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ABSTRAK 
 
Vinod Agung Nugroho, 2006. Hubungan Antara Status Gizi Dengan 

Produktivitas Tenaga Kerja Wanita di PT. JAVA TOBACCO 
Gembongan         Kartasura. Skripsi.  
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakuktas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. dr. Oktia Woro KH, M. Kes, 
II. Arum Siwiendrayanti SKM. 

Kata Kunci : Status Gizi, Produktivitas dan Tenaga Kerja Wanita. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara status 
gizi dengan produktivitas kerja. Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui 
apakah ada hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita 
di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura, sedangkan tujuan khusus 
penelitian ini adalah mengetahui status gizi tenaga kerja wanita di  PT. JAVA 
TOBACCO Gembongan Kartasura dan mengetahui produktivitas tenaga kerja 
wanita di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode penelitian 
survey analitik dan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah tenaga kerja wanita di bagian pengepakan PT. JAVA TOBACCO 
Gembongan Kartasura sejumlah 74 tenaga kerja wanita. Sampel yang diambil 
sejumlah 36 responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik restriksi. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner jenis angket 
penyaring, timbangan berat badan jenis bathroom scale dan timbangan untuk 
menimbang tembakau. Alat pengukur tinggi badan mikrotoa, dan lembar 
observasi untuk mencatat hasil produktivitas tenaga kerja. Data yang diperoleh 
dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan statistik uji chi-square dengan 
derajat kemaknaan (α) = 0,05. 

Dari hasil uji statistik didapatkan hasil p value untuk hubungan antara 
status gizi dengan produktivitas kerja sebesar 0,00 dengan koefisien kontingensi 
sebesar 0,571. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan ada hubungan antara 
status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita dibagian pengepakan PT. 
JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. Berdasarkan hasil penelitian saran 
yang diajukan adalah bagi tenaga kerja dengan kondisi gizi kurus hendaknya 
dapat menaikkan berat badannya menjadi berat badan ideal dengan cara 
mengkonsumsi makanan yang memenuhi gizi seimbang, sedangkan bagi tenaga 
kerja dengan kondisi gizi normal hendaknya selalu menjaga dan mempertahankan 
keadaan gizinya agar diperoleh produktivitas kerja yang setinggi-tingginya, dan 
bagi tenaga kerja dengan kondisi gizi gemuk diharapkan dapat mengatur 
konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi yang diperlukan agar dapat diperoleh 
gizi yang seimbang, diharapkan perusahaan mempertahankan penyediaan susu 
dan makanan saat istirahat untuk penyediaan asupan gizi karyawan, perlu adanya 
penelitian lebih lanjut, dengan menggunakan  instrumen yang berbeda  
 
 



ABSTRACT 
 
Vinod Agung Nugroho, 2006. Correlation Between Nutritional Status and 

Productivity of Female Worker in PT. JAVA TOBACCO Gembongan 
Kartasura 
Minithesis. 
Public Health Program, Sport Science Faculty, State University of 
Semarang 
Academic Advisor: I. dr. Oktia Woro KH, M.Kes.  

     II. Arum Siwiendryanti SKM. 
Key words: Nutritional Status, Productivity and Female Worker. 
 

The research reviews a problem of correlation between nutritional status 
and of working productivity. General purpose of the research is to know if there is 
a correlation between nutritional status and productivity of female worker in PT. 
JAVA TOBACCO of Gembongan Kartasura. Whereas particular purpose of the 
research are to know nutritional status of female worker in PT. JAVA TOBACCO 
of Gembongan Kartasura and to know productivity of female workers in PT. 
JAVA TOBACCO of Gembongan Kartasura. 

Type of the research is explanatory research by using analytic survey as the 
research method and a cross-sectional approach. Population of the research is 74 
female workers in the packing section of PT. JAVA TOBACCO of Gembongan 
Kartasura. . The research takes 36 of 74 female workers in the section as sample. 
Sampling method uses restriction method. The applied instruments in the research 
are a questionnaire type of inquiry, a body weight scale type of bathroom scale, 
height measurement instrument “Mikrotoa” and an observation sheet for recording 
of productivity results of the female workers. Data is collected from filter 
questionnaire distribution, height and weight measuring, The data, then, is 
estimated by using statistical test of chi-square with level of confidence (α) = 
0.05. 

Statistical test obtained p value of 0.00 with contingency coefficient of 
0.571 for correlation between nutritional status and working productivity. 

From results of testing and discussion, it can be concluded that there is a 
correlation between nutritional status and working productivity of female workers 
of packing section in PT. JAVA TOBACCO of Gembongan Kartasura. Based on 
the research, it can be suggested that workers with nutritional condition of thin 
must gain more weight into ideal one by means of diet that meet balanced 
nutrients. Whereas, for workers with normal condition must maintain and keep 
their nutritional condition in order to achieve productivity as high as possible. For 
workers with fatty condition are hoped to adjust their dietary in accordance with 
balanced nutrient diet that their body need them. Milk and meal in break time that 
provided by the company for workers should be maintained and continued in 
order to give nutritional intake for employees. Further research is needed but with 
different instruments. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional dewasa ini lebih dititikberatkan pada pembangunan 

ekonomi dan kualitas sumber daya manusia seutuhnya (Soetrisno, et al,2000). 

Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal 

mensyaratkan derajat status gizi dan kesehatan yang optimal (Wiwik Susanti, 

2002 : 1 ). Menurut World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus 

kehidupan (Soekirman, 2002:6). Penduduk yang sehat juga mendorong 

peningkatan produktivitas (Siti Z, 2000).  

Salah satu usaha perbaikan gizi nasional ditujukan pada tenaga kerja 

wanita, yang merupakan 46,03 % tenaga kerja di Indonesia (Sugeng Budiono 

dkk, 2003:145). 

Sejalan dengan perkembangan zaman, pada saat ini jumlah kaum wanita 

yang turut berpartisipasi di lapangan pekerjaan semakin banyak, baik untuk 

membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga maupun untuk 

aktualisasi diri kaum wanita itu sendiri, selain peranannya sebagai isteri atau 

ibu dalam keluarga, wanita juga makin berperan sebagai tenaga kerja untuk 

pembangunan (Wiwik Susanti, 2002 : 2 ). 

 

 

1 



Keadaan khas yang mendorong terjadinya masalah gizi pada tenaga kerja 

wanita adalah karena sebagian besar tenaga kerja wanita adalah pelaksana 

yang berada dalam keadaan sosial yang lemah, yang disebabkan antara lain 

karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, pendidikan 

yang terbatas akan mempengaruhi pengetahuan serta pemahaman mereka 

tentang gizi, disamping itu faktor biologis yang disebabkan oleh haid, 

kehamilan, masa nifas dan menopause juga menjadi salah satu pendorong 

terjadinya defisiensi gizi, apabila dalam keadaan tersebut tidak diimbangi 

dengan konsumsi gizi yang seimbang (Sugeng Budiono, 2003:146). 

