensi Persentase  

1 

2 

Kadang-kadang (2-4 kali seminggu) 

Sering (>5 kali seminggu) 

18 

20 

47 

53 

 Total  38 100 

 

Distribusi frekuensi konsumsi  minuman berenergi menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah sering yaitu  mengkonsumsi minuman berenergi lima kali atau lebih selama satu 

minggu yaitu sebanyak 20 responden (53%) dan sisanya dalam kategori  kadang-kadang 

atau mengkonsumsi  minuman berenergi 2-4 kali seminggu yaitu sebanyak 18 responden 

(47%). 

 

3.3 Gagal Ginjal Kronik 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Gagal Ginjal Kronik 

No Kategori Frekuensi Persentase  

1 

2 

Berat (Skor GFR 15-29) 

Sangat berat (Skor GFR < 15) 

22 

16 

58 

42 

 Total  38 100 

 

Distribusi frekuensi gagal ginjal kronik menunjukkan distribusi tertinggi adalah 

gagal ginjal kronik kategori berat yaitu sebanyak 22 responden (58%) dan sisanya sangat 

berat yaitu sebanyak 16 responden (42%). 

 

3.4 Hubungan Konsumsi Minuman Berenergi Dengan Gagal Ginjal Kronik 

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman 

Konsumsi 

minuman 

berenergi 

Gagal ginjal kronik 
Total 

Berat Sangat berat 

Frek % Frek % Frek % 

Kadang-kadang 15 83 3 17 18 100 
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Sering 7 35 13 65 20 100 

Total  22 58 16 42 38 100 

Rs = 0,489 

p-value = 0,002 

Kesimpulan  = H0 ditolak 

 

Tabulasi silang gagal ginjal kronik ditinjau dari konsumsi minuman berenergi 

menunjukkan bahwa adanya kecenderungan semakin sering konsumsi minuman berenergi 

maka berat gagal ginjal kroniknya. Hal ini terlihat dari distribusi silang dimana responden 

dengan konsumsi minuman berenergi kadang-kadang semuanya memiliki gagal ginjal 

kronik berat, sedangkan responden dengan konsumsi minuman berenergi sering sebagian 

besar adalah sangat berat. 

Selanjutnya hasil uji korelasi Rank Spearman diperoleh nilai rs sebesar 0,489 dengan 

nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,002. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 

0,05) sehingga keputusan uji adalah H0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan 

konsumsi minuman berenergi dengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien 

hemodialisa di RSUD Dr.Moewardi Surakarta., yaitu semakin sering konsumsi minuman 

berenergi, maka gagal ginjal kronik semakin berat. 

 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik jenis kelamin responden sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki. 

Distribusi ini sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Chanban et.al (2013) di Australia 

yang melaporkan penyakit ginjal kronik lebih sering terjadi pada laki-laki daripada 

perempuan (p=0,002). Jenis kelamin bukanlah merupakan faktor risiko utama terjadinya 

penyakit ginjal kronik karena hal ini juga berhubungan dipengaruhi oleh ras, faktor genetik, 

dan lingkungan. Penyakit ginjal kronik merupakan penyakit multifaktorial. Ada beberapa hal 

yang diduga sebagai faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik, seperti hipertensi, gagal 

ginjal melitus, infeksi saluran kemih, riwayat batu saluran kemih, dan obesitas. 

Karakteristik responden menunjukkan distribusi tertinggi adalah berumur 31-50 tahun. 

Pertambah usia akan mempengaruhi anatomi, fisiologi dan sitologi pada ginjal. Setelah usia 

30 tahun, ginjal akan mengalami atrofi dan ketebalan kortek ginjal akan berkurang sekitar 

20% setiap dekade. Perubahan lain yang akan terjadi seiring dengan bertambahnya usia 

berupa penebalan membran basal glomerulus, ekspansi mesangium glomerular dan terjadinya 
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deposit protein matriks ekstraselular sehingga menyebabkan glomerulosklerosis (Hsieh and 

Power, 2009).  

Pada hasil penelitian terlihat sebagian besar responden berusia di atas 50 tahun. Hal ini 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dkk Terhadap 2356 warga korea, terjadi 

peningkatan kejadian penyakit ginjal kronik dari 8,8% pada usia 35-44 tahun menjadi 31% 

pada usia ≥ 65 tahun (Kim et. al, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Chang et.al (2008) di 

Taiwan melaporkan prevalensi penyakit ginjal kronik pada usia ≥75 tahun 17-25 kali lebih 

besar dibandingkan dengan usia kurang dari 20 tahun.  

