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ABSTRAK 
 

Tenaga kerja adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berfungsi dan ikut 
serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja harus 
memperoleh asupan zat gizi yang baik untuk menunjang produktivitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai asupan zat gizi, 
status gizi dan produktivitas karyawan CV. Sinar Matahari Sejahtera di Kota Makassar. Jenis 
penelitian adalah penelitian observasional. Data yang dikumpulkan meliputi data jumlah 
asupan makanan dengan melakukan recall konsumsi 24 jam, penentuan zat gizi dilakukan 
dengan konversi bahan makanan kedalam bentuk zat gizi, data status gizi ditentukan dengan 
mengukur Berat Badan dan Tinggi Badan penentuan status gizi menggunakan Indeks Massa 
Tubuh  IMT) dan data produktivitas dengan cara melihat dan menghitung hasil kerja 
karyawan selama 6 hari berturut-turut.  

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa asupan zat gizi makro dan mikro (Fe 
dan vitamin C) karyawan rata-rata kurang. Status gizi karyawan  17 sampel (73,92%)  normal 
dan sebanyak 6 sampel (26,08%) yang status gizi kurang. Produktivitas kerja (86,95%) tinggi 
dan (13,04%) produktivitasnya rendah. 

Karyawan pada pabrik ini  menghabiskan waktunya lebih dari 35% setiap hari di 
tempat kerja sehingga disarankan sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan konsumsi 
makanan karyawan dengan menyediakan kantin agar kebutuhan akan zat gizi dapat 
terpenuhi selama bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

 
PENDAHULUAN 

Di era globalisasi dan pasar bebas AFTA 
2003, kesehatan dan keselamatan kerja 
merupakan salah satu persyaratan yang 
ditetapkan dalam hubungan antar negara yang 
harus dipenuhi oleh seluruh anggota AFTA 
termasuk Indonesia. Beban ini cukup berat 
dimana dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 
tahun 2003, pekerja di Indonesia mencapai 
100.316.007. Pekerja laki-laki 64,63% dan 
35,37% pekerja wanita.Jumlah pekerja 
cenderung meningkat dari tahun ke tahun, saat 
ini status kesehatan dan gizi pekerja umumnya 
belum mendapat perhatian. Status gizi yang tidak 
baik dapat menurunkan produktivitas kerja dan 
beban produksi menjadi tidak efisien. 

Pelayanan kesehatan dan gizi yang 
belum memadai antara lain dapat dilihat bahwa 
pada pekerja kelas menengah kebawah 
umumnya menderita kurang gizi seperti Kurang 
Energi Protein (KEP), anemia serta sering 
menderita penyakit infeksi. Sedangkan pada 

pekerja kelas menengah atas, umumnya terjadi 
kegemukan atau obesitas. Sebagian besar 
masalah gizi pada pekerja sebagai akibat 
langsung  kurangnya asupan makanan yang tidak 
sesuai dengan beban kerja atau jenis pekerjaan. 

Penelitian Husaini (1999) melaporkan 
bahwa dikalangan tenaga kerja wanita 30 – 40% 
menderita anemia, dan hasil studi di Tangerang 
tahun 1999 menunjukkan prevalensi anemia 
pada pekerja wanita 69%. Pekerja yang 
menderita anemia dari hasil penelitian 
produktivitasnya 20% lebih rendah daripada 
pekerja yang sehat. Penelitian yang dilakukan 
oleh kantor Menteri Negara Urusan Peranan 
Wanita (1985) didapatkan 15% pekerja wanita 
kekurangan energi dan protein yang 
menyebabkan pekerja menjadi lambat berpikir, 
lambat bertindak dan cepat lelah. 

