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ABSTRAK 

Kelelahan kerja pada pekerja dapat menyebabkan menurunnya kinerja dan bertambahnya 

kesalahan kerja, sehingga memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu 

perusahaan. Orang yang berada dalam kondisi gizi yang kurang baik atau berlebih maka akan 

lebih mudah mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian 

weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang diambil dari tenaga 

kerja di bagian weaving sebanyak 30 responden yang telah memenuhi kriteria inklusi yang 

diambil dengan teknik purposive sampling dan random sampling. Status gizi diukur dengan 

menggunakan metode IMT dan kelelahan kerja diukur menggunakan reaction timer. Analisa 

data menggunakan uji korelasi product moment. Hasil analisis diketahui bahwa sebanyak 83% 

status gizi pekerja termasuk kategori normal dan sebanyak 86,7% tingkat kelelahan kerja 

termasuk kelelahan kerja ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan status gizi 

terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan ρ value sebesar 0,000 < 0,05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kata Kunci : Status Gizi, Kelelahan Kerja 

 

ABSTRACT 

The fatigue work at worker can cause downhill it performance and increase it mistake work, so 

that give the opportunity of the happening of accident work in a company. One who stays in the 

excessive or unfavorable condition nutrition hence will be easier to experience of the fatigue in 

doing work. The purpose of this research is to know the relation of nutrients statuses to fatigue 

work at worker part of weaving in Iskandar Indah Printing Textile Company of Surakarta. This 

research method are analytic observational with the approach of cross sectional. Sample which 

is taken away from labor in shares weaving of counted 30 respondents which have fulfilled the 

criterion inclusions with purposive sampling and random sampling technique. Nutrients 

statuses measured using IMT method and fatigue work measured to use the reaction timer. The 

data analyze using product moment correlation test. Analysis result known that counted 83% 

nutrient statuses worker of including normal category and counted 86,7% fatigue work level 

including light fatigue work. So can concluded that there is relation nutrient statuses to fatigue 

work at worker part of weaving in Iskandar Indah Printing Textile Company of Surakarta. This 

matter proved with ρ value equal to 0,000 < 0,05. 

Key word: Nutrient statuses, Fatigue Work. 
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PENDAHULUAN 

Setiap tempat kerja dan jenis 

pekerjaan dapat menimbulkan 

kelelahan kerja pada pekerja, hal ini 

dapat menyebabkan menurunnya 

kinerja dan bertambahnya kesalahan 

kerja, sehingga memberikan peluang 

terjadinya kecelakaan kerja dalam 

industri (Efifana, 2010). Kelelahan 

merupakan salah satu resiko 

terjadinya penurunan derajat 

kesehatan pekerja. Banyak penelitian 

yang menunjukkan bahwa faktor 

individu dalam hal ini seperti umur, 

pendidikan, massa kerja, status 

perkawinan, dan status gizi 

mempunyai hubungan terhadap 

terjadinya kelelahan kerja, secara 

klinis terdapat hubungan antara 

status gizi seseorang dengan perfoma 

tubuh secara keseluruhan. Orang 

yang berada dalam kondisi gizi yang 

kurang baik dalam arti intake 

makanan dalam tubuh kurang dari 

normal maka akan lebih mudah 

mengalami kelelahan dalam 

melakukan pekerjaan (Eraliesa, 

2009). 

Menurut Putri (2008) dalam 

Eraliesa (2009), dari hasil penelitian 

yang pernah dilakukan pada operator 

alat besar di PT. Indonesia Power 

UBP Surabaya menunjukkan bahwa 

persentase terbesar operator yang 

terindikasi mengalami kelelahan 

adalah operator dengan indeks massa 

tubuh >25kg/m
2 

 sebesar 95%. Hasil 

uji statistik menunjukkan nilai p = 

0,009, maka terdapat perbedaan 

proporsi terjadinya kelelahan antara 

operator yang berstatus gizi tinggi 

dengan yang normal. Dapat diartikan 

bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna/signifikan antara status 

gizi dengan terjadinya kelelahan 

kerja. Begitu pula hasil penelitian 

dari Elly Trisnawaty (2012), 

mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

status gizi dengan kelelahan kerja di 

PT. Kusuma Sandang Mekarjaya. 

Semakin buruk status gizi pekerja 

wanita dengan status menikah, 

semakin tinggi tingkat kelelahan 

kerjanya. 