Karakteristik tingkat pendidikan responden sebagian besar berpendidikan SMP. Tingkat 

pendidikan seseorang berhubungan dengan kemampuan orang tersebut memahami suatu 

informasi kesehatan. Tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pikiran seseorang. 

Seorang yang berpendidikan ketika menemui suatu masalah akan berusaha berfikir sebaik 

mungkin dalam menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang berpendidikan baik cenderung 

akan mampu berfikir tenang terhadap suatu masalah (Perry & Potter, 2005). 

Pendidikan seseorang berhubungan dengan pengetahuan orang tersebut tentang 

kesehatan. Penelitian Galveia, Cruz & Deep (2012) tentang pengaruh faktor demografis 

terhadap  kepatuhan klien gagal ginjal dalam pengelolaan stres, kecemasan dan distress 

menyimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu variabel yang memiliki 

hubungan secara signifikan dengan kepatuhan klien gagal ginjal dalam pengelolaan stres, 

kecemasan dan distress. 

Karakteristik pekerjaan  menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah bekerja 

baik sebagai wiraswasta maupun sebagai pegawai swasta. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Dani (2015) yang menyatakan bahwa 2/3 pasien yang menjalani terapi hemodialisa 

tidak pernah dapat kembali beraktivitas atau bekerja seperti semula sehingga pasien bisa 

kehilangan pekerjaannya. Rendahnya aktivitas seseorang dapat berpengaruh terhadap 

memburuknya kesehatan baik dari kesehatan fisik maupun psikis individu, sehingga dapat 

mengakibatkan seseorang sakit. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada responden, 

sebagian besar responden yang sebelum menderita gagal ginjal bekerja memilih untuk 

berhenti dari pekerjaannya dikarenakan mengalami penurunan dalam kekuatan fisik untuk 

bekerja. Namun menurut Adrian (2015) menyebutkan bahwa status pekerjaan sangat 

berpengaruh pada kualitas hidup, pasien yang bekerja sangat terpacu untuk tetap beraktivitas 

dikarenakan memiliki tanggung jawab pada pekerjaan dan mencari nafkah untuk 

keluarganya. Sedangkan pada pasien yang tidak bekerja akan memiliki motivasi yang kurang 
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untuk tetap berakitivitas karena tidak memiliki tanggung jawab pada pekerjaannya dan 

cenderung menerima keadaannya begitu saja. 

3.5.2 Distribusi Frekuensi Konsumsi Minuman Berenergi 

Hasil pengumpulan data diperoleh konsumsi minuman berenergi terendah adalah 2 kali 

seminggu, tertinggi 13 kali seminggu, rata-rata 6,3 kali seminggu, median 6 kali seminggu 

dan standar deviasi 3 kali seminggu. Selanjutnya distribusi frekuensi konsumsi  minuman 

berenergi menunjukkan distribusi tertinggi adalah sering yaitu  mengkonsumsi minuman 

berenergi lima kali atau lebih selama satu minggu. 

Minuman berenergi adalah minuman ringan yang dapat meningkatkan energi, 

mengurangi atau mencegah kelelahan, meningkatkan ketahanan fisik, memperbaiki mood dan 

kemampuan kognitif melalui stimulasi sistem metabolic dan sistem saraf pusat. Secara umum 

minuman berenergi mengandung zat stimulan seperti kafein, ekstrak herbal (seperti guarana 

dan ginseng), vitamin B kompleks, asam amino (contohnya taurin) dan derivat gula. Efek 

minuman berenergi tersebut dapat dirasakan 30- 60 menit setelah pemakaian dan 

dipertahankan selama sekurangkurangnya 90 menit (Duchan, 2010) 

Kafein merupakan kandungan utama dari minuman berenergi yang menimbulkan efek 

tersebut (Babu, 2008). Namun telah ditemukan bahwa kafein memiliki efek yang berbahaya 

yang dapat merusak tubuh (Malinauskas, 2007). Germany’s poison center menemukan 

beberapa kasus terkait minuman energi sejak tahun 2002, salah satu hasil yang diperoleh 

adalah gagal ginjal (Seifert, 2011). Disamping itu juga telah dilakukan penelitian mengenai 

pemberian minuman berkafein yang memperlihatkan kerusakan tubulointersitial ginjal 

