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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan menyatakan bahwa kesehatan kerja diselengggarakan untuk 

mewujudkan produktivitasra kerja yang optimal, agar setiap pekerja dapat 

bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat 

seklilingnya. Dalam Permenakertrans Nomor 13 tahun 2003 menyatakan 

bahwa perlindungan ini merupakan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja 

yang meliputi pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan 

penyakit akibat kerja. Seperti diketahui bersama bahwa usaha-usaha dari 

pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja belum sesuai atau belum 

merupakan skala prioritas ini dapat dilihat dengan masih banyaknya 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi pada dunia pekerja sektor 

formal maupun informal (Suma’mur, 2009). 

Perasaan kelelahan kerja cenderung meningkatkan terjadinya 

kecelakaan kerja sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun 

perusahaannya karena adanya penurunan produktivitas kerja (Suma’mur 

2010). Kelelahan kerja terbukti memberikan kontribusi lebih dari 60% dalam 

kejadian kecelakaan kerja. Hal ini didukung oleh data International Labour 

Organitation (ILO) tahun 2012 mencatat angka kematian dikarenakan 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap 
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tahun. Pada tahun (2013) 1 pekerja meninggal setiap 15 detik sekali karena 

kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan penyakit akibat 

kerja (PAK) (Depkes, 2014). 

Pada survey USA, kelelahan merupakan masalah yang besar. 

Ditemukan sebanyak 24% dari seluruh orang dewasa yang datang ke 

poliklinik menderita kelelahan kronik (Setyawati 2010). Data yang hampir 

sama terlihat dalam komunitas yang dilaksanakan oleh Kendel di Inggris 

yang menyebutkan bahwa 25% wanita dan 20% pria selalu mengeluh lelah. 

Penelitian lain yang mengevaluasi 100 orang penderita kelelahan 

menunjukkan bahwa 64% kasus kelelahan disebabkan karena faktor psikis, 

3% karena faktor fisik dan 33% karena kedua faktor tersebut (Setyawati, 

2010) 

 Menurut National Safety Transportation Safety Board di Australia 

melaporkan 5–10% seluruh kecelakaan, 20 – 30% disebabkan oleh 

kecelakaan lalu lintas dan 25- 30% ada hubungannya dengan kelelahan. 

Berbagai negara melaporkan bahwa kelelahan merupakan suatu masalah 

untuk keselamatan. Demikian juga di New South Wales yang dilaporkan oleh 

Road and Traffic Authority memperkirakan faktor kelelahan yang memiliki 

kontribusi besar terjadinya kecelakaan fatal (Russeng, 2011). 

Kelelahan kerja merupakan bagian dari permasalahan umum yang 

sering di jumpai pada tenaga kerja, terutama bagi pekerja dengan mekanisme 

shift. Menurut beberapa peneliti, kelelahan secara nyata dapat mempengaruhi 

kesehatan tenaga kerja dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Kelelahan 
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adalah suatu mekanisme perlindungan  tubuh agar tubuh terhindar dari 

kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Istilah 

kelelahan menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi 

semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas 

kerja serta ketahanan tubuh (Suma’mur, 2009). 

Penyebab kelelahan kerja umumnya berkaitan dengan sifat pekerjaan 

yang monoton, intensitas kerja dan ketahanan kerja mental dan fisik yang 

tinggi, pencahayaan dan kebisingan serta lingkungan kerja lain yang tidak 

memadai, rasa tanggung jawab, ketegangan dan konflik-konflik, rasa 

kesakitan, gizi pekerja, dan shift kerja (Setyawati, 2010). 

World Health Organization (WHO) model kesehatan yang dibuat 

sampai tahun 2020 meramalkan gangguan psikis berupa perasaan lelah yang 

berat dan berujung pada depresi akan menjadi penyakit nomor dua setelah 

penyakit jantung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh kementrian tenaga 

kerja Jepang terhadap 12.000 perusahaan yang melibatkan sekitar 16.000 

pekerja di negara tersebut yang dipilih secara acak telah menunjukkan hasil 

bahwa ditemukan 65% pekerja mengeluhkan kelelahan fisik akibat kerja 

rutin, 28% mengeluhkan kelelahan mental dan sekitar 7% pekerja mengeluh 

stress berat dan merasa tersisihkan. Hasil penelitian yang dilakukan pada 

salah satu perusahaan di Indonesia khusunya pada bagian produksi 

mengatakan rata-rata pekerja mengalami kelelahan dengan mengalami gejala 

sakit di kepala, nyeri di punggung, pening dan kekakuan di bahu (WHO, 

2015). 
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Pada tahun (2012) di Indonesia kasus kecelakaan yang disebabkan 

oleh faktor kelelahan, kasus korban yang meninggal dunia 908 korban, luka 

berat 1.505 orang, luka ringan 5.139 orang. Adapun faktor-faktor penyebab 

kecelakaan 28% disebabkan faktor manusia, 20% faktor Alam, 18% faktor 

kendaraan yang digunakan, 15% oleh faktor jalan. Manusia mendominasi 

penyebab kecelakaan di sebabkan kelalaian diri sendiri dan kelelahan menjadi 

penyebab utama kecelakaan (Kemenperhub RI, 2016). Kasus penyakit umum 

pada pekerja ada sekitar 2.988.776 kasus, dan jumlah kasus penyakit yang 

berkaitan dengan pekerjaan berjumlah 428.844 kasus (Depkes, 2016). 

Berdasarkan data kecelakaan kerja di Kalimantan Barat tercatat pada 

tahun 2013 sebanyak 23 kasus kecelakaan, pada tahun 2014 sebanyak 16 

kasus kecelakaan kerja sedangkan pada tahun 2015 januari  tercatat 

dilaporkan oleh perusahaan dari tahun 2013-2015 sebanyak 38 kasus 

kecelakaan kerja yang tercatat, sedangkan yang tidak tercatat dan tidak di 

laporkan masih banyak berkaitan dengan kasus tersebut (Kemenkertrans 

Provinsi Kal- Bar, 2015). 

Resiko kelelahan kerja dapat mengakibatkan motivasi kerja turun, 

performansi rendah, kualitas kerja rendah, banyak terjadi kesalahan, penyakit 

akibat kerja, cedera, terjadinya kecelakaan akibat kerja dan  lain-lain. Status 

kesehatan dan nutrisi atau keadaan gizi  salah satu faktor resiko yang 

berhubungan erat satu sama lainnya dan berpengaruh pada produktivitas dan 

effisiensi kerja (Tarwaka, 2004). 
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Penelitianini yang akan diteliti yaitu hubungan antara asupan zat gizi 

makro, mikro dan status gizi dengan kelelahan kerja pada pekerja SPB dan 

SPG di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak, populasi yang 

beresiko mengalalami kelelahan kerja ± 166 SPB dan SPG, yang mana 

berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di bulan oktober 2016 pada 

10 (sepuluh) pekerja SPB dan SPG di PT. Matahari Departement Store Kota 

Pontianak terdapat beberapa gejala kelelahan diantaranya mengalami lelah 

ringan (60%), dan lelah berat (40%) yang di akibatkan oleh kurangnya asupan 

zat gizi makro (energi, 100% dan Potein, 90%) mikro (Vit,b1, 100% dan 

sodium,100%) sedangkan status gizi kurang (20%) dan status gizi lebih 

(20%). 

Keluhan dari tenaga kerja tersebut adalah situasi indikasi adanya 

kelelahan kerja pada pekerja SPB dan SPG PT. Matahari Departement Store 

Kota Pontianak adalah kondisi waktu jam istirahat makan/minum pagi/siang 

pekerja yang kurang efisien sehingga pekerja mudah sekali merasa lapar dan 

haus. 

Pekerja SPB dan SPG di PT. Matahari Departement Store Kota 

Pontianak, mereka harus bekerja dalam 1 hari 8 jam dan memiliki 2 siff 

yaitusiff pagi dansiff siang. waktu untuk istirahat hanya 1 jam yang digunakan 

hanya untuk makan dan sholat, untuk siff pagi waktu jam istirahatnya jam 

14:30 s/d 15:30 wib sedangkan siffsiang waktu jam istirahatnya jam 15:45 s/d 

16:45 wib. 
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Menurut Umyati (2010) asupan gizi yang tidak sesuai dengan beban 

kerja yang dilakukan akan mempercepat seseorang merasa lelah.Kurang nya 

asupan zat gizi Makro (Energi dan Protein) dan Mikro (Sodium dan vitamin 

B1) dapat menimbulkan gejalah letih, lesu dan cepat lelah yang akibatnya 

pada tenaga kerja sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja (Marmi, 

2013). 

Gizi pada pekerja mempunyai peran penting. Baik kesejahtraan 

maupun dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas. Oleh karena 

itu pekerjaperlu mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sesuai  dengan 

jenis atau beban pekerjaan yang dilakukannya. Kekurangan nilai gizi pada 

makanan yang dikonsumsi tenaga kerja sehari-hari akan membawa akibat 

buruk terhadap tubuh, seperti pertahananan tubuh terhadap penyakit menurun, 

badan menjadi kurus, muka pucat kurang bersemangat, kurang motivasi, 

bereaksi lamban dan apatis dan lain sebagainya. Dalam keadaan yang 

demikian itu tidak bisa diharapkan tercapainya efisiensi dan produktifitas 

kerja yang optimal (Tarwaka, 2004).  

Gizi pada pekerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

pemilik perusahaan karena tercukupinya gizi selama bekerja akan dapat 

menurunkan kelelahan dan meningkatkan kapasitas kerja. gizi kerja adalah 

zat-zat gizi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi 

kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan (Setyawati, 2014). 

Kesehatan dan daya kerja sangat erat hubungannya dengan tingkat 

gizi seseorang. Tubuh memerlukan zat-zat dari makanan untuk pemeliharaan 
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tubuh, perbaikan kerusakan sel dan jaringan dan juga untuk pertumbuhan, 

yang sedikit banyaknya kebutuhan akan zat makanan ini sangat tergantung 

pada usia. Asupan energi sangat dibutuhkan bagi pekerja karena asupan 

energi yang tidak sesuai dengan kebutuhan seorang pekerja akan 

mempercepat pekerja tersebut merasa lelah (Suma’mur, 2009). 

Kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 dapat bermanfaat dalam 

membantu mengatasi gejala kelelahan dan kegelisahan (stres). Kombinasi 

vitamin B1, B6, dan B12 memiliki peran dalam metabolisme karbohidrat dan 

protein serta berpengaruh pada suplai oksigen ke dalam otot, sehingga selain 

menghasilkan energi dan mengurangi penumpukan asam laktat pada otot, 

kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 dapat mencegah otot agar tidak 

mengalami hipoksia. Hasilnya orang yang mengkonsumsi kombinasi vitamin 

B1, B6, dan B12 dalam jumlah cukup akan merasa fit atau tidak lesu lantaran 

kurang energi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan manfaat 

kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 terhadap kelelahan otot (Sudjadi, 2010). 

Beberapa penelitian epidemiologi yang membuktikan bahwa 

kelelahan kerja disebabkan oleh beberapa faktor risiko seperti asupan energi, 

asupan protein, asupan Sodium dan asupan vitamin B1.Hasilpenelitian 

setyawati tahun (2014) berdasarkan hasil analisis korelasi Rank Spearman 

diperoleh nilai r = 0,490 menunjukkan yang berarti nilai p-value 0,015 < 0,05, 

jadi Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

Status gizi dengan kelelahan kerja pada karyawan di bagian pengisian Tahu 

Baxo Bu Pudji. 
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Hasil penelitan Budianto (2015) berdasarkan uji Chi- Square 

diperoleh nilai P-Value 0,021 < 0,05 menyatakan bahwa ada hubungan antara 

asupan energi pekerja dengan kelelahan kerja pada penjahit Sartika Express 

Kelurahan Sidoda di kota Samarinda tahun 2015 dengan tingkat keeratan 

hubungan yang kuat.  

Hasil penelitian Ulfa (2012) menyatakan bahwa tingkat kecukupan 

energi P Value 0,021 dan tingkat kecukupan protein P Value 0,173. Diketahui 

secara statistik adalah tingkat konsumsi energi. Hasil penelitian Wahyuni 

(2012) menyatakan asupan Sodium P-Value 0,005. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi sodium dengan kelelahan 

pada pekerja bagian pengepakan PT. X Semarang. Begitu juga dengan asupan 

vitamin B1 bermanfaat menguranngi kelelahan, mencegah terjadinya gagal 

jantung, hingga mencegah penuaan dini dan kepikunan (Marmi,2013). 

Dari hasil survey awal yang telah dilakukan berdasarkan perbandingan 

antara PT. Matahari Departement Store dengan PT. Ramayana Lestari 

Sentosa Berdasarkan nutrisurvey untuk asupan energi  100% pekerja asupan 

energinya belum terpenuhi begitu juga dengan PT. Ramayana. Asupan  

protein 10 % yang  terpenuhi dan 90% asupan proteinnya belum terpenuhi 

begitu juga di PT. Ramyana. Asupan vitamin B1 100% pekerja asupan 

vitamin B1 nya belum terpenuhi begitu juga dengan PT. Ramayana. Asupan  

Sodium 100% pekerja juga belum terpenuhi. Terdapat 60% pekerja yang 

memiliki status gizi normal, 20% status gizi kurang dan 20% status gizi 
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lebihsedangkan di PT. Ramayana 90% Status gizi normal, dan hanya 10% 

Status gizi lebih. 

Berdasarkan Alat pemeriksa waktu reaksi/Reaction Timer L77 

Lakassidaya 20% pekerja mengalami kelelahan kerja berat dan 70%  pekerja 

mengalami kelelahan kerja ringan dan 10% yang normaldi PT. Matahari 

Departement Store sedangkan di PT. Ramayana 60% normal, 30% kelelahan 

kerja ringan dan 10% kelelahan kerja sedang. Berdasarkan kuesioner 

KAUPK2 di PT. Matahari Departement Store pekerja yang mengalami 

kelelahan kerja ringan 60% kelelahan kerja berat 40% sedangkan di PT. 

Ramayana 80%  pekerja yang mengalami kelelahan kerja ringan dan hanya 

20% yang mengalami kelelahan kerja berat. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian tentang Hubungan Antara Asupan Zat gizi Makro, Mikro Dan 

Status gizi dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Di PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara asupan zat gizi makro dan 

mikro serta status gizi dengan kelelahan kerja pada pekerja Sales promotion 

Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG) di PT. Matahari Departement 

Store Kota Pontianak. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Mengetahui hubungan antara asupan zat gizi makro dan mikro 

sertastatus gizi, dengan kejadian kelelahan kerja pada pekerja Sales 

promotion Boy (SPB)dan Sales Promotion Girl (SPG) di PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui hubungan antara asupan energi dengan kelelahan kerja 

pada pekerjaSales promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl 

(SPG) di PT. Matahari Deapartement Store Kota Pontianak. 

2) Mengetahui hubungan antara asupan protein dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Sales promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl 

(SPG)  di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak.  

3)Mengetahui hubungan antara asupan Vitamin B1dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Sales promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl 

(SPG) di PT. Matahari Departement Store Kota  pontianak. 

4) Mengetahui hubungan antara asupan Sodium dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Sales promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl 

(SPG) di PT. Matahari Departement Store Kota  Pontianak. 

5)Mengetahui hubungan antara status gizi dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Sales promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG)  

di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 
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1.1 Manfaat  Penelitian 

1) Bagi pekerja 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terutama bagi Sales promotion Boy (SPB) dan Sales 

Promotion Girl (SPG) yang bekerja untuk lebih memahami apa yang 

dapat menyebakan kelelahan kerja dengan lebih memperhatikan 

asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro serta status gizi pada pekerja 

Sales promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG) sehingga 

diharapkan dapat menurunkan angka kelelahan kerja. 

2) Bagi PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan 

rujukan untuk penerapan bagi pekerja Sales promotion Boy (SPB) dan 

Sales Promotion Girl (SPG) untuk lebih memperhatikanAsupan zat 

gizi makro dan zat gizi mikro serta Status giziyang sering mengalami 

kelelahan kerja dalam bekerja sehingga dapat mencegah dan 

menurunkan angka kelelahan kerja. 

3) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

hubungan antara Asupan zat gizi makro dan mikro serta status gizi 

dengan kelelahan kerja pada pekerja Sales promotion Boy (SPB) dan 

Sales Promotion Girl (SPG)di PT. Matahari Departement Store Kota 

Pontianak seta untuk mendapatkan gelar sarjana kesehatan 

masyarakat. 
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4) Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan studi 

literature tentang kelelahan kerja, sehingga dapat menjadi rujukan 

dalam penelitian selanjutnya untuk meningkatkan perkembangan 

penelitian tentang kelelahan kerja. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 

Keaslian Penelitian 

 
N

o. 

Peneliti / 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel  Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan  

1. Jejen 

Jamaludi

n, Daru 

Lestanty

o, Ida 

Wahyuni

(2012) 

Kelelahan 

Pada 

pekerja 

Bagian 

Pengepaka

n di PT. X 

Semarang 

Explanatory

research 

dengan 

metode 

survey/obser

vasi  melalui 

pendekatan 

cross 

sectional. 

1. Variabel 

bebas: 

Konsumsi 

cairan, 

Konsumsi 

Sodium. 

2. Variabel 

terikat: 

kelelahan pada 

pekerja 

wanita. 

1. Konsumsi 

Cairan = P-

value 0,001 = 

memiliki 

hubungan   

2. Konsumsi 

Sodium = P-

Value 0,005 = 

memiliki  

hubungan 

Variabel penelitian 

:1. Konsumsi Cairan. 

 

Variabel 

penelitian: 

1. Konsumsi 

Sodium. 

2.  Diana 

puspita 

langgard

an Vida 

ana veria 

setyawati 

(2014) 

Hubungan 

Antara 

Asupan 

Gizi Dan 

Status Gizi 

Dengan 

Kelelahan 

Kerja Pada 

Karyawan 

Tahu Baxo 

Bu Pudji 

Di 

Unggaran. 

Explanatory 

research 

dengan 

desain Cross 

sectional. 

1. Variabel 

bebas: Umur, 

Pendidikan, 

Lama kerja, 

Gizi kerja: 

status gizi, 

Asupan 

energi, 

Asupan 

Protein, 

Asupan 

Lemak, 

Asupan 

Karbohidrat. 

2. Variabel 

terikat = 

kelelahan 

kerja 

 

1. Umur = P-

value 0,129 = 

tidak ada 

hubungan. 

2. Pendidikan 

= p-Value  

0,055 = tidak 

ada hubungan. 

3. masa kerja 

= P-Value 

0,028= 

Memiliki 

hubungan. 

 4. Status gizi 

= P-Value 

0,015 = ada 

hubungan. 

 5. Asupan 

energi = P-

Value 0,963= 

tidak ada 

hubungan 

6. Asupan 

protein = P-

value 0,179= 

tidak ada 

hubungan 

7. Asupan 

lemak = P-

Value 0,341= 

tidak ada 

hubungan. 

 8. Asupan 

Karbohidrat = 

P-Value 

0,787= tidak 

Variabel  penelitian : 

1.Umur 

2. Pendidikan 

3. Lama kerja 

4.Asupan Lemak 

5. Asupan 

Karbohidrat. 

. 

1. Variabel 

penelitian, 

Asupan energi, 

dan Asupan 

Protein. 



14 
 

 
 

ada hubungan. 

3. Sitiara, 

Bernatal 

Saragih, 

Agus 

Budianto 

(2015). 

Hubungan 

Asupan 

Energi 

Pekerja 

Dan Waktu 

Kerja 

Dengan 

Kelelahan 

Kerja Pada 

Penjahit 

Sartika 

Express 

Kelurahan 

Sidodadi 

Kota 

Samarinda 

 

Analitik 

dengan 

Pendekatan 

cross 

sectional 

1. Variabel 

bebas: asupan 

energi dan 

waktu kerja. 

2. Variabel 

Terikat: 

Kelelahan 

Kerja 

1. Asupan 

Energi = P-

Value 0,021 = 

ada hubungan. 

Variabel penelitian : 

1. waktu kerja. 

 

 

 

 

  

Variabel 

penelitian : 

1.Asupan 

Energi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelelahan Kerja 

2.1.1 Defenisi Kelelahan Kerja 

   Kata lelah (Fatigue) menunjukkan keadaan fisik atau mental yang 

berbeda, tetapi semuanya berakibat pada penurunan daya kerja dan 

berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja. Kelelahan ditunjukkan oleh 

hilangnya kemauan untuk bekerja, yang penyebabnya adalah keadaan 

persarafan sentral atau kondisi psikis-psikologis. Akar masalah kelelahan 

adalah monotoninya pekerjaan, intensitas dan lamanya kerja mental dan 

fisik yang tidak sejalan dengan kehendak tenaga kerja yang bersangkutan, 

keadaan lingkungan yang berbeda dari estimasi semula, tidak jelasnya 

tanggung jawab, kekhawatiran yang mendalam dan konflik batin serta 

kondisi sakit yang diderita oleh tenaga kerja (Tarwaka, 2004).   

Pengaruh dari keadaan yang menjadi sebab kelelahan tersebut 

seperti berkumpul dalam tubuh dan mengakibatkan perasaan lelah. 

Perasaan lelah demikian yang berkadar tinggi dapat menyebabkan 

seseorang tidak ingin lagi bekerja sehingga berhenti bekerja sebagaimana 

halnya kelelahan fisiologis yang mengakibatkan tenaga kerja yang bekerja 

fisik menghentikan kegiatannya oleh karena merasa lelah (Suma’mur, 

2009). 

   Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah 
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istirahat. Kelelahan diatur secara sentral otak pada susunan syaraf pusat 

terdapat sistem aktivasi (bersifat simpatis). Istilah kelelahan biasanya 

menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi 

semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas 

kerja serta ketahanan tubuh. Kelelahan biasanya ditandai dengan 

berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh monotoni, 

intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan sebab-sebab 

mental, status kesehatan dan keadaan gizi (Tarwaka, 2004). 

   Kelelahan (Kelesuan) adalah perasaan subjektif lelah pada pekerja 

yang mengalami kelelahan kerja, yang merupakan semua perasaan yang 

tidak menyenangkan.  Kelelahan berbeda dengan kelemahan dan memiliki 

sifat bertahap. Kelelahan dapat diatasi dengan periode istirahat tidak 

seperti kelemahan. Secara medis, kelelahan adalah gejala nonspesifik, 

yang berarti bahwa ia memiliki banyak kemungkinan penyebab. 

(Kuswana, 2014). 

   Kelelahan kerja tidak dapat di definisikan secara jelas tetapi dapat 

dirasakan sebagai perasaan kelelahan kerja disertai adanya perubahan 

waktu reaksi yang menonjol maka indikator perasaan kelelahan kerja dan 

waktu reaksi dapat dipergunakan untuk mengetahui adanya kelelahan 

kerja. Perasaan kelelahan kerja adalah gejala subjektif kelelahan kerja 

yang dikeluhkan pekerja merupakan semua perasaan yang tidak 

menyenangkan (Setyawati, 2010). 
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2.1.2 Pengukuran Kelelahan Kerja 

    KAUPK2 merupakan suatu alat untuk mengukur indikator 

perasaan kelelahan kerja yang di desain oleh Setyawati (2010) khusus bagi 

pekerja Indonesia. KAUPK2 terdiri dari 17 pernyataan, yang telah teruji 

kesahihan dan kehandalannya untuk mengukur perasaan kelelahan pada 

pekerja yang mengeluh adanya perasaan kelelahan. 

    KAUPK2 dipergunakan dengan memberi skor 1-2-3-4 untuk setiap 

pertanyaan. Jumlah skor untuk seluruh pertanyaan dijumlahkan, untuk 

menentukan tingkat perasaan kelelahan kerja. Normal, Lelah ringan, lelah 

sedang dan lelah berat. KAUPK2 tersebut dapat dimanfaatkan tersendiri 

pada satu waktu saja atau pada tiga waktu kerja misalnya pada pagi hari, 

siang hari sesaat sebelum istirahat, dan sore hari sesaat setelah selesai 

bekerja (Setyawati, 2010).  

  

2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kelelahan Kerja 

2.2.1 Asupan gizi 

Asupan gizi didapatkan dari konsumsi pangan seseorang. 

Kaonsumsi pangan adalah jumlah dan jenis pangan yang dimakan oleh 

seseorang dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis, 

psikologis, dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah untuk memenuhi rasa 

lapar atau keinginan memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. 

Tujuan psikologis merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

kebutuhan untuk memenuhi kepuasan emosional ataupun selera individu 
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dan tujuan sosiologis berhubungan dengan pemeliharaan hubungan antar 

manusia dalam kelompok kecil maupun kelompok besar (Marsetyo, 2010). 

Lestyanto, dkk (2013) menyatakan bahwa kebutuhan pangan hanya 

diperlukan secukupnya, bila kurang maupun lebih dari kecukupan yang 

diperlukan, terutama apabila dialami dalam jangka waktu yang lama, akan 

berdampak buruk bagi kesehatan. Adanya interaksi antara berbagai zat gizi 

memberikan gambaran perlunya diupayakan suatu keseimbangan zat-zat 

gizi yang dikonsumsi. Semakin beranekaragam bahan pangan yang 

dikonsumsi, maka semakin tercapai keseimbangan dalam interaksi antara 

zat gizi. Kekurangan dan kelebihan zat gizi yang diterima tubuh seseorang 

akan mempunyai dampak negatif yang sama. Perbaikan konsumsi pangan 

dan peningkatan status gizi sesuai atau seimbang dengan yang diperlukan 

tubuh merupakan unsur penting yang berdampak positif bagi peningkatan 

kualitas hidup manusia, kesehatan, kreativitas dan produktivitas. 

Gizi kerja adalah nutrisi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk 

memenuhi kebutuhan. Sebagai suatu aspek dari ilmu gizi pada umumnya, 

maka gizi kerja ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan seta mengupayakan daya kerja tenaga kerja yang optimal. 

Kesehatan dan daya kerja sangat erat hubungannya dengan tingkat gizi 

seseorang. Tubuh memerlukan zat-zat dari makanan untuk pemeliharaan 

tubuh, perbaikan kerusakan sel dan jaringan juga untuk pertumbuhan, 

yang banyak sedikitnya kebutuhan akan zat makanan ini sangat tegantung 
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pada usia, jenis kelamin, beban kerja dan keadaan lingkungan yang 

berkaitan (Suma’mur, 2009). 

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 terdapat 

dalam sel tubuh. Kekurangan makanan secara terus menerus akan 

menyebakan susunan tubuh fisiologi terganggu. Apabila hal ini terjadi 

akibatnya tenaga kerja yang bersangkutan tidak dapat melakukan 

pekerjaan secara baik dan produktivitas kerjanyaakan menurun bahkan 

dapat mencapai target rendah (Setyawati dan Langgar, 2014). 

Untuk mengetahui keadaan konsumsi makanan oleh tenaga kerja 

perlu diadakan survey makanan mengenai jenis makanan yang di makan 

yang disesuaiakan dengan usia dan Angka Kecukupan Gizi. Menurut 

Angka Kecukupan Gizi (2013). Untuk pekerja usia 19-29 tahun 2250 kkal, 

56 gram untuk protein, 1500 mg untuk sodium, sedangkan vitamin B1 1,1 

mg. Pada usia 30-49 tahun kecukupan energinya sebesar 2150 kkal, 57 

gram untuk protein, 1500 mg untuk sodium, sedangkan vitamin B1 1,1 mg 

(Marmi, 2013). 

2.2.2 Status Gizi 

 Gizi kerja adalah pemberian gizi yang diterapkan kepada 

masyarakat pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, 

efisiensi dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya sedangkan 

manfaat yang diharapkan dari pemenuhan gizi kerja adalah untuk 
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mempertahankan dan meningkatkan ketahanan tubuh serta penyeimbang 

kebutuhan gizi dan kalori terhadap tuntutan tugas pekerja (Tarwaka, dkk, 

2004). 

 Menurut Suma’mur (2009), gizi berarti nutrisi yang diperlukan 

oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis 

pekerjaan, sebagai suatu aspek dari ilmu gizi, maka gizi kerja lebih 

ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta 

mengupayakan daya kerja yang optimal. Dengan gizi kerja diharapkan 

dapat diwujudkan kesehatan dan kesejahteraan kerja, sedangkan menurut 

(Budiono 2003, dalam Febriana, 2010) menyatakan seorang tenaga kerja 

apabila memiliki keadaan gizi yang baik akan memiliki kapasitas kerja dan 

ketahanan tubuh yang lebih baik, begitu juga sebaliknya. 

 Status gizi adalah suatu keadaan  yang memberikan petunjuk 

keadaan gizi tenaga kerja berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMT). Gizi 

merupakan organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi 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. 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 makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan 

makanan yang mengandung bahan makanan secara lengkap. Gizi 
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mempunyai nilai yang sangat penting bagi tubuh, yaitu, 1) untuk 

memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan 2) 

memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari- hari (Supariasa, 

2010). 

 Pemenuhan kebututuhan akan zat makanan akan menentukan 

status gizi seseorang termasuk tenaga kerja. Status gizi demikian sangat 

tergantung pada latar belakang pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, 

budaya masyarakat dan juga derajat kesehatan. Unsur terpenting bagi 

penilaian status gizi adalah tinggi badan dan berat badan yang menentukan 

besarnya Indeks Masa Tubuh (IMT atatu Body Mass Index yaitu berat 

badan (BB)² tinggi badan (TB) atau IMT = BB/TB² dengan satuan kg per 

m². Apabila IMT < 18,5, maka Status gizi adalah kurang; Status gizi 

normal jika nilai IMT 18,5-24,9 dan status gizi lebih bila nilai IMT 25,0-

27kg/m² (Suma’mur, 2009). 

Tabel 2.3 

Kategori IMT 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Supariasa, 2010 

 

 Kesehatan dan daya kerja sangat erat hubungannya dengan tingkat 

gizi seseorang. Tubuh memerlukan zat-zat dari makanan untuk 

pemeliharaan tubuh, perbaikan kerusakan sel dan jaringan. Zat makanan 

Keadaan Gizi IMT 

Kurus Sekali < 17,0 

Kurus 17,0 – 18,4 

Normal 18,5 – 25,0 

Gemuk 25,1 – 27,0 

Gemuk Sekali > 27,0 
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tersebut diperlukan juga untuk bekerja dan meningkat sepadan dengan 

lebih beratnya pekerjaan (Suma’mur, 2009). 

   Menurut Daniel (2015) menunjukkan bahwa kelelahan kerja 

kategori ringan ditemukan pada status gizi kurang sebanyak 4 orang 

pekerja (6.6%), gizi normal dan gizi lebihsebanyak 7 orang pekerja 11,5%. 

Sementara, kelelahan kerja kategori lelah sedang sebanyak 16 orang 

(26,2%) gizi normal sebanyak 11 orang (18%) dan gizi lebih sebanyak 4 

pekerja (6,6%) dan gizi lebih sebanyak 4 pekerja (6,6%). Sementara itu,  

kelelahan kerja kategori lelah berat ditemukan  pada status gizi kategori 

gizi kurang sebanyak 8 orang (13,1%) dan gizi normal sebanya 4 orang 

(6,6%). 

   Pada hasil uji korelasi Rank Spearman antara status gizi dengan 

kelelahan kerja dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah 0,391 

dengan nilai negatif dan nilai p=0,002 dimana P<0,05 artinya terdapat 

hubungan status gizi dengan kelelahan kerja pada pekerja di PTPN I PKS 

Pulau Tiga tahun 2015. 

2.2.3 Zat gizi makro 

Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar 

dengan satuan gram seperti: 

1. Asupan Energi  

Energi berasal dari karbohidrat, lemak dan protein, ketiga zat ini 

memberikan sumbangan energi yang dapat dimanfaatkan untuk gerak dan 

aktivias fisik serta aktifitas metabolisme didalam tubuh. Ketiga zat ini 
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terdapat jumlah paling banyak dalam bahan pangan. Namun penyumbang 

energi terbesar dari ketiga unsur zat gizi tersebut adalah lemak. Dalam 

fungsi zat pemberi energi, ketiga zat gizi tersebut dinamakan zat pembakar 

(Marmi, 2013). 

Kebutuhan energi seseorang menurut FAO/WHO (1985) adalah 

konsumsi energi berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi 

pengeluaran energi seseorang. Ketika seseorang mempunyai ukuran dan 

komposisi tubuh dengan tingkat aktifitas yang sesuai dengan kesehatan 

jangka penjang yang memungkinkan pemeliharaan aktifitas fisik yang 

dibutuhkan energi termasuk kebutuhan secara sosial dan ekonomi 

(Almatsier, 2015). 

Asupan energi yang tidak sesuai dengan beban kerja yang 

dilakukan akan mempercepat seseorang merasa lelah. Kelelahan 

merupakan mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari 

kerusakan lebih lanjut, sehingga terjadi pemulihan. Kelelahan 

menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu tetapi 

semuanya bermuara pada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas 

kerja serta ketahanan tubuh (Umyati, 2010). 

Kekurangan atau kelebihan energi bagi pekerja sama tidak baik 

bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Kekurangan energi terjadi bila 

konsumsi energi melalui makanan kurang dari energi yang dibutuhkan 

atau dikeluarkan oleh tubuh akan mengakibatkan berat badan kurang dari 

berat badan seharusnya (ideal), sedangkan bila konsumsi energi melebihi 
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dari energi yang dibutuhkan atau dikleuarkan tubuh maka akan terjadi 

kegemukan yang akan menyebabkan gangguan dalam fungsi cerna dan 

merupakan resiko untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes 

mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan dapat memperpendek 

harapan hidup (Marmi, 2013). 

Asupan energi pekerja dapat meningkatkan status gizi seorang 

pekerja. Status gizi di kategorikan menjadi gizi baik, gizi sedang, dan gizi 

kurang. Status gizi yang kurang  melambang kan kondisi tubuh yang buruk 

tersebut dapat mempengaruhi pekerja dalam bekerja dan dapat 

menyebabkan kelelahan kerja (Daniel, 2015). 

Penelitian tentang gizi kerja hubungannya dengan kelelahan 

dilakukan oleh Dyahumi dan Ulfah (2012) pada salah satu perusahaan bulu 

mata palsu di Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada 52 orang pekerja 

dibagian knitting, yaitu bagian penempelan bulu mata. Pekerja memiliki 

waktu kerja selama 7 jam dalam sehari dengan posisi badan monoton yaitu 

condong kedepan secara terus-menerus saat menata bulu mata sehingga 

sangat rentan terhadