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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Produktivitas merupakan hal yang menentukan tingkat daya saing, 

baik pada tingkat individu, perusahaan, industri, maupun pada tingkat negara 

(Sumbodo, 2007). Produktivitas kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain dari asupan zat gizinya. Asupan zat gizi yang cukup akan 

menghasilkan daya tahan, kesehatan dan status gizi baik pada tenaga kerja 

(FAO/WHO/UNU, 2001). Status gizi yang baik pada tenaga kerja akan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya (Widiastuti, 2011). Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja yaitu  kapasitas kerja meliputi 

umur, jenis kelamin, kesegaran jasmani, status gizi, antropometri, beban 

kerja dan beban tambahan seperti beban kerja karena faktor fisik, kimia, 

biologis, dan sosial (Tarwaka, 2004). 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 

menunjukkan jumlah tenaga kerja wanita di Indonesia mengalami 

peningkatan yaitu mencapai 2,12 juta orang (35,37%). Keikutsertaan wanita 

dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja bukan hal baru di Indonesia 

(Suma’mur, 2001). Banyak wanita yang berpartisipasi dalam berbagai 

lapangan pekerjaan, khususnya wanita yang berasal dari golongan 

menengah ke bawah (Loscocco, 2000). Seiring dengan meningkatnya tenaga 

kerja wanita kebutuhan zat gizi pada wanita juga memerlukan perhatian 

khusus. Warta Kesehatan Kerja (2002) dalam Rickum et al (2005) 

menunjukkan permasalahan gizi lebih banyak dialami oleh tenaga kerja 

wanita daripada laki-laki, dimana asupan makan wanita kurang mendapat 

perhatian padahal beban kerja wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Asupan 
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makan yang kurang dapat menyebabkan tenaga kerja wanita rentan terhadap 

masalah gizi (Soraya, 2007).  

Zat gizi utama yang dibutuhkan tenaga kerja adalah karbohidrat yang 

fungsi utamanya menyediakan energi bagi tubuh, selain karbohidrat sebagai 

sumber energi, tenaga kerja tetap memerlukan protein dan lemak. Kurangnya 

karbohidrat dapat menyebabkan tubuh kurang mendapat energi sehingga 

mempengaruhi produktivitas kerjanya, bila karbohidrat yang tersedia tidak 

dapat mencukupi kebutuhan, maka untuk menyediakan energi digunakan 

sejumlah karbon yang terkandung dalam protein sehingga terjadi 

pembakaran (Kartasapoetra, 2010). Penelitian yang dilakukan Handayani 

(2008) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat 

konsumsi energi dan tingkat konsumsi protein dengan produktivitas kerja. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi 

energi dan protein semakin tinggi produktivitas kerjanya. Kekurangan protein 

secara terus menerus dapat menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, 

sehingga rentan terhadap penyakit, menurunnya kreativitas dan menurunnya 

daya kerja (Kartasapoetra, 2010).  

Tenaga kerja membutuhkan makanan sumber karbohidrat, protein, 

dan lemak untuk menyuplai kebutuhan otot, karena saat bekerja pengeluaran 

energi meningkat (Sastrowinoto, 1985). Tubuh yang kekurangan protein, 

lemak dan karbohidrat menyebabkan pembakaran ketiga unsur tersebut 

kurang menghasilkan energi sehingga menyebabkan tubuh menjadi lesu, 

kurang bergairah melakukan kegiatan dan menyebabkan produktivitas kerja 

menjadi rendah (Kartasapoetra, 2010). Lemak juga dapat digunakan sebagai 

sumber energi bila protein dan karbohidrat yang tersedia tidak dapat 

mencukupi kebutuhan (Almatsier, 2002).  
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Lemak fungsinya sebagai salah satu zat gizi penghasil energi utama, 

sehingga apabila kekurangan asupan lemak akan mengurangi pembentukan 

energi (Sediaoetama, 2004). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Nuraieni 

(2007) sebanyak 34,48 % tenaga kerja wanita memiliki konsumsi energi 

kurang. Penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

tingkat konsumsi energi dengan produktivitas kerja, tenaga kerja yang 

konsumsi energinya baik produktivitas kerjanya cenderung lebih tinggi. 

Kekurangan energi pada tenaga kerja menyebabkan kapasitas kerja 

berkurang dan keadaan itu akan menyebabkan turunnya produktivitas kerja 

(Moehji, 2003).  