(Gerhastuti, 2009). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi minuman berenergi responden sebagian 

besar adalah sering. Beberapa faktor yang berhubungan konsumsi minuman berenergi oleh  

masyarakat antara lain adalah factor pekerjaan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam 

penelitian Widyarini (2014) tentang perilaku mengkonsumsi minuman berenergi pada supir 

di Kota Makasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama perilaku konsumsi  

minuman berenergi adalah faktor kelelahan selama bekerja, dimana mereka dituntut untuk 

melakukan pekerjaan yang sama selama satu hari. Untuk meningkatkan stamina dan 

konsentrasi para supir tersebut mengkonsumsi minuman berenergi. 

3.5.3 Distribusi Frekuensi Gagal Ginjal Kronik 

Hasil pengumpulan data diperoleh GFR berenergi terendah adalah 10, tertinggi 26, rata-rata 

17,3, median 17,5 dan standar deviasi 4,9. Distribusi frekuensi gagal ginjal kronik 

menunjukkan distribusi tertinggi adalah gagal ginjal kronik kategori berat. 
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Ginjal terletak retroperitoneal dalam rongga abdomen dan berjumlah sepasang dan 

merupakan organ vital bagi manusia. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

kesehatan menyebabkan gangguan ginjal sering terlambat terdeteksi. Penyakit ginjal sering 

disertai penyakit lain yang mendasarinya seperti diabetes melitus, hipertensi, dan 

dislipidemia. Gejala dan keluhan pada gangguan ginjal stadium dini cenderung ringan, 

sehingga sulit didiagnosis hanya dengan pemeriksaan klinis (Edmund, 2010). 

Fungsi ginjal secara keseluruhan didasarkan oleh fungsi nefron dan gangguan 

fungsinya disebabkan oleh menurunnya kerja nefron. Beberapa pemeriksaan laboratorium 

telah dikembangkan untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan identifikasi gangguannya sejak 

awal. Hal ini dapat membantu klinisi untuk melakukan pencegahan dan penatalaksanaan 

lebih awal agar mencegah progresivitas gangguan ginjal menjadi gagal ginjal (Toussaint, 

2012). 

Penyakit ginjal sering tanpa keluhan sama sekali. Tidak jarang, seseorang kehilangan 

90% fungsi ginjal padahal tanpa merasakan keluhan apapun. Ginjal terletak di bagian 

belakang, tepat dibawah tulang rusuk. Rasa sakit di punggung tengah, dapat mengindikasikan 

bahwa ada masalah dengan ginjal. Setelah memfilter darah, ginjal mengekskresikan 

kelebihan air, limbah dan racun melalui urin. Ginjal yang rusak atau sakit tidak dapat 

memfilter urin dalam jumlah banyak. Karena itu, orang dengan ginjal bermasalah bisa 

ditandai dengan penurunan volume urin, atau kebalikannya sering buang air kecil, dan nyeri 

saat berkemih. Kondisi gagal ginjal dapat menyebabkan tubuh menahan air lebih dari yang 

seharusnya. Inilah yang menyebabkan bengkak di sekitar mata dan pembengkakan di tangan 

dan kaki (Edmund, 2010).  

Kondisi tidak diketahuinya secara umum gejala gagal ginjal  menyebabkan sebagian 

besar pasien telah memasuki pada tahap atau stadium gagal ginjal kronik. Hal ini 

sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Hidayati (2008) tentang hubungan antara 

hipertensi,  merokok dan  minuman suplemen energy dengan kejadian gagal ginjal kronik. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak  menyadari adanya 

gangguan pada ginjalnya dan mereka baru menyadarinya ketika jatuh sakit dan telah 

mencapai stadium gagal ginjal kronik. 

3.5.4 Hubungan Konsumsi Minuman Berenergi dengan Gagal Ginjal Kronik  

Hasil tabulasi silang gagal ginjal kronik ditinjau dari konsumsi minuman berenergi  dan uji 

korelasi Rank Spearman disimpulkan terdapat bahwa terdapat hubungan konsumsi minuman 

berenergi dengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien hemodialisa di RSUD 
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Dr.Moewardi Surakarta., yaitu semakin sering konsumsi minuman berenergi, maka gagal 

ginjal kronik semakin berat. 