Kekurangan energi  pada tenaga kerja 
akan menyebabkan turunnya kekuatan otot 
(muscular strength) dan ketetapan gerak otot 
yang menjadikan kerja tidak efisien. Dari hasil 

35 



Media Gizi Pangan, Vol. VII, Edisi 1, Januari – Juni 2009 

 36

penelitian terbukti jika seorang dewasa wanita 
dengan kandungan energi dari makannya 
sebanyak 1800 kal  setiap hari seharusnya 2200 
kal, ia akan kehilangan kekuatan ototnya sebesar 
30% dan efisiensi kerjanya turun 11%. 
Kesimpulan yang dimuat dalam FAO Series 
Basic Study No. 5 tahun 1962 tentang Nutrition 
and Work Efficiency menyatakan bahwa di 
negara-negara agraris dan berpenduduk padat, 
disamping kekurangan modal, kekurangan alat 
serta keahlian, ternyata juga efisiensi kerja 
penduduk sangat rendah. Hal itu sebagian 
karena keadaan gizi yang tidak baik  

CV. Sinar Matahari Sejahtera merupakan 
salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
makanan ringan (snack). Didirikan pada tahun 
2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 12 
Maret 2002. Letaknya berada di Jalan Ir. 
Sutami/Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamalanrea.Kapasitas produksi perhari dibagi 
menjadi 3 yaitu (1) kerupuk ± 6000 bungkus, (2) 
Kwaci ± 12.000 bungkus, (3) coklat pasta ± 
20.000 stick, Jumlah pegawai ± 80 orang yang 
dibagi kedalam beberapa bagian atau 
departemen. Pusat dari bahan kajian dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana gambaran 
asupan zat gizi, status gizi dan produktivitas 
karyawan CV. Sinar Matahari Sejahtera Bagian 
Packing di Kota Makassar. 

Tujuan Umum untuk mengetahui 
gambaran asupan zat gizi, status gizi dan 
produktivitas karyawan CV. Sinar Matahari 
Sejahtera Bagian Packing di Kota 
Makassar.Tujuan Khusus (a) Mengetahui tingkat 
asupan zat gizi karyawan CV. Sinar Matahari 
Sejahtera.(b)Mengetahui status gizi karyawan 
CV. Sinar Matahari Sejahtera. (c) Mengetahui 
produktivitas karyawan CV. Sinar Matahari 
Sejahtera Bagian Packing. 

 

METODE 
Penelitian dilaksanakan di CV. Sinar 

Matahari Sejahtera (merupakan pabrik makanan 
ringan) bagian packing Kota Makassar pada 
bulan Juni sampai Juli 2006. 

Populasi penelitian adalah semua 
karyawan CV. Sinar Matahari Sejahtera.Sampel 
dalam penelitian ini adalah semua karyawan CV. 
Sinar Matahari Sejahtera Bagian Packing dengan 
jenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang. 

Data yang dikumpulkan adalah data 
jumlah asupan makanan dengan melakukan 
recall 24 jam selama 3 hari berturut- turut, BB, TB 
dan tingkat produktivitas. 

Asupan zat gizi diolah dengan 
menggunakan program menu A. Rata-rata 
asupan karyawan tersebut kemudian 
dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi sampel 
perhari. Pengolahan data status gizi ditentukan 
berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT), yaitu 
dengan membandingkan parameter BB (kg) dan 
TB (m). Produktivitas kerja diolah yaitu dengan 
melihat hasil kerja semua karyawan bagian 
packing yang menjadi sampel selama 6 hari  
kemudian dijumlahkan dan dibagi 6 hari yang 
dijadikan sebagai standar dan dihitung  secara 
manual dengan menggunakan kalkulator lalu 
disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Asupan Zat gizi Sampel 

 Gizi kerja adalah gizi yang diperlukan 
oleh tenaga kerja untuk melakukan suatu 
pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan 
beban kerjanya. Gizi kerja sebagai salah satu 
aspek dari kesehatan kerja mempunyai peran 
penting, baik bagi kesejahteraan maupun dalam 
rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas. 
Kekurangan gizi pada makanan yang dikonsumsi 
tenaga kerja sehari-hari akan membawa akibat 
buruk pada tubuh, seperti: pertahanan tubuh 
terhadap penyakit menurun, kemampuan fisik 
kurang, berat badan menurun, badan menjadi 
kurus, muka pucat, kurang bersemangat, kurang 
motivasi, bereaksi lamban dan lain-lain. Dalam 
keadaan demikian sulit tercapainya efisiensi dan 
produktivitas kerja yang optimal  (Wisnoe, 2005). 

Hasil analisa zat gizi untuk asupan zat 
gizi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 8 
sampel (34,78%) memiliki asupan energi cukup, 
9 sampel (39,13%) asupan energinya kurang dan 
6 (26,09%) memiliki asupan energi lebih. Tingkat 
asupan energi yang baik menunjukkan bahwa 
konsumsi bahan makanan sumber zat tenaga 
atau energi karyawan telah sesuai dengan 
kebutuhan harian, untuk tingkat asupan energi 
yang kurang menunjukkan bahwa konsumsi 
sumber zat tenaga atau energi karyawan tidak 
mencukupi kebutuhan harian, begitu pula 
sebaliknya. Menurut Kartasapoetra, dkk (2005) 
manusia yang kurang makan akan lemah baik 
daya tahan tubuh, kegiatan pekerjaan-pekerjaan 
fisik maupun daya pemikirannya  karena 
kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuh 
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sehingga energi yang dihasilkan lebih sedikit. 
Setiap orang dianjurkan mengonsumsi hidangan 
yang mengandung cukup energi agar dapat hidup 
dan melaksanakan pekerjaan dengan baik. 
Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan 
mengonsumsi bahan makanan sumber 
karbohidrat, protein, dan lemak (Depkes RI, 
1996). 

Tingkat asupan protein karyawan pada 
penelitian ini, hampir seluruh karyawan asupan 
proteinnya kurang dan hanya 2 sampel (8,7%) 
yang asupan proteinnya cukup. Apabila terjadi 
kekurangan protein secara terus menerus 
menurut Kartasapoetra, dkk (2005) akan 
menyebabkan daya tahan tubuh menurun, rentan 
terhadap penyakit, daya kreativitas dan daya 
kerja merosot, mental lemah dan lain-lain. Untuk 
tingkat asupan lemak menunjukkan bahwa 2 
sampel (8,7%) yang asupan lemaknya cukup dan 
21 sampel (91,3%) asupan lemaknya kurang. 
Lemak dalam fungsinya sebagai salah satu zat 
gizi penghasil  energi utam sehingga apabila 
kekurangan asupan lemak akan mengurangi 
pembentukan energi (sediaoetama,2000). 

Berdasarkan penelitian diatas dapat 
dilihat bahwa hampir semua karyawan Konsumsi 
protein dan lemaknya kurang. Hal ini diketahui 
dari hasil recall konsumsi 24 jam. Menurut 
Kartasapoetra, dkk (2005) jenis dan jumlah 
makanan yang dimakan oleh seseorang, yang 
menjadi sumber masukan zat gizi bagi tubuh, 
ditentukan oleh berbagai faktor baik faktor sosial, 
budaya, kebiasaan dan kesukaan, pengetahuan 
dan tingkat pendidikan maupun faktor ekonomi. 
Dalam hal ini peneliti  tidak melihat factor-faktor 
lain yang dapat mempengaruhi asupan zat gizi 
pada sample. 

Tingkat asupan karbohidrat karyawan 
pada penelitian ini menunjukkan bahwa 2 sampel 
(8,7%) asupan karbohidratnya cukup, 8 sampel 
(34,8%) asupan karbohidratnya kurang dan 13 
sampel (56,5%) asupan karbohidratnya lebih. 
Menurut Sediaoetama (2000) jika asupan 
karbohidrat kurang dan lebih dari kebutuhan 
dapat mengakibatkan penyakit-penyakit karena 
ketidak seimbangan antara konsumsi dan 
kebutuhan energi diantaranya protein energi 
malnutrition (PEM) atau penyakit kurang kalori 
dan protein (KKP) jika kekurangan, dan penyakit 
kegemukan atau obesitas dan penyakit 
degeneratif jika mengalami kelebihan asupan 
karbohidrat. 

Anemia defisiensi zat besi terjadi karena 
turunnya cadangan zat besi dalam tubuh, 

sehingga proses pembuatan sel darah merah 
yang diperlukan untuk mengangkut oksigen 
keseluruh tubuh menjadi terganggu. Oksigen 
penting dalam pembentukan energi agar 
produktivitas kerja meningkat dan tubuh tidak 
cepat lelah (Herlina, 2004) 

Tingkat asupan Fe (zat besi) dan vitamin 
C pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua 
asupan Fe (zat besi) sampel dan vitamin C 
kurang (100%). Tingginya persentase asupan Fe 
(zat besi) dan vitamin C yang kurang disebabkan 
karena kurangnya mengonsumsi makanan  yang 
mengandung  Fe (zat besi) dan vitamin C. hal ini 
diketahui dari hasil recall konsumsi 24 jam. 
Menurut Herlina (2008) penyebab utama 
kekurangan zat besi adalah dari makanan, 
bertambahnya cairan tubuh karena cepatnya 
pertumbuhan dan kehilangan darah. Pola makan 
yang beragam, pangan hewani yang cukup 
(daging dan ikan) ditambah dengan sumber-
sumber vitamin C untuk meningkatkan absorbsi 
zat besi akan menambah ketersediaan zat besi 
dalam makanan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 
rendahnya asupan zat besi pada sample dalam 
penelitian ini merupakan akibat dari rendahnya 
asupan sumber zat besi, hal ini terlihat dari 
rendahnya asupan protein, sebagaimana 
diketahui bahwa terdapat hubungan langsung 
antara sumber zat besi dan sumber protein. 
 
Status Gizi Sampel  

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 
sampel yang mempunyai status gizi normal 
adalah 17 sampel (73,92%) sedangkan yang 
mempunyai status gizi kurang sebanyak 6 
sampel (26,08%). 

 
Asupan Energi Berdasarkan Status Gizi 

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui 
bahwa dari 23 sampel ada 3 orang (13,1%) yang 
asupan energinya kurang dan status gizi kurang, 
3 orang (13,1%) yang asupan energinya cukup 
dan status gizi kurang, 1 orang (4,3%) yang 
asupan energinya lebih dan status gizi kurang, 6 
orang (26,1%) yang asupan energinya kurang 
dan status gizi normal, 5 orang (21,7%0 yang 
asupan energinya cukup dan status gizi normal, 5 
orang (21,7%) yang asupan energinya lebih dan 
status gizi normal. 

Status gizi adalah keadaan tubuh akibat 
konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
terhadap 23 sampel karyawan di CV. Sinar 
Matahari Sejahtera yaitu penentuan status gizi 
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berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) 
diperoleh sebanyak 17 sampel (73,92%) yang 
mempunyai status gizi normal sedangkan 6 
sampel (26,08%) yang mempunyai status gizi 
kurang. Berdasarkan data diatas status gizi 
sampel pada umumnya normal, Menurut 
Suhardjo (1996) status gizi baik merupakan 
indikator bahwa penduduk mengonsumsi pangan 
secara cukup dan seimbang. Ketidakseimbangan 
gizi yang dicerminkan oleh adanya penyakit gizi 
lebih dan gizi kurang. Gizi lebih seringkali 
diakibatkan oleh konsumsi karbohidrat dan lemak 
yang berlebihan sehingga memicu timbulnya 
penyakit degeneratif.  

 
Tingkat Produktivitas Karyawan 

Produktivitas merupakan sikap mental 
yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu 
kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini 
atau perbandingan antara output 
(keluaran/jumlah yang dihasilkan) dengan input 
(masukan/setiap sumber daya yang digunakan) 
(Wisnoe, 2005) 

Menurut Suhardjo (1986) dalam 
Nurhayani menyatakan bahwa motivasi tenaga 
kerja berpengaruh sangat nyata terhadap 
produktivitas tenaga kerja. Apabila individu yang 
memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja, maka 
individu tersebut akan mendayagunakan potensi 
kerja yang dimilikinya secara maksimal untuk 
meningkatkan produktivitas. Hal ini disebabkan 
karena keinginan yang kuat untuk memenuhi 
kebutuhan hidup.  
 
Status Gizi Berdasarkan Produktivitas 

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui 
bahwa dari 23 sampel ada 14 orang (60,9%) 
status gizinya normal dan produktivitasnya tinggi, 
6 orang (26,1%) status gizinya kurang 
produktivitasnya tinggi, 2 orang (8,7%) status 
gizinya normal dan produktivitasnya rendah, 1 
orang (4,3%) status gizinya kurang dan 
produktivitasnya rendah. 
 Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebanyak 20 sampel 
(86,95%) produktivitas karyawan tinggi dan 3 
sampel (13,04%) dengan produktivitas rendah. 
Menurut Wisnoe (2005) produktivitas kerja 
dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang 
mempunyai peranan sangat penting dan 
menentukan adalah kecukupan gizi. Faktor ini 
akan menentukan prestasi kerja tenaga kerja 
karena adanya kecukupan dan penyebar kalori 
yang seimbang selama bekerja. Berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh mengenai asupan 
zat gizi sampel diketahui bahwa persentase 
asupan zat gizi sampel masih berada dibawah 
standar namun produktivitas karyawan masih 
tergolong baik. Dimana recall 24 jam mempunyai 
beberapa kelemahan yaitu ketepatannya sangat 
tergantung pada daya ingat responden, the flat 
slope syndrome, yaitu kecenderungan bagi 
responden yang kurus untuk melaporkan 
konsumsinya lebih banyak (over estimate) dan 
bagi responden yang gemuk cenderung 
melaporkan lebih sedikit (under estimate) 
(Supariasa, 2002) 
 
KESIMPULAN 
1. Asupan zat gizi makro dan mikro (Fe dan 

vitamin C) karyawan rata-rata kurang. 
2. Status gizi karyawan berdasarkan hasil 

perhitungan indeks massa tubuh (IMT) 
terdapat 17 sampel (17,92%) mempunyai 
status gizi baik dan sebanyak 6 sampel 
(26,08%) yang mempunyai status gizi kurang. 

3. Produktivitas kerja (86,95%) yang tinggi dan 
(13,04%) produktivitasnya rendah. 

Saran 
Sebaiknya pihak perusahaan 

menyediakan kantin bagi karyawan agar 
kebutuhan zat gizi karyawan dapat terpenuhi baik 
dari segi kualitas dan kuantitasnya sehingga 
dapat meningkatkan produktivitas kerja yang 
optimal. 
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Lampiran  

 
Tabel 1. 

Distribusi Sampel Berdasarkan Asupan Zat Gizi di  CV. Sinar Matahari Sejahtera  Makassar, Juni 2006 
 

Kategori 
Asupan 

E P L KH Fe Vit C 
n % n % n % n % n % n % 

Kurang 9 39,1 21 91,3 21 91,3 8 34,8 23 100 23 100 
Cukup 8 34,7 2 8,7 2 8,7 2 8,7 - - - - 
Lebih 6 26,0 - - - - 13 56,5 - - - - 

Jumlah 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Sumber : Data Primer  
 

Tabel 2. 
Distribusi Sampel Berdasarkan Status Gizi di CV. Sinar Matahari Sejahtera  Makassar, Juni 2006 

 

Status Gizi (IMT) n % 

Normal 17 73,92 
Kurang 6 26,08 

Jumlah 23 100 

Sumber : Data Primer 
 

Tabel 3. 
Distribusi Asupan Energi Berdasarkan Status Gizi di CV. Sinar Matahari Sejahtera  Makassar, Juni 2006 

 

Asupan Energi 
Status Gizi 

Total 
Kurang Normal 

n % n % n % 

Kurang 

Cukup 

Lebih 

3 

3 

1 

13,1 

13,1 

4,3 

6 

5 

5 

26,1 

21,7 

21,7 

8 

8 

6 

39,1 

34,8 

26,1 

Total 7 30,5 16 69,5 23 100 

Sumber : Data Primer  
Tabel 4. 

Rata-rata Produksi Selama 6 Hari Karyawan CV. Sinar Matahari Sejahtera  
 Makassar, Juni 2006 

  

Produktivitas n % 

Tinggi 20 86,95 
Rendah 3 13,04 

Jumlah 23 100 

Sumber : Data Primer  
 
 



Media Gizi Pangan, Vol. VII, Edisi 1, Januari – Juni 2009 

 40

 
Tabel 5. 

Distribusi Status Gizi Berdasarkan Produktivitas di CV. Sinar Matahari Sejahtera Makassar, Juni 2006 
 

Status Gizi 
Produktivitas 

Total 
Tinggi Rendah 

n % n % n % 

Normal 

Kurang 

14 

6 

60,9 

26,1 

2 

1 

8,7 

4,3 

16 

7 

69,6 

30,4 

Total 20 86,0 3 13,0 23 100 

Sumber : Data Primer 
 
 
 