Selama berlangsungnya aktivitas fisik, otot memerlukan energi untuk 

bergerak. Banyaknya energi yang dibutuhkan tergantung berapa banyak otot 

yang bergerak, berapa lama dan beratnya pekerjaan yang dilakukan 

(Almatsier, 2002). Pekerjaan yang mengandalkan fisik memerlukan aktivitas 

fisik  lebih berat dibanding pekerjaan yang mengandalkan keahlian 

(FAO/WHO/UNU, 2001). Penelitian Aziiza (2008) menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara faktor aktivitas fisik di luar pekerjaan dengan 

produktivitas kerja, karena tenaga kerja mengalami kelelahan akibat aktivitas 

di rumah tangga sebelum bekerja. Aktivitas fisik yang berlebihan dan tidak 

diimbangi istirahat cukup dapat menimbulkan rasa lelah. Kelelahan pada 

tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

(FAO/WHO/UNU, 2001). Semakin tinggi kelelahan maka produktivitas 

kerjanya akan semakin rendah (Ravianto, 1985). 

Data laporan Riskesdas Tahun 2010 persentase wanita  yang 

berumur 15 - 49 tahun (usia produktif) di Indonesia yang konsumsi energinya 

di bawah kebutuhan minimal tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat 
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sebesar 47,6%, sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah menempati urutan 

kelima dengan persentase sebesar 44,9 %. Konsumsi protein dibawah 

kebutuhan minimal tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

sebesar 56,7%, dan untuk Provinsi Jawa Tengah menempati urutan keempat 

dengan persentase sebesar 45,3 % (Riskesdas, 2010). 

Survei pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan April tahun 

2013 di Konveksi Rizkya Batik Ngemplak Boyolali jumlah tenaga kerja di 

bagian produksi berjumlah 60 orang. Hasil survei pendahuluan sebanyak 

36,6 % dari 30 tenaga kerja memiliki asupan zat gizi (energi, protein, lemak 

dan karbohidrat) yang rendah. Konsumsi energi yang rendah menyebabkan 

produktivitas kerja menurun, karena kemampuan kerja seseorang 

dipengaruhi  jumlah energi yang tersedia, selain itu asupan makan yang 

kurang pada tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap status gizi pekerja. 

Status gizi pekerja di Konveksi Rizkya Batik Ngemplak Boyolali sebanyak 

23,3 % memiliki status gizi kurang dan sebanyak 76,6 % memiliki aktivitas 

fisik yang ringan, oleh karena itu peneliti tertarik tertarik untuk meneliti 

apakah ada hubungan antara asupan energi, protein, lemak, karbohidrat dan 

aktivitas fisik dengan produktivitas kerja pada pekerja wanita di Konveksi 

Rizkya Batik Ngemplak Boyolali. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara asupan energi, protein, 

lemak, karbohidrat dan aktivitas fisik dengan produktivitas kerja pada 

pekerja wanita di Konveksi Rizkya Batik Ngemplak Boyolali” ? 
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C. Tujuan  Penelitian  

1. Tujuan  Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan 

energi, protein, lemak, karbohidrat dan aktivitas fisik dengan produktivitas 

kerja pada pekerja wanita di Konveksi Rizkya Batik Ngemplak Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat pekerja 

wanita. 

b. Mendeskripsikan aktivitas fisik pekerja wanita. 

c. Mendeskripsikan produktivitas kerja pekerja wanita. 

d. Menganalisis hubungan antara asupan energi dengan produktivitas 

kerja pekerja wanita. 

e. Menganalisis hubungan antara asupan protein dengan produktivitas 

kerja pekerja wanita. 

f. Menganalisis hubungan antara asupan lemak dengan produktivitas 

kerja pekerja wanita. 

g. Menganalisis hubungan antara asupan karbohidrat dengan 

produktivitas kerja pekerja wanita. 

h. Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan produktivitas kerja 

pekerja wanita. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pekerja Wanita 

Dapat memberi gambaran tentang asupan energi, protein, lemak, 

karbohidrat dan aktivitas fisik para pekerja, serta dampaknya terhadap 

produktivitas kerja. 
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2. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi dan diharapkan perusahaan lebih memperhatikan  

asupan zat gizi tenaga kerjanya agar produktivitas kerjanya meningkat. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Dapat menambah pengalaman, ilmu pengetahuan dan acuan untuk 

penelitian yang lebih lanjut tentang hubungan antara asupan energi,  

protein, lemak, karbohidrat dan aktivitas fisik dengan produktivitas kerja 

pada pekerja wanita. 

 