Kafein dosis berlebih pada umumnya minuman berenergi baik tunggal maupun 

dikombinasi dengan taurin, diduga berhubungan dengan terjadinya gangguan fungsi pada 

sistem kardiovaskuler. Dosis 10–20mg/kgbb/hari kafein pada hewan uji dapat mengakibatkan 

perubahan perilaku dan dosis lebih dari 80mg/kgbb/hari dapat berhubungan dengan efek 

teratogenik.  Beberapa psikostimulan (kafein dan amfetamin) terbukti dapat mempengaruhi 

fungsi ginjal. Amfetamin dapat menyempitkan pembuluh darah arteri ke ginjal sehingga 

darah yang menuju ke ginjal berkurang akibatnya ginjal akan kekurangan asupan makanan 

dan oksigen. Keadaan sel ginjal kekurangan oksigen dan makanan akan menyebabkan sel 

ginjal mengalami iskemia dan memacu timbulnya reaksi inflamasi yang dapat berakhir 

dengan penurunan kemampuan sel ginjal dalam menyaring darah (Riesenhuber, 2009). 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan konsumsi minuman 

berenergi dengan gagal ginjal kronik. Penelitian epidemiologi di Thailand pada pekerja 

bangunan di Provinsi Chonburi dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

ketergantungan obat dan faktor-faktor lain dengan kebiasaan mengonsumsi minuman 

suplemen dengan menggunakan rancangan case control diketahui bahwa kebiasaan 

mengonsumsi minuman suplemen secara bermakna berhubungan dengan kebiasaan kerja 

lembur, terpengaruh iklan, kesan positif pribadi selama mengonsumsi, kebiasaan minum 

alkohol, merokok dan mantan pengguna obat-obatan terlarang ”Kratom”. (Pichainarong et.al, 

2010). 

Penelitian klinis tanpa randomisasi pada pasien dengan gagal ginjal kronik yang diberi 

taurin 100mg/ kgbb/hari menunjukkan bahwa taurin tidak memberikan efek yang diharapkan, 

bahkan dapat menimbulkan beberapa efek samping yang tidak diharapkan akibat 

penumpukan taurin pada jaringan otot dan plasma (Shanker and Klein, 2008).  

Minuman suplemen energi dengan kandungan taurin 3gr dan kafein 240mg terbukti 

kandungan kafein meningkatkan diuresis pada relawan sehat, tetapi tidak demikian dengan 

taurin. Kafein yang dikonsumsi lebih dari 300mg/hari pada ibu hamil bisa membahayakan 

janin dalam kandungan. Untuk itu maka Komisi Keamanan Makanan Uni Eropa dan Depkes 

RI menyarankan agar lebih berhati-hati dan tetap membatasi diri dalam mengonsumsi 

minuman suplemen yang mengandung taurin maupun kafein karena belum ada bukti 

keamanannya secara epidemiologis untuk penggunaan jangka panjang (Fored, 2013). 

Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Nugroho (2015) tentang hubungan frekuensi 

konsumsi suplemen energi dengan stadium chronic kidney disease di ruang hemodialisis 
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RSUD Ibnu Sina Gresik. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan frekuensi 

konsumsi suplemen energi dengan stadium Chronic Kidney Disease. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Konsumsi minuman berenergi pada pasien hemodialisa di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta sebagian besar adalah sering. 

2. Gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisa di RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

berdasarkan skor GFR sebagian besar dalam kategori berat. 

3. Terdapat hubungan konsumsi minuman berenergi dengan kejadian gagal ginjal kronis 

pada pasien hemodialisa di RSUD Dr.Moewardi Surakarta., yaitu semakin sering 

konsumsi minuman berenergi, maka gagal ginjal kronik semakin berat. 

 

4.2 Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa konsumsi minuman berenergi merupakan 

salah satu factor yang berhubungan dengan gagal ginjal kronik. Selanjutnya 

mahasiswa keperawatan hendaknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengendalikan konsumsi  minuman 

berenergi untuk menekan resiko gagal ginjal kronik. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat hendaknya senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan 

salah satunya tentang gagal ginjal kronik. Masyarakat hendaknya mempelajari factor-

faktor apa saja yang dapat menjadi factor pemicu terjadinya gagal ginjal kronik, 

sehingga kejadian gagal ginjal kronik dapat ditekan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan hasil penelitian dengan menambahkan 

jumlah sampel penelitian, serta menambahkan factor-faktor lain yang berhubungan 

dengan gagal ginjal kronik, sehingga diketahui factor apakah yang paling dominan 

berhubungan dengan gagal ginjal kronik. 
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