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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       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 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).       

       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 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 
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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 (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
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 waktu setahun penderita gagal ginjal kronis meningkat sebanyak 40 % 

(Hartini, 2016).  

      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 
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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 2015 terdapat jumlah 563 pasien, pada tahun 2016 

terdapat jumlah  442 pasien. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti 

mengenai hubungan konsumsi minuman berenergi dengan kejadian gagal 

ginjal kronis pada pasien hemodialisa di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka masalah dalam 

penelitian iniadalah adakah Hubungan konsumsi minuman berenergi 

dengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien hemodialisa di RSUD 

dr.Moewardi Surakarta?. 

C. Tujuan 

Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui hubungan konsumsi minuman berenergi dengan 

kejadian gagal ginjal kronis pada pasien hemodialisa di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta. 

Tujuan Khusus : 

1. Untuk mengetahui karakteristik penderita gagal ginjal kronis. 

2. Untuk mengetahui tingkat konsumsi minuman berernergi dari pasien 

dengan adanya kejadian gagal ginjal kronis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini untuk menambah informasi bagi masyarakat. 

2. Bagi Bidang Akademik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuhan untuk lebih 

mengembangkan pengetahuan dan informasi tentang konsumsi 

minuman berenergi dengan kejadian gagal ginjal kronis. 

3. Bagi Peneliti Lain 
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Hasil penelitian ini dapat menambah informasi, ilmu pengetahuan dan 

perbandingan dalam penelitian terutama mengenai konsumsi minuman 

berenergi dengan kejadian gagal ginjal. 

E. Keaslian 

1. Judul penelitian “Hubungan antara konsumsi minuman berenergi 

yang mengandung kombinasi taurin dan kafein dengan angka kejadian 

gagal ginjal kronis oleh Pipit Puspitasari, Dudung Kusnadi tahun 

2015, sebuah penelitian korelasional dengan pendekatan retrospektif. 

Populasi dalam penelitian adalah pasien yang sedang menjalani 

hemodialisa di RS Militer Malang sebanyak 27 pasien. Sampel dengan 

cara total sampling, dengan pengumpulan data menggunakan studi 

dokumentasi dan cheklist.   

Persamaan dengan penelitian ini adallah variabel yang sama. 

Perbedaan dengan penelitian  ini adalah responden, tempat penelitian,  

cara pengambilan sampel. 

2. Judul Penelitian “Hubungan Konsumsi Suplemen dengan Kejadian 

gagal Ginjal Kronik Di Unit Hemodialisa RSU PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta” oleh Mochammad Mukhlisin, Warsiti tahun 2011. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif non 

eksperimen dengan pendekatan case control dengan jumlah 30 pasien, 

dengan analisa sampel purposive sampling. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yang sama. 
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian, cara 

pengambilan sampel. 

3. Judul Penelitian “Hubungan frekuensi konsumsi suplemen energi 

dengan stadium chronic kidney disease di ruang hemodialisis RSUD 

Ibnu Sina Gresik” oleh Sri Hananto Ponco Nugroho tahun 2011. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analytic corelasional 

dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara dan menggunakan analisis uji statistik Spearman Rho. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yang sama 

pengumpulan data . 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas, responden yang 

berbeda. 

 