Masalah kecukupan pangan dan gizi mutlak didapatkan oleh tenaga kerja, 

tanpa makanan dan minuman yang cukup maka kebutuhan akan energi untuk 

bekerja akan diambil dari energi cadangan yang yang terdapat dalam sel 

tubuh. Kekurangan makanan yang terus menerus akan menyebabkan susunan 

fisiologis tubuh terganggu. Apabila hal ini terjadi akibatnya tenaga kerja yang 

bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan secara baik dan produktivitas 

kerjanya akan menurun bahkan dapat mencapai target rendah (Wiwik Susanti, 

2002 : 2 ). 

PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura merupakan perusahaan jasa 

pengeringan dan pengolahan tembakau di Indonesia, dalam proses 

pelaksanaannya terdapat beberapa bagian produksi, salah satunya adalah 

bagian pengepakan. Bagian pengepakan memiliki sekitar 360 karyawan yang 

terbagi menjadi 3 shift yaitu 06.00-14.00 (shift pagi), 14.00-22.00 (shift siang), 

22.00-06.00 (shift malam), dimana selama pelaksanaan kerja tenaga kerja 



diberikan waktu istirahat selama 30 menit. Selama waktu istirahat karyawan 

diberikan makan siang di kantin perusahaan, sedangkan sebelum memulai 

pekerjaan karyawan diberi minuman tambahan segelas susu.  

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti, baik dari 

hasil wawancara dengan bagian personalia maupun pengamatan langsung 

dilapangan. Menurut hasil wawancara didapatkan informasi mengenai 

keadaan status gizi karyawan di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura 

sangat beraneka ragam dan berbeda-beda, hal tersebut juga terlihat pada saat 

peneliti mengamati secara langsung.  

 Proses kerja yang diterapkan di PT. JAVA TOBACCO Gembongan 

Kartasura adalah tenaga kerja diberikan standar produktivitas sebesar 35 

kg/jam/orang dengan perhitungan waktu kerja 7 jam selama 5 hari (Senin, 

Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at) dan 5 jam selama 1 hari(Sabtu). Berdasarkan 

hasil wawancara dengan bagian personalian pada observasi awal, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa tenaga kerja yang tidak selalu dapat memenuhi 

standar produktivitas yang diberikan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita di PT. 

JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja 

wanita di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura ? 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui apakah ada hubungan antara status gizi dengan produktivitas 

tenaga kerja wanita di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui status gizi tenaga kerja wanita di  PT. JAVA TOBACCO  

Gembongan Kartasura.  

2. Mengetahui produktivitas tenaga kerja wanita di PT. JAVA 

TOBACCO Gembongan Kartasura.  

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Secara teoritik 

Diharapkan dapat memberi informasi adanya hubungan antara 

status gizi dengan  produktivitas tenaga kerja. 

1.4.2 Secara Praktis  

Diharapkan dapat memberi pertimbangan  dan pengetahuan bagi 

perusahaan tentang pentingnya peningkatan status gizi tenaga kerja 

untuk mencapai status gizi seimbang agar produktivitas lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 



1.4.3 Keaslian Penelitian 

No 

 

Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Tahun Dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN 

UMUR, MASA 

KERJA, DAN 

STATUS GIZI 

DENGAN 

PRODUKTIVITAS 

KERJA PERAJIN 

WANITA 

BAGIAN 

PERCETAKAN 

AWAL GENTENG 

DI DESA 

DEMAKAN, 

KABUPATEN 

SUKOHARJO 

TAHUN 2002 

 

 

 

 

 

TITIK 

HANDA

YANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

Desa 

Demakan 

Kabupaten 

Sukoharjo 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatio

nal 

research , 

cross 

sectional 

study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Bebas : 

umur, masa 

kerja, status 

gizi. 

Variabel 

Terikat : 

Produktivitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antara 

umur dengan 

produktivitastas 

menunjukkan ada 

hubungan 

bermakna antara 

umur dan 

produktivitas 

 

Hubungan antara 

masa kerja 

dengan 

produktivitas 

menunjukkan 

tidak ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

masa kerja 

dengan 

produktivitas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN 

ANTARA 

STATUS GIZI 

DENGAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

WANITA DI 

PERUSAHAAN 

ROKOK PAMOR 

KABUPATEN 

KUDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIWIK 

SUSAN

TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perusahaan 

Rokok Pamor 

Kabupaten 

Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptik 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

bebas : Status 

gizi 

Variabel 

terikat : 

Produktivitas 

TKW 

Variabel 

pengganggu : 

1. jenis 

kelamin 

2. umur 

3. taraf 

kesehatan 

fisik 

Hubungan antara 

status gizi dengan 

produktivitas 

menunjukkan 

tidak ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

status gizi dengan 

produktivitas 

 

Terdapat 

hubungan antara 

status gizi dengan 

produktivitas 

TKW di 

Perusahaan 

Rokok Pamor 

Kabupaten 

Kudus, yaitu 

semakin baik 

status gizi maka 

semakin tinggi 

produktivitas 

kerjanya, dan 

semakin jelek 



4. kondisi 

lingkungan 

status gizi maka 

semakin rendah 

produktivitasnya 

 

Keterangan : 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Titik 

Handayani, Wiwik Susanti adalah : 

1. Variabel penelitian yang digunakan antara penelitian ini dengan salah satu 

penelitian yang sebelumnya berbeda, pada penelitian Titik Handayani 

tidak menggunakan variabel pengganggu. 

2. Tempat pelaksanaan berbeda, pada dua penelitian sebelumnya 

dilaksanakan di bagian percetakan awal genteng di Desa Demakan 

Sukoharjo dan bagian pelintingan perusahaan rokok Pamor Kudus. 

Sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di bagian pengepakan PT. 

JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

 

 

 

 



1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilaksanakan di bagian pengepakan PT. JAVA 

TOBACCO Gembongan Kartasura. 

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilaksanakan mulai dari awal pembuatan proposal 

sampai dengan pembuatan laporan yang dilaksanakan sekitar bulan 

November 2006 sampai dengan bulan Februari 2007  

1.5.3 Ruang Lingkup Materi 

Materi penelitian dibatasi untuk membahas hubungan antara status 

gizi dengan produktivitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Gizi 

 Gizi merupakan proses organisme menggunakan makanan yang di 

konsumsi secara normal melalui proses digesti, absorbsi, transportasi, 

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan 

untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari 

organ-organ serta menghasilkan energi (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002:17). 

Tubuh manusia memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan baik yang 

berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan tubuh akan zat gizi 

tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan makanan saja, 

karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan yang mengandung bahan 

makanan secara lengkap (Asmira Sutarto, 1980:12). Gizi mempunyai nilai 

yana sangat penting bagi tubuh, yaitu, 1) untuk memelihara proses tubuh 

dalam pertumbuhan dan perkembangan dan 2) memperoleh energi guna 

melakukan kegiatan fisik sehari-hari (Kertasapoetra, 2002:1). 

 

2.2 Kebutuhan Gizi Tenaga Kerja 

 Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja 

untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tenaga kerja 

memerlukan makanan yang bergizi untuk pemeliharaan tubuh, untuk 

perbaikan termasuk pekerjaan. Gizi kerja ditujukan untuk kesehatan dan daya 

9 



kerja tenaga kerja setinggi-tingginya. Bahan-bahan makanan pada umumnya 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air (Suma’mur, 

1996:197). 

Sesuai dengan fungsinya zat-zat gizi dapat digolongkan menjadi tiga, 

yaitu, zat tenaga yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Zat pembangun 

yang terdiri dari protein, mineral, air. Zat pengatur yang terdiri dari vitamin, 

mineral, protein, air (Asmira Sutarto, 1980:9). 

Berikut ini adalah kegunaan dari zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

untuk metabolisme : 

2.2.1 Karbohidrat 

Fungsi utama karbohidrat adalah untuk menyediakan energi bagi 

tubuh. seseorang yang memakan karbohidrat dalam jumlah yang 

berlebihan akan menjadi gemuk. Apabila karbohidrat makanan tidak 

mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi, dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun 

(Agus Budiyanto, 2001 : 19) 

2.2.2  Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi 

tubuh, karena zat ini selain berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh 

juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein selain akan 

digunakan bagi pembangunan struktur tubuh juga akan disimpan untuk 

digunakan dalam keadaan darurat, sehingga pertumbuhan atau kehidupan 

dapat terus terjamin dengan wajar, akan tetapi dalam keadaan tidak 



diterimanya makanan yang tidak bergizi secara terus menerus, dengan 

sendirinya akan terjadi gejala-gejala kekurangan protein diantaranya 

adalah pertumbuhan kurang, daya tahan tubuh menurun, rentan terhadap 

penyakit dan daya kerja merosot (Kertasapoetra, 2002:61). 

2.2.3  Lemak  

Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak merupakan sumber 

energi bagi tubuh. fungsi utama dari lemak adalah untuk memberi tenaga 

pada tubuh. disamping fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga 

merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin yaitu vitamin A, D,E dan 

K (Asmira Sutarto, 1980:20). 

2.2.4  Vitamin 

Vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam 

jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan 

kesehatan tubuh. menurut sifatnya vitamin digolongkan menjadi dua yaitu 

vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E dan K) dan vitamin yang 

larut dalam air (B dan C). walaupun vitamin hanya dibutuhkan dalam 

jumlah yang sedikit, namun akan berpengaruh besar terhadap tubuh 

apabila kita kekurangan vitamin. Faktor-faktor yang menyebabkan 

kekurangan vitamin adalah : 

1) Kurang memakan bahan makanan yang mengandung vitamin. 

2) Tubuh kekurangan zat-zat tertentu, sehingga penyerapan vitamin 

dalam tubuh terganggu. 

3) Akibat penyakit saluran pencernaan misalnya disentri atau typus. 



4) Adanya zat-zat tertentu dalam bahan makanan atau dalam obat yang 

akan mengganggu penyerapan vitamin itu. 

5) Dalam tubuh terjadi interaksi dari beberapa vitamin, kekurangan salah 

satu vitamin akan menyebabkan terganggunya fungsi vitamin lain 

(Asmira Sutarto, 1980:154).  

2.2.5  Mineral 

Mineral adalah bagian dari tubuh yang memegang peranan penting 

dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ 

maupun fungsi tubuh secara keseluruhan (Sunita Almatsier, 2001:228).  

2.2.6  Air 

Pada proses metabolisme tubuh sangat memerlukan sekali akan air. 

Kehilangan 10% dari cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian 

biasanya terjadi biasanya bila kehilangan cairan tubuh mencapai 20% dari 

berat badan. Sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 65% air berfungsi 

sebagai zat pembangun dan zat pengatur. 

Kebutuhan zat gizi bagi tenaga yang paling utama adalah 

karbohidrat yang akan diubah menjadi kalor, karena tenaga kerja lebih 

banyak menggunakan energi untuk kerja otot. Tenaga kerja dewasa tidak 

lagi memerlukan protein untuk pertumbuhan, tetapi diperlukan untuk 

memelihara fungsi tubuh, disamping sebagai sumber energi (Asmira 

Sutarto, 1980:31). Tenaga kerja hanya akan menunjukkan 

produktivitasnya apabila kepadanya diberikan tenaga yang berasal dari 



makanan, makin besar tenaga yang diberikan makin besar pula 

kemungkinan produktivitas kerjanya (Suma’mur, 1989:84)  

 

2.3 Status Gizi 

Status gizi diartikan sebagai keadaan kesehatan seseorang atau 

sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari 

ukuran-ukuran gizi tertentu (Soekirman, 2002:65). Status gizi adalah hasil 

akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk kedalam tubuh (nutrient 

input) dengan kebutuhan tubuh (nutrient output) akan  zat gizi tersebut (I 

Dewa Nyoman Supariasa, 2002:88).  

Status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih 

zat gizi esensial, status gizi lebih terjadi karena tubuh memperoleh zat-zat gizi 

dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan efek toksik yang 

membahayakan. Baik pada status gizi kurang, maupun status gizi lebih terjadi 

gangguan gizi (Sunita Almatsier, 2001:3).  

2.3.1 Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi 

1). Konsumsi makanan 

Seseorang yang dalam kehidupannya sehari-hari mengkonsumsi 

makanan yang kurang asupan zat gizi, akan mengakibatkan kurangnya 

simpanan zat gizi pada tubuh yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, apabila keadaan ini berlangsung lama, maka 

simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya akan terjadi kemerosotan 

jaringan (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002:8).  



2). Status Kesehatan 

Tingginya penyakit parasit dan infeksi pada alat pencernaan dan 

penyakit lain yang diderita juga akan mempengaruhi ststus gizi 

seseorang. Memburuknya keadaan akibat penyakit infeksi adalah akibat 

beberapa hal, antara lain : 

a) Turunnya nafsu makan akibat rasa tidak nyaman yang dialaminya, 

sehingga masukan zat gizi kurang padahal tubuh memerlukan zat gizi 

lebih banyak untuk menggantikan jaringan tubuhnya yang rusak 

akibat bibit penyakit. 

b) Penyakit infeksi sering dibarengi oleh diare dan muntah yang 

menyebabkan penderita kehilangan cairan dan sejumlah zat gizi 

seperti berbagai mineral, dan sebagainya. Penyakit diare 

menyebabkan penyerapan zat gizi dari makanan juga terganggu, 

sehingga secara keseluruhan mendorong terjadinya gizi buruk. 

3). Faktor Lingkungan Kerja 

Menurut Sugeng Budiono (2003:159) faktor lingkungan kerja 

menunjukkan pengaruh yang jelas terhadap gizi kerja. Beban yang 

berlebihan menyebabkan penurunan berat badan, sebaliknya motivasi 

yang kuat, kadang-kadang meningkatkan selera makan yang menjadikan 

sebagai salah satu penyebab bertambahnya berat badan dan kegemukan. 