Pada survei awal yang 

dilakukan di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile berdasarkan hasil 

wawancara kepada para pekerja 

mengenai berat badan dan tinggi 

badan mereka sehingga diketahui 

bahwa ada beberapa pekerja yang 

berstatus gizi baik dan beberapa 

pekerja yang berstatus gizi lebih. 

Beberapa pekerja yang berstatus gizi 

lebih memiliki kecenderungan 

mengeluh lemas, lesu, pusing, dan 

menurunnya gairah untuk bekerja. 

Keluhan-keluhan tersebut termasuk 

gejala kelelahan kerja.  

Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul: 

“Hubungan antara status gizi dengan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja 

bagian weaving di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta”. 

  

TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan status 

gizi dengan kelelahan kerja pada 

tenaga kerja bagian weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta. 

  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah observasional analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross 

sectional. Penelitian dilaksanakan di 

PT. Iskandar Indah Printing Textile 
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Surakarta pada tenaga kerja di bagian 

weaving, pada bulan Juni 2014 

dengan sampel penelitian sebanyak 

30 orang pekerja yang diambil 

dengan teknik purposive sampling 

dan random sampling. Skala satus 

gizi dikur dengan metode IMT dan 

dikategorikan menjadi 3 kategori 

status gizi kurang, baik (normal) dan 

lebih (overweight) dan skala 

kelelahan kerja diukur dengan 

Reaction Timer tipe Lakassidaya dan 

dikategorikan menjadi 4 kategori 

yaitu normal, kelelahan ringan, 

sedang dan berat. Teknik analisis 

data menggunakan korelasi product 

moment. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Karakteristik Responden 

a. Umur Responden 

Hasil pengumpulan data 

karakteristik responden menurut 

umur dapat dilihat pada tabel 1 

sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Umur Tenaga Kerja 

Bagian Weaving di  PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta 
No Umur  n % Rata-rata± 

SD 

1. 

2. 

3. 

4. 

26 – 30 tahun 

31 – 35 tahun  

36 – 40 tahun  

41 – 45 tahun  

6 

5 

12 

7 

20 

16.7 

40 

23.3 

 

36,93±

5,66 

 

Total 30 100  

 

Berdasarkan hasil analisa 

pada tabel 1 diatas diketahui 

bahwa mayoritas tenaga kerja 

bagian weaving di PT. Iskandar 

Textile Surakarta berumur 36 – 

40 tahun yaitu sebanyak 12 orang 

atau sebesar 40% dan paling 

sedikit adalah responden yang 

berumur 31-35 tahun yaitu 

sebanyak 5 orang atau sebesar 

16,7%, dengan rata-rata usia 

pekerja sebesar 36,93 tahun dan 

standar deviasi sebesar 5,66 

tahun. 

 

b. Masa Kerja Responden 

Hasil pengumpulan data 

karakteristik responden menurut 

massa kerja dapat dilihat pada 

tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Masa Kerja Tenaga Kerja 

Bagian Weaving di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta 

 
No Masa Kerja n % Rata-

rata±SD 

1. 

2. 

3. 

4. 

7 – 12  tahun 

13 – 18 tahun 

19 – 24 tahun 

25 – 31 tahun 

10 

3 

12 

5 

33.3 

10 

40 

16.7 

 

18,0±6,98 

 

Total 30 100  

 

Berdasarkan hasil analisa 

pada tabel 2 diatas diketahui 

bahwa mayoritas tenaga kerja 

bagian weaving di PT. Iskandar 

Textile Surakarta mempunyai 

masa kerja selama 19 – 24 tahun 

yaitu sebanyak 12 orang atau 

sebesar 40% dan paling sedikit 

adalah responden yang 

mempunyai masa kerja 13 - 18 

tahun yaitu sebanyak 3 orang 

atau sebesar 10%, dengan rata-

rata masa kerja pekerja sebesar 

18 tahun dan standar deviasi 

sebesar 6,98 tahun. 

 

2. Hasil Analisa Univariat 

a. Status Gizi Tenaga Kerja 

Bagian Weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta 

Hasilnya dapat dilihat 

pada tabel 3 sebagai berikut: 
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Tabel 3. Status Gizi Tenaga Kerja 

Bagian Weaving di  PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta 
No Status Gizi n % Rata-

rata±SD 

1. 

2. 

Normal (Baik) 

Lebih dari 

Normal 

(Overweight) 

25 

5 

83.3 

16.7 

 

22,82± 

7,84 

 

Total 30 100  

 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa mayoritas 

tenaga kerja bagian weaving di 

PT. Iskandar Indah Printing 

Textile memiliki status gizi yang 

baik atau dalam kondisi status 

gizi normal yaitu sebanyak 25 

responden atau sebesar 83,3% 

dan tenaga kerja bagian weaving 

yang termasuk ke dalam status 

gizi lebih dari normal 

(overweight) sebanyak 5 

responden atau sebesar 16,7%, 

dengan rata-rata status gizi 

pekerja sebesar 22,82 dan 

standar deviasi sebesar 7,84. Hal 

ini dapat diartikan bahwa rata-

rata pekerja bagian weaving 

mempunyai status gizi baik atau 

normal. 

Ahmad (2007), 

berpendapat bahwa bila tubuh 

memperoleh cukup zat-zat gizi 

dan digunakan secara efisien 

akan tercapai status gizi optimal 

yang memungkinkan 

pertumbuhan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan 

kerja, dan kesehatan secara 

umum pada tingkat setinggi 

mungkin. Menurut Suma’mur 

(2009), kesehatan dan daya kerja 

sangat erat kaitannya dengan 

tingkat gizi seseorang. Zat 

makanan dan kalori yang 

ditimbulkan berperan penting 

untuk memenuhi energi agar 

pekerjaan dapat dilakukan dan 

banyaknya energi dapat 

meningkat sepadan dengan 

beratnya pekerjaan. Pekerjaan 

mensyaratkan ada dan cukupnya 

tenaga untuk mampu bekerja 

yang semua sumbernya berasal 

dari makanan. Karena zat 

makanan yang dibutuhkan tubuh 

meliputi keseluruhan zat-zat 

penting, maka makanan yang 

paling cocok adalah makanan 

berimbang (ballanced diet). 

Dalam penelitian ini 

diketahui ada 5 responden 

(16,7%) yang memiliki status 

gizi lebih dari normal 

(overweight). Hal ini mungkin 

dikarenakan mereka makan tidak 

sejalan dengan kebutuhan tubuh 

atau dalam artian asupan gizi 

yang mereka makan terlalu 

berlebih dan tidak seimbang 

antara vitamin, mineral, protein 

dan lemak, sehingga 

menimbulkan kelebihan berat 

badan (overweight). Selain itu 

karena beban kerja yang cukup 

tinggi terkadang membuat selera 

makan bertambah melebihi dari 

porsi makan sebelumnya, 

sehingga hal ini jika sering 

dilakukan dapat berakibat 

bertambahnya berat badan.  

Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Budiono (2003), 

bahwa beban yang berlebihan 

kadang-kadang meningkatkan 

selera makan yang menjadikan 

sebagai salah satu penyebab 

bertambahnya berat badan 

dan kegemukan. Menurut Sunita 

Almatsier (2001) status gizi 

lebih terjadi karena tubuh 

memperoleh zat-zat gizi dalam 
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jumlah berlebihan, sehingga 

menimbulkan efek toksik yang 

membahayakan. Hal ini dapat 

mengakibatkan terjadinya 

gangguan gizi yang dapat 

menyebabkan daya kerja tenaga 

kerja yang kurang optimal 

bahkan kinerja menjadi 

menurun. 

 

b. Kelelahan Kerja Tenaga 

Kerja Bagian Weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta 

Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Kelelahan Kerja Tenaga 

Kerja Bagian Weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta 
No Kategori 

Kelelahan Kerja 

n % Rata-rata± 

SD 

1. 

2. 

Kelelahan Ringan 

Kelelahan Sedang 

26 

4 

86,7 

13,3 

315,78 

±65,02 

Total 30 100  

 

Berdasarkan hasil analisis 

seperti pada tabel 4 diatas 

diketahui bahwa mayoritas 

tenaga kerja bagian weaving di 

PT. Iskandar Indah Printing 

Textile memiliki kategori 

kelelahan kerja ringan yaitu 

sebanyak 26 responden atau 

sebesar 86,7% dan tenaga kerja 

bagian weaving yang termasuk 

ke dalam kategori kelelahan 

kerja sedang sebanyak 4 

responden atau sebesar 13,3%, 

dengan rata-rata pekerja bagian 

weaving mempunyai kelelahan 

kerja sebesar 315,78 dan standar 

deviasi sebesar 65,02. Hal ini 

dapat diartikan bahwa rata-rata 

pekerja bagian weaving 

kelelahan kerja termasuk 

kategori ringan. 

Meskipun mereka 

mengoperasikan atau diberi 

tanggung jawab 12 mesin tenun 

untuk dioperasikan, namun 

semuanya dijalankan secara 

otomatis, sehingga beban kerja 

yang ditrima tidak terlalu berat 

sehingga tingkat kelelahan kerja 

menjadi ringan bahkan mereka 

juga diberi jeda untuk istirahat 

dengan jumlah waktu yang 

cukup untuk mereka beristirahat 

mengembalikan stamina agar 

kembali bugar untuk dapat 

bekerja lebih bersemangat 

kembali. Dengan tingkat 

kelelahan kerja yang ringan 

maka tingkat kesalahan kerja 

dapat dihindari, sehingga 

peluang untuk terjadinya 

kecelakaan kerja juga dapat 

dihindarkan. 

Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Nurmianto (2003) 

bahwa kelelahan kerja akan 

menurunkan kinerja dan 

menambah tingkat kesalahan 

kerja. Meningkatnya kesalahan 

kerja akan memberikan peluang 

terjadinya kecelakaan kerja 

dalam perusahaan. Kelelahan 

kerja adalah perasaan lelah dan 

adanya penurunan kesiagaan. 
Menurut Tarwaka (2010), 

adanya kelelahan kerja dapat 

dikurangi antara lain dengan 

kebutuhan kalori yang 

seimbang. Kebutuhan kalori 

yang seimbang dapat tercukupi 

jika asupan gizi terpenuhi 

dengan baik. Hal ini sejalan 

dengan hasil dalam penelitian 

ini, dimana mayoritas tenaga 

kerja bagian weaving di PT. 
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Iskandar Indah Printing textile 

memiliki kelelahan kerja ringan, 

karena status gizi mereka yang 

normal dengan asupan gizi yang 

terpenuhi dengan baik pula. 

 

3. Hasil Analisa Bivariat 

Adapun hasil analisis 

ditampilkan pada tabel 5 berikut 

ini. 

Tabel 5.  Hasil Analisis Hubungan 

Status Gizi dengan Kelelahan 

Kerja pada Tenaga Kerja Bagian 

Weaving di PT. Iskandar Indah  

Printing Textile Surakarta 
Variabel  ρ r11 α 

Status Gizi – 

kelelahan kerja 

0,000 0,614 0,05 

 

Berdasarkan hasil analisa 

korelasi product moment seperti 

yang tersaji pada tabel 5 diatas 

dapat diketahui bahwa hasil uji 

korelasi dengan product moment 

diperoleh nilai signifikansi (ρ 

value) sebesar 0,000 < 0,05. Hal 

ini berarti Ho ditolak yang 

artinya ada hubungan antarab 

status gizi dengan kelelahan 

kerja dengan tingkat korelasi (r) 

sebesar 0,614 (kuat) pada tenaga 

kerja bagian weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta.   

Hal ini sejalan dengan 

survei awal yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile 

berdasarkan hasil wawancara 

kepada para pekerja 

menanyakan tentang berat badan 

dan tinggi badan mereka, 

diketahui ada beberapa pekerja 

yang berstatus gizi baik dan 

berstatus gizi lebih. Beberapa 

tenaga kerja yang berstatus gizi 

lebih cenderung mengeluh 

tentang gejala kelelahan kerja 

seperti lemas, lesu, pusing, dan 

menurunnya gairah untuk 

bekerja. Para pekerja wanita di 

perusahaan tekstil seperti di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta bukan merupakan 

pekerja angkat angkut yang 

cenderung lebih membutuhkan 

kemampuan fisik yang lebih 

besar. Akan tetapi pekerja tekstil 

yang memiliki kecenderungan 

tipe pekerjaan yang monoton 

sehingga masih sangat 

memungkinkan terjadinya 

kelelahan kerja pada pekerja 

tekstil tersebut. Adanya status 

gizi yang baik maka mayoritas 

pekerja memiliki tingkat 

kelelahan ringan, karena asupan 

gizi mereka terpenuhi untuk 

membantu daya kerja tubuh 

lebih bersemangat dan 

berstamina dalam bekerja, 

meskipun mereka telah bekerja 

mereka hanya mempunyai 

kelelahan kerja yang ringan saja. 

Kelelahan kerja ringan dengan 

melakukan istirahat yang cukup 

maka tenaga akan kembali pulih 

dan siap untuk bekerja kembali. 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat dari Suma’mur 

(2009), salah satu penyebab 

kelelahan kerja adalah status 

gizi. Kesehatan dan daya kerja 

sangat erat dan kaitannya 

dengan tingkat gizi seseorang. 

Tubuh memerlukan zat-zat dari 

makanan untuk pemeliharaan 

tubuh, perbaikan kerusakan sel 

dan jaringan. Zat makanan 

tersebut diperlukan juga untuk 

bekerja dan meningkat sepadan 

dengan lebih beratnya pekerjaan. 
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Semakin baik asupan gizi 

seseorang maka semakin 

berkurang tingkat kelelahan 

kerja seseorang. Sejalan dengan 

penelitian ini dimana tenaga 

kerja bagian weaving yang 

memiliki status gizi normal 

ternyata hanya mengalami 

kelelahan ringan saja setelah 

bekerja. 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Elly 

Trisnawati (2012) dimana 

terdapat hubungan yang 

bermakna antara status gizi 

dengan kelelahan kerja pada 

pekerja wanita status menikah. 

Semakin buruk status gizi 

pekerja wanita dengan status 

menikah, semakin tinggi tingkat 

kelelahan kerjanya. Apabila 

energi yang dikonsumsi tidak 

sejalan dengan energi yang 

dibutuhkan, maka akan 

menurunkan kemampuan fisik 

sehingga dapat menurunkan 

produktivitas pekerja.  Selain itu 

hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian dari Dewa Putu 

Gunasastra Septian Adi (2013) 
dimana terdapat hubungan yang 

signifikan antara asupan gizi 

sebelum bekerja dengan tingkat 

kelelahan pada pekerja shift pagi 

bagian packing PT. X Kabupaten 

Kendal dengan nilai p = 0,0001.  

 

SIMPULAN DAN SARAN  

1. Ada  hubungan status gizi dengan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja 

bagian weaving di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta. 

2. Status gizi para pekerja bagian 

weaving di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta 

termasuk normal sebanyak 

83,3%. 

3. Tingkat kelelahan kerja para 

pekerja bagian weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta termasuk kelelahan 

kerja ringan sebanyak 86,7%. 

Berdasarkan kesimpulan di 

atas, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Tenaga Kerja di PT. 

Iskandar Indah Printing 

Textile 

Diharapkan lebih memperhatikan 

asupan gizi yang seimbang setiap 

harinya agar selama bekerja tidak 

mengalami kelelahan kerja yang 

berarti.  

2. Bagi PT. Iskandar Indah 

Printing Textile 

Diharapkan perusahaan 

dapat lebih memperhatikan 

asupan gizi para tenaga kerja 

khususnya bagian weaving agar 

mereka bekerja secara maksimal 

dan dapat mengurangi kelelahan 

setelah bekerja, sehingga kinerja 

para pekerja dapat lebih 

a. meningkat dan lebih 

menguntungkan perusahaan. 

b. Diharapkan perusahaan dapat 

melakukan tindakan korektif 

dalam hal pencegahan dan 

pengendalian terjadinya 

kecelakaan kerja akibat 

kelelahan kerja yang 

seringkali terjadi pada para 

pekerja. 

3. Bagi Program Studi Kesehatan 

Masyarakat 

Dapat mampu mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan program belajar 

mengajar serta pembentukan 

sumber daya manusia yang lebih 

baik bagi masyarakat khususnya 
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terkait dengan status gizi 

pengaruhnya terhadap kelelahan 

kerja. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini hanya mengambil 

sampel dalam jumlah yang kecil 

sehingga perlu dilakukan 

penelitian dengan jumlah sampel 

lebih besar. Dapat juga dilakukan 

penelitian dengan menambah 

beberapa variable yang dapat 

mempengaruhi kelelahan kerja 

yang belum diteliti pada 

penelitian ini yaitu psikologis, 

kesehatan fisik pekerja, sikap 

kerja di perusahaan, beban kerja 

yang diberikan ataupun gangguan 

fisik selama bekerja seperti 

kebisingan atau penerangan 

lampu yang terlalu terang 

ataupun terlalu redup. 
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