 

 

 



 2.4  Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak 

langsung.  

2.4.1 Penilaian Status Gizi Secara Langsung 

1) Indeks Antropometri  

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia, 

maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai  macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai 

tinggkat umur dan tingkat gizi (I Dewa Nyoman Supariasa, 

2002:19). 

Ada beberapa indeks antropometri yang umumnya dikenal, yaitu : 

a) Berat badan menurut umur (BB/U) 

b) Tinggi badan menurut umur (TB/U) 

c) Berat badan menurut inggi badan (BB/TB) 

d) Lingkar lengan atas menurut umur (LLA/U), (I Dewa Nyoman 

Supariasa, 2002:56-59). 

 Indikator BB/U menunjukkan secara sensitif status gizi 

saat ini karena mudah berubah. Namun indikator BB/U tidak 

spesifik karena berat badan selain dipengaruhi oleh umu juga 

dipengaruhi oleh umur juga dipengaruhi oleh TB. Indikator TB/U 

menggambarkan status gizi masa lalu, dan indikator BB/TB 

menggambarkan secara sensitif dan spesifik status gizi saat ini 

(Soekirman, 2002:66).   



Timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan digunakan 

untuk memantau Indeks Massa Tubuh (IMT) orang dewasa. IMT 

atau Body Mass Tubuh (BMI) merupakan alat atau cara yang 

sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa. Untuk 

mengetahui nilai IMT ini, dapat dihitung dengan rumus berikut : 

  IMT =              Berat Badan (kg) 

Tinggi Badan (m) × Tinggi Badan (m) 

Dengan kategori ambang batas IMT sebagai berikut : 

Tabel 1. Kategori ambang batas IMT 
Kategori IMT   

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat 

Kekurangan berat badan tingkat 

ringan 

< 17,0 

17,0-18,4 

Normal  18,5-25,0 

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan 

Kelebihan berat badan tingkat berat 

25,1-27,0 

> 27,0 

 (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002:61). 

2) Klinis  

Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi 

yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. 

3) Biokimia 

Penilaian status gizi dengan metode biokimia adalah 

pemeriksaan dengan spesimen yang diuji secara laboratoris yang 



dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh (I Dewa Nyoman 

Supariasa, 2002:19). 

2.4.2 Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung 

1) Survei Konsumsi Makanan 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status 

gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi 

yang dikonsumsi. 

2) Statistik Vital 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan 

menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka 

kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat 

penyebab tertentu dan data lain yang berhubungan dengan gizi       

(I Dewa Nyoman Supariasa, 2002:20). 

 

2.5  Produktivitas Kerja 

Produktivitas kerja adalah efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya 

yang digunakan (Pandji Anoraga, 2001:52). Produktivitas seringkali juga 

diidentifikasikan dengan efisiensi dalam arti suatu rasio antara keluaran 

(output) dan masukan (input) (Sritomo Wigjo Soebroto, 2003:5). Jadi 

produktivitas disini adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah 

yang dihasilkan dari setiap jumlah sumber daya yang dipergunakan selama 

proses berlangsung (Sugeng Budiono, 2003:263). 

 



 

2.5.1 Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

1) Jenis Kelamin 

Ukuran dan daya tubuh wanita berbeda dengan pria. Pria 

lebih sanggup menyelesaikan pekerjaan berat yang biasanya tidak 

sedikitpun dapat dikerjakan wanita., kegiatan wanita pada 

umumnya lebih banyak membutuhkan ketrampilan tangan dan 

kurang memerlukan tenaga. Beberapa data menunjukkan bahwa 

tenaga kerja wanita lebih diperlukan pada suatu industri yang 

memerlukan ketrampilan dan ketelitian daripada tenaga kerja pria 

(Soeripto, 1992:36).  

2) Umur 

Kebanyakan kinerja fisik mencapai puncak dalam umur 

pertengahan 20 dan kemudian menurun dengan bertambahnya 

umur dan akan berkurang sebanyak 20% pada usia 60 tahun 

(Sugeng Budiono, 2003:147). Berkurangnya kebutuhan tenaga 

tersebut dikarenakan telah menurunnya kekuatan fisik. 

3) Status Kesehatan 

Seorang tenaga kerja yang sakit biasanya kehilangan 

produktivitasnya secara nyata, bahkan tingkat produktivitasnya 

menjadi nihil sekali. Keadaan sakit yang menahun menjadi sebab 

rendahnya produktivitas untuk relatif waktu yang panjang. 

Keadaan diantara sehat dan sakit juga menjadi turunnya 



produktivitas yang sering dapat dilihat secara nyata bahkan besar 

(Sugeng Budiono, 2003:59). 

4) Gangguan Biologis Tenaga Kerja Wanita  

Tenaga kerja wanita mempunyai berbagai gangguan yang 

berhubungan dengan fungsi kelaminnya yang akan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerjannya, antara lain: Siklus haid yang 

tidak teratur, kehamilan, masa nifas, menopause (Sugeng Budiono, 

2003:147-148)  

5) Masa Kerja 

 Adalah kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja 

disuatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja baik 

positif maupun negatif. Akan memberikan pengaruh positif pada 

kinerja bila dengan semakin lamanya personal semakin 

berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya (Tulus MA, 

1992:12).  

6) Pendidikan 

 Pendidikan dan pelatihan membentuk dan menambah 

pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan dengan aman, selamat dalam waktu yang cepat. 

Pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam cara berfikir dan 

bertindak dalam menghadapi pekerjaan (Sugeng Budiono, 

2003:265). 

 



 

7) Gangguan Lingkungan Kerja 

Gangguan lingkungan juga dapat mempengaruhi para 

pekerja, yaitu :  

 Gangguan Fisik Yang meliputi :  

1) Suhu 

2) Radiasi kelembaban 

3) Sinar 

4) Suara dan getaran 

 Gangguan KimiaYang meliputi :  

1) Logam 

2) Debu 

3) Aerosol 

4) Gas 

5) Uap dan kabut 

 Gangguan Biologis Yang meliputi : 

1) bakteri 

2) virus 

3) Parasit (Mariyati Sukarni, 1994:67) 

 

2.6 Penilaian Produktivitas Kerja 

Menurut Anto Dajan (1976:254), produktivitas kerja dapat diukur dengan 

menggunakan rumus :  



Rpo = K/M 

Keterangan : 

Rpo = rasio produktivitas dan juga dinamakan indeks produktivitas. 

K    = kuantitas (output) barang yang dihasilkan. 

M    = jumlah jam kerja per orang. 

Standar produktivitas kerja PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura 

adalah 35 kg/orang/jam, dengan penghitungan waktu kerja 7 jam selama 5 hari 

kerja(Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at) dan 5 jam pada hari Sabtu. 

 

2.7 Hubungan Status Gizi Dengan Produktivitas 

Menurut Emil Salim (2002:232) bahwa gizi kerja adalah gizi yang 

diterapkan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan jenis 

dan tempat kerja dengan tujuan dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Suma’mur 

(1996:197) Gizi kerja berarti nutrisi yang diperlukan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan. 

Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang berupa karbohidrat, 

lemak, protein, vitamin, mineral dan air, keenam komponen tersebut dapat 

diubah menjadi energi (Agus Budiyanto, 2001:9). Energi diperlukan manusia 

untuk mempertahankan proses kerja tubuhnya dan menjalankan kegiatan-

kegiatan fisik (Agus Budiyanto, 2001:77) 

Dalam hubungannya dengan produktivitas kerja, seseorang tenaga kerja 

dengan keadaan gizi yang baik akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan 



tubuh yang lebih baik (Sugeng Budiono, 2003:154). Seseorang yang kurus 

dengan kekurangan berat badan tingkat berat maupun ringan, yaitu IMT < 

17,0 dan IMT 17,0-18, 4 maka orang tersebut akan kurang mampu bekerja  

keras, sedangkan orang yang gemuk atau kelebihan berat badan , yaitu IMT 

25,1-27,0 dan IMT > 27,0 maka orang tersebut kurang gesit dan lamban dalam 

bekerja. Sedangkan orang yang mempunyai berat badan normal dengan IMT 

18,5-25,0 akan lebih lincah dalam bekerja (Puslitbang, 2001). 

 

2.8 Kerangka Teori    

 

  

       

 

 

 

 

 

 

                 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Sumber : A.M. Sugeng Budiyono. Bunga Rampai HIPERKES DAN KK. Semarang. 

               I Dewa Nyoman Supariasa. Penilaian Status Gizi. Jakarta. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel bebas : Status gizi tenaga kerja wanita di PT. JAVA 

TOBACCO Gembongan Kartasura. 

3.2.2 Variabel terikat : Produktivitas tenaga kerja wanita di PT. JAVA 

TOBACCO Gembongan Kartasura. 
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3.2.3 Variabel Pengganggu dan Cara Pengendaliannya : 

Variabel pengganggu dan cara pengendaliannya diterapkan pada cara 

pengambilan sampel restriksi. 

 

3.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut M. Nasir (1983:182), hipotesis adalah dugaan yang mungkin 

benar dan mungkin salah. Dengan demikian hipotesis adalah sebuah simpulan 

yang belun final dan masih harus diuji. 

Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah : 

Ada hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita 

di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

 

3.4 Definisi Operasional Dan Skala Pengukuran Variabel 

3.4.1 Status gizi  

  Status gizi adalah keadaan kesehatan seseorang atau sekelompok 

orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari ukuran-

ukuran gizi tertentu (Soekirman, 2002:65) 

Skala pengukuran status gizi adalah ordinal dengan ketegori status 

gizi kurang atau kurus jika IMT < 17,0 dan IMT 17,0-18, 4, status gizi 

baik atau normal jika IMT 18,5-25,0 dan status gizi lebih bila IMT 25,1-

27,0 dan IMT > 27,0 (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002:62). 

 

 



3.4.2 Produktivitas kerja  

  Produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah 

yang dihasilkan dari setiap jumlah sumber daya yang dipergunakan 

selama proses berlangsung (Sugeng Budiono, 2003:263). 

Produktivitas kerja dalam penelitian ini adalah jumlah tembakau 

yang telah dipak oleh tenaga kerja wanita per hari dengan jumlah jam 

kerja.  

Skala pengukuran produktivitas kerja adalah  ordinal dengan 

kategori rendah jika skor  < x dan tinggi jika skor ≥ x (Agus Irianto, 

2004:124), maka sesuai dengan standart produktivitas perusahaan 

didapatkan kategori rendah apabila hasil yang diperoleh < 35 Kg/jam 

dan kategori tinggi apabila hasil yang diperoleh ≥ 35 Kg/jam. 

 

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research yaitu 

penelitian yang membahas hubungan antara variabel dan menganalisis dengan 

pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, dan metode penelitian yang 

digunakan adalah survey analitik dengan pendekatan cross sectional, dimana 

data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat akan dikumpulkan 

dalam waktu bersamaan dan secara langsung (M. Nasir, 1983:65). 

 

 

 



3.6 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.6.1  Populasi Penelitian  

Populasi adalah segala sesuatu yang akan dijadikan subyek 

penelitian dengan memiliki sifat dan karakteristik yang sama (M. 

Nasir, 1983:325), populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tenaga kerja wanita di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura 

sejumlah 74 tenaga kerja wanita.  

3.6.2 Sampel Penelitian 

Sampel dapat diartikan sebagai atau wakil populasi yang akan 

diteliti (Suharsimi Arikunto, 2002:104) 

Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah restriksi, pengambilan sampel dengan proses mempersempit 

kemungkinan calon subyek untuk terpilih ke dalam sampel penelitian 

(Bhisma Murti, 1998:278). Adapun kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.6.2.1 Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek 

penelitian pada populasi target dan populasi terjangkau (Sudigdo 

Sastroasmoro, dkk, 1995:22). Dalam penelitian ini kriteria 

inklusinya adalah : 

1) Tenaga kerja wanita di bagian pengepakan PT. JAVA 

         TOBACCO Gembongan Kartasura yang bekerja pada shift 

          pagi. 



2) Tenaga kerja yang berumur 20-45 tahun. 

3) Sampel tidak dalam keadaan sakit. 

4) Sampel tidak sedang mengalami haid, hamil, masa nifas 

         dan menopouse. 

5) Sampel minimal telah bekerja selama 4 tahun. 

6) Pendidikan sampel minimal  SLTP sederajat. 

3.6.2.2 Kriteria Esklusi 

Kriteria eksklusi adalah sebagian subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi yang harus dikeluarkan dari studi 

(Sudigdo Sastroasmoro, dkk, 1995:22). Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah responden yang menolak untuk 

diteliti maupun yang tidak ada saat penelitian. 

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan sampel 36 

responden yang sesuai dengan kriteria.   

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Adalah alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002:48), alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Kuesioner 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kuesioner jenis angket  

penyaring. 

2) Timbangan berat badan jenis bathroom scale dan timbangan untuk 

menimbang tembakau. 



3) Alat pengukur tinggi badan mikrotoa. 

4) Lembar observasi untuk mencatat hasil produktivitas tenaga kerja. 

 

3.8 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah : 

1) Observasi 

Adalah studi yang disengaja dan sistematik tentang fenomena sosial 

dan gejala-gejala fisik dengan jalan mengamati dan mencatat (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002:93). Pada penelitian ini yang diobservasi ialah 

gambaran umum perusahaan dan cara kerja tenaga kerja wanita di bagian 

pengepakan PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

2) Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket penyaring 

tertutup untuk menentukan jumlah sampel. 

3) Pengukuran 

Adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara mengukur dengan 

menggunakan bahan atau alat kemudian mencatat hasilnya (Suharsimi 

Arikunto, 2002:133), pengukuran yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan. 

 

 

 

 



3.9 Pengolahan Data 

  Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah : 

1) Editing  

 Adalah untuk mengoreksi data, yang meliputi kelengkapan 

pengisisn jawaban, konsistensi atas jawaban, keseragaman prosedur. 

2) Coding 

Adalah kegiatan pemberian kode data untuk mempermudah dalam 

proses pengelompokan.  

3) Pencatatan hasil penelitian 

Adalah kegiatan mencatat hasil yang didapat dari penelitian. 

4)  Entry data 

Adalah memasukkan data yang telah diperoleh ke dalam computer. 

5) Tabulating  

Adalah mentabulasikan data ke bentuk tabel dan dilakukan 

penghitungan (Masri Singarimbun, 1989:57). 

 

3.11 Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data sebagai berikut : 

1) Analisis Univariat 

Digunakan untuk mendiskripsikan variabel status gizi dan 

produktivitas tenaga kerja yang disajikan kedalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dan persentase dari setiap variabel.  

 



2) Analisis Bivariat 

Digunakan untuk mencari hubungan variabel bebas dan variabel 

terikat dengan uji statistik yang disesuaikan skala data yang ada. Uji 

statistik yang digunakan adalah chi-square. Taraf signifikasi  yang 

digunakan adalah 95% dengan nilai kemungkinan 5%, sedangkan 

perumusan hipotesis meliputi : 

Ha : Ada hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita 

di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

Ho :Tidak ada hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja 

wanita di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

 Kriteria hubungan berdasarkan p value (probabilitas) yang dihasilkan 

dibandingkan dengan kemaknaan yang dipilih, dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika p value > 0,05 maka Ha diterima 

2) Jika p value < 0,05 maka Ho ditolak (M. Sopiyudin Dahlan, 2006:159)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura merupakan perusahaan jasa 

pengeringan dan pengolahan tembakau di Indonesia, dalam proses 

pelaksanaannya terdapat beberapa bagian produksi, salah satunya adalah 

bagian pengepakan. Bagian pengepakan memiliki sekitar 360 karyawan yang 

terbagi menjadi 3 shift yaitu 06.00-14.00 (shift pagi), 14.00-22.00 (shift siang), 

22.00-06.00 (shift malam), dimana selama pelaksanaan kerja tenaga kerja 

diberikan waktu istirahat selama 30 menit. Selama waktu istirahat karyawan 

diberikan makan siang di kantin perusahaan, sedangkan sebelum memulai 

pekerjaan karyawan diberi minuman tambahan segelas susu.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian personalia PT. JAVA 

TOBACCO Gembongan Kartasura, dapat diketahui bahwa upah tidak 

memiliki hubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Karena pekerja tidak 

memperoleh perbedaan mengenai pemberian upah, karena semua tenaga kerja 

mendapatkan upah yang sama. 

Penelitian telah dilakukan di PT. JAVA TOBACCO Gembongan 

Kartasura pada shif pagi yang mempunyai tenaga kerja wanita sebanyak 74 

orang. Setelah disebarkan lembar kuesioner penyaring didapatkan 36 

responden tenaga kerja wanita yang memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan dalam batasan sampel. Kemudian dilakukan pengukuran berat 
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badan dan tinggi badan serta penimbangan jumlah tembakau yang dihasilkan 

responden tenaga kerja wanita. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 – 7 

November 2006. 

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan hasil penelitian tentang 

hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita di PT. 

JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

 

4.2 Hasil Analisis Univariat 

4.2.1 Umur Responden 

Distribusi umur responden di bagian pengepakan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 2 
Distribusi umur responden 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1 20-25 5 13,9 

2 26-30 8 22,2 

3 31-35 10 27,8 

4 36-40 6 16,7 

5 41-45 7 19,4 

 Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa umur 20-25 tahun 

terdapat 5 orang (13,9%), umur 26-30 tahun terdapat 8 orang (22,2%), umur 

31-35 tahun terdapat 10 (27,8%) orang, umur 36-40 terdapat 6 orang (16,7%) 



dan umur 41-45 tahun terdapat 7 orang (19,4%). Apabila dilihat dari jumlah 

persentase dapat dilihat dari gambar berikut ini : 
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4.2.2 Lama Kerja Responden 

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa lama kerja responden yang 

sesuai dengan kriteria adalah sebagai berikut :   

Tabel 3 
 Distribusi lama kerja responden 

No Lama Kerja Jumlah Persentase 

1 4 Tahun 12 33,3 

2 > 4 Tahun 24 66,7 

 Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa lama kerja responden 4 

tahun berjumlah 12 orang (33,3%) dan > 4 tahun berjumlah 24 orang (66,7%). 

Apabila dilihat dari jumlah persentase dapat dilihat dari gambar berikut ini : 

 

27.8% 

22.2% 

13.9% 
19.4% 

16.7% 



Gambar 4 
 Persentase Lama Kerja Responden 
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4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden 

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa tingkat pendidikan responden 

yang sesuai dengan kriteria adalah sebagai berikut :  

Tabel 4 
Distribusi Tingkat Pendidikan Responden  

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SLTP/Sederajat 13 36,1 

2 SMU/Sederajat 23 63,9 

 Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

SLTP/Sederajat berjumlah 13 orang (36,1%) dan SMU/Sederajat berjumlah 

23 orang (63,9%). Apabila dilihat dari jumlah persentase dapat dilihat dari 

gambar berikut ini :  
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Gambar 5 
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4.2.4 Status Gizi Responden 

Dari hasil penelitian dapat diketahui status gizi responden dilihat dari 

kategori IMT sebagai berikut :  

Tabel 5 
 Distribusi Status Gizi Responden 

No Kategori IMT Jumlah Persentase 

1 Kurus 4 11,1 

2 Normal 23 63,9 

3 Gemuk 9 25,0 

 Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah kategori IMT kurus 

berjumlah 4 orang (11,1%), normal 23 orang (63,9%) dan gemuk 9 orang 

(25,0%). Apabila dilihat dari jumlah persentase dapat dilihat dari gambar 

berikut ini : 
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4.2.5 Produktivitas Kerja Responden 

Dari hasil penelitian dapat diketahui produktivitas responden sebagai 

berikut :  

Tabel 6 
Distribusi Produktivitas Responden 

No Kategori Produktivitas Jumlah Persentase 

1 Rendah 12 33,3 

2 Tinggi 24 66,7 

 Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah kategori produktivitas 

rendah berjumlah 12 orang (33,3%) dan kategori produktivitas tinggi 24 orang 

(66,7%). Apabila dilihat dari jumlah persentase dapat dilihat dari gambar 

berikut ini : 
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Gambar 7 
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4.2.6 Hubungan Antara Status Gizi Dengan Produktivitas Kerja 

 Hasil dari tabulasi silang hubungan antara status gizi dengan produktivitas 

kerja dapat dilihat dalam tabel berikut :  

Tabel 7 
 Hasil tabulasi silang hubungan antara status gizi dengan produktivitas kerja 

Produktivitas Kerja Status Gizi 

Rendah Tinggi 

Jumlah 

Kurus 3 (8,3%) 1 (2,8%) 4 (11,1%) 

Normal 2 (5.6%) 21 (58,3%) 23 (63,9%) 

Gemuk 7 (19,4%) 2 (5,6%) 9 (25,0%) 

Jumlah 12 (33,3%) 24 (66,7%) 36 (100%) 

 

Dari hasil tabulasi silang dapat dilihat bahwa responden yang memiliki 

kategori status gizi kurus terdapat 3 orang (8,3%) yang memiliki tingkat 

produktivitas rendah dan 1 orang (2,8%) yang memiliki produktivitas tinggi, 



status gizi normal terdapat 2 orang (5.6%) yang memiliki tingkat produktivitas 

rendah dan 21 orang (58,3%) yang memiliki produktivitas tinggi, dan status 

gizi gemuk terdapat 7 orang (19,4%) yang memiliki tingkat produktivitas 

rendah dan 2 orang (5,6%) yang memiliki produktivitas tinggi. 

 

4.3 Hasil Analisis Bivariat 

Uji bivariat dalam penelitian ini menggunakan rumus chi kuadrat, dimana 

uji tersebut  digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara status 

gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita di PT. JAVA TOBACCO 

Gembongan kartasura. Data status gizi dan produktivitas dalam penelitian ini 

ditinjau dari status gizi responden dan jumlah produktivitas responden. 

Secara statistik adanya hubungan antara status gizi dengan produktivitas 

kerja tersebut dibuktikan dari hasil uji chi-square. Berdasarkan hasil 

perhitungan chi-square diperoleh harga p value sebesar 0,00 (p value < 0,05), 

dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat hubungan  antara status 

gizi dengan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pula 

koefisien kontigensi sebesar 0,571. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 

keeratan hubungan antara status gizi dengan produktivitas kerja sebesar 0,571 

termasuk kategori cukup erat.   

 

 

   

 



4.4 Pembahasan 

4.4.1 Status Gizi 

Status gizi diartikan sebagai keadaan kesehatan seseorang atau 

sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari 

ukuran-ukuran gizi tertentu (Soekirman, 2002:65). Status gizi adalah hasil 

akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk kedalam tubuh (nutrient 

input) dengan kebutuhan tubuh (nutrient output) akan  zat gizi tersebut (I 

Dewa Nyoman Supariasa, 2002:88).  

Status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih 

zat gizi esensial, status gizi lebih terjadi karena tubuh memperoleh zat-zat gizi 

dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan efek toksik yang 

membahayakan. Baik pada status gizi kurang, maupun status gizi lebih terjadi 

gangguan gizi (Sunita Almatsier, 2001:3). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap tenaga kerja wanita di 

bagian pengepakan PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura sebanyak 

36 orang didapatkan 4 orang (11,1%) yang memiliki status gizi kurus, 23 

orang (63,9%) status gizi normal, dan 9 orang (25,0%) yang memiliki status 

gizi gemuk.  

Bagi tenaga kerja, gizi yang memadai menjadi syarat utama yang 

menentukan tingkat produktivitas kerja. Suma’mur (1996:197) 

mengungkapkan bahwa seorang tenaga kerja hanya akan dapat bekerja selama 

ia memiliki energi yang didapat dari makanan. Gizi atau makanan diperlukan 

tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 



Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan tenaga kerja dan 

produktivitas yang setinggi-tingginya. 

Tenaga kerja dengan status gizi di bawah normal, meskipun persentasenya 

tidak besar tetapi perlu mendapat perhatian, hal ini karena konsumsi energi 

yang kurang memadai akan menyebabkan kebutuhan energi untuk bekerja 

akan diambil dari energi cadangan  yang terdapat dalam sel. Apabila hal ini 

terjadi akibatnya tenaga kerja yang bersangkutan tidak dapat melakukan 

pekerjaan secara baik dan produktivitas kerjanya akan menurun bahkan dapat 

mencapai target rendah (Wiwik Susanti, 2002 : 2), untuk tenaga kerja dengan 

status gizi gemuk maka orang tersebut kurang gesit dan lamban dalam bekerja. 

Sedangkan orang yang mempunyai berat badan normal akan lebih lincah 

dalam bekerja (Puslitbang, 2001). 

4.4.2 Produktivitas Kerja 

Produktivitas kerja adalah efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya 

yang digunakan (Pandji Anoraga, 2001:52). Produktivitas seringkali juga 

diidentifikasikan dengan efisiensi dalam arti suatu rasio antara keluaran 

(output) dan masukan (input) (Sritomo Wigjo Soebroto, 2003:5). Jadi 

produktivitas disini adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah 

yang dihasilkan dari setiap jumlah sumber daya yang dipergunakan selama 

proses berlangsung (Sugeng Budiono, 2003:263). Kemampuan kerja 

seseorang tenaga kerja satu kepada yang lain sangat bergantung pada umur, 

status kesehatan, gangguan biologis TKW, masa kerja, pendidikan, gangguan 

lingkungan kerja yang meliputi; gangguan fisik, gangguan kimia, gangguan 



biologis. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja 

wanita tidak dianalisis dalam penelitian ini. Untuk mengendalikannya telah 

dilakukan pembatasan populasi untuk homogenitas populasi penelitian, yaitu 

dengan cara memilih sampel tenaga kerja dengan kriteria-kriteria tertentu. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap tenaga kerja wanita di 

bagian pengepakan PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura sebanyak 

36 orang didapatkan 12 orang (33,3%) memiliki kategori produktivitas rendah 

dan 24 orang (66,7%) kategori produktivitas tinggi. 

4.4.3 Hubungan Antara Status Gizi Dengan Produktivitas Kerja 

 Emil Salim (2002:232) menyatakan bahwa gizi kerja adalah gizi yang 

diterapkan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan jenis 

dan tempat kerja dengan tujuan dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Suma’mur 

(1996:197) Gizi kerja berarti nutrisi yang diperlukan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan. 

Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang berupa karbohidrat, 

lemak, protein, vitamin, mineral dan air. Keenam komponen tersebut dapat 

diubah menjadi energi (Agus Budiyanto, 2001:9). Energi diperlukan manusia 

untuk mempertahankan proses kerja tubuhnya dan menjalankan kegiatan-

kegiatan fisik (Agus Budiyanto, 2001:77) 

Dalam hubungannya dengan produktivitas kerja, seseorang tenaga kerja 

dengan keadaan gizi yang baik akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan 

tubuh yang lebih baik (Sugeng Budiono, 2003:154). Seseorang yang kurus 



dengan kekurangan berat badan tingkat berat maupun ringan, yaitu IMT < 

17,0 dan IMT 17,0-18, 4 maka orang tersebut akan kurang mampu bekerja 

keras, sedangkan orang yang gemuk atau kelebihan berat badan , yaitu IMT 

25,1-27,0 dan IMT > 27,0 maka orang tersebut kurang gesit dan lamban dalam 

bekerja. Sedangkan orang yang mempunyai berat badan normal dengan IMT 

18,5-25,0 akan lebih lincah dalam bekerja (Puslitbang, 2001) 

Dari hasil tabulasi silang dapat dilihat bahwa dari responden yang 

memiliki kategori status gizi kurus terdapat 3 orang (8,3%) yang memiliki 

tingkat produktivitas rendah dan 1 orang (2,8%) yang memiliki produktivitas 

tinggi. Dari responden yang memiliki status gizi normal terdapat 2 orang 

(5.6%) yang memiliki tingkat produktivitas rendah dan 21 orang (58,3%) yang 

memiliki produktivitas tinggi. Sedangkan dari responden yang memiliki status 

gizi gemuk terdapat 7 orang (19,4%) yang memiliki tingkat produktivitas 

rendah dan 2 orang (5,6%) yang memiliki produktivitas tinggi. 

Berdasarkan hasil perhitungan chi-square diperoleh harga p value sebesar 

0,00 (p value < 0,05), dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat 

hubungan  antara status gizi dengan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh pula koefisien kontigensi sebesar 0,571. Dari hasil 

tersebut dapat dijelaskan bahwa keeratan hubungan antara status gizi dengan 

produktivitas kerja sebesar 0,571 termasuk kategori cukup erat.  

Dari wawancara yang telah dilakukan diketahui sebagian besar responden 

selalu melakukan sarapan pagi sebelum bekerja. Kebiasaan makan pagi 

tersebut akan mempengaruhi keadaan gizi seorang tenaga kerja disamping itu 



kebiasaan makan pagi juga mempunyai pengaruh penting pada status gizi 

(Sugeng Budiono, 2003:159). Makan pagi menjamin penyediaan kalori untuk 

dipergunakan pada 2 jam pertama bekerja (Suma’mur, 1989:159). 

Di samping itu dari hasil wawancara didapatkan juga bahwa sebagian 

besar responden selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 

sempurna. Konsumsi gizi yang seimbang tersebut akan mempengaruhi 

keadaan gizi tenaga kerja dan produktivitas kerjanya. Keadaan ini sesuai 

dengan pendapat Sugeng Budiono (2003:154) bahwa kesehatan tenaga kerja 

erat bertalian dengan tingkat atau keadaan gizi yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja. 

Bagi tenaga kerja, gizi dengan kalori yang memadai menjadi syarat utama 

yang menentukan tingkat produktivitas kerja, antara kesehatan, status gizi dan 

produktivitas kerja terdapat korelasi yang sangat nyata. Tenaga kerja dengan 

status gizi dibawah normal, meskipun persentasenya tidak besar tetapi perlu 

mendapat perhatian, hal ini karena konsumsi energi yang kurang memadai 

akan menyebabkan kebutuhan energi untuk bekerja akan diambil dari energi 

cadangan  yang terdapat dalam sel. Apabila hal ini terjadi akibatnya tenaga 

kerja yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan secara baik dan 

produktivitas kerjanya akan menurun bahkan dapat mencapai target rendah 

(Wiwik Susanti, 2002 : 2), untuk tenaga kerja dengan status gizi gemuk maka 

orang tersebut kurang gesit dan lamban dalam bekerja. Sedangkan orang yang 

mempunyai berat badan normal akan lebih lincah dalam bekerja (Puslitbang, 

2001). 



4.5 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Proses pengambilan data sering terjadi beberapa kesalahan yang tidak 

disengaja baik sampel, peneliti maupun instrumen yang digunakan, hal 

tersebut dapat terjadi dalam penelitian ini. Faktor yang dapat mempengaruhi 

penelitian tersebut adalah : 

1) Faktor waktu 

Sampel yang diteliti sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga 

peneliti dalam melakukan wawancara dan pengukuran harus bisa 

menyesuaikan dengan kesibukan sampel 

Hal tersebut dapat diatasi dengan cara mengambil waktu istirahat dan di 

luar jam kerja sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1) Ada hubungan antara status gizi dengan produktivitas tenaga kerja wanita 

    di PT. JAVA TOBACCO Gembongan Kartasura. 

2) Status gizi tenaga kerja wanita di PT. JAVA TOBACCO Gembongan 

    Kartasura sebagian besar dalam keadaan normal. 

3) Produktivitas tenaga kerja wanita di PT. JAVA TOBACCO Gembongan 

    Kartasura sebagian besar telah memenuhi standar produktivitas perusahaan. 

 

5.2 Saran 

1) Bagi tenaga kerja dibagian pengepakan PT. JAVA TOBACCO 

Gembongan Kartasura dengan kondisi gizi yang kurus hendaknya dapat 

menaikkan berat badannya menjadi berat badan ideal dengan cara 

mengkonsumsi makanan yang memenuhi gizi seimbang, sedangkan bagi 

tenaga kerja dengan kondisi gizi normal hendaknya selalu menjaga dan 

mempertahankan keadaan gizinya agar diperoleh produktivitas kerja yang 

setinggi-tingginya, dan bagi tenaga kerja dengan kondisi gizi gemuk 

diharapkan dapat mengatur konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi 

yang diperlukan oleh tubuhnya agar dapat diperoleh gizi yang seimbang. 
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2) Bagi perusahaan agar tetap mempertahankan penyediaan susu dan 

makanan saat istirahat untuk penyediaan asupan gizi karyawan. 

3) Perlu adanya penelitian lebih lanjut, tetapi dengan instrumen yang berbeda 

sehingga dapat mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat 

produktivitas. 
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ANGKET PENYARING HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA WANITA DI PT. JAVA TOBACCO 

GEMBONGAN KARTASURA 
 
1. Identitas 

a. Nama  : 
b. Umur  : 
c. Alamat  : 
 

2. Apakah saat ini anda sedang merasakan sakit ? 
a.  Ya. 
b. Tidak. 

3. Apakah saat ini anda sedang menstruasi ? 
a. Ya. 
b. Tidak. 

4. Apakah saat ini anda sedang dalam keadaan hamil ? 
a. Ya. 
b. Tidak. 

5. Apakah anda saat ini sedang mengalami masa nifas(masa setelah proses 
melahirkan) ? 

a. Ya. 
b. Tidak. 

6. Sudah berapa lama anda bekerja di perusahaan ini ? 
a. 4 tahun. 
b. > 4 tahun. 

7. Apa pendidikan terakhir anda ? 
a. SD/Sederajat. 
b. SLTP/Sederajat. 
c. SMU/Sederajat. 
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LEMBAR PENILAIAN STATUS GIZI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA WANITA DI PT. JAVA TOBACCO GEMBONGAN KARTASURA 

 

 

 

1. Identitas Pengambil Data 

a. Nama  : 

b. NIM  : 

 

2. Identitas Responden 

a. Nomor  : 

b. Nama  : 

c. Umur  : 

d. Alamat  : 

 

3. Penilaian Status Gizi 

 

a. Tinggi Badan (TB) : 

b. Berat Badan (BB) : 

 

TBTB
BB
×

   : 

 

4. Penilaian Indeks Produktivitas 

 

Lanjutan Lampiran 1 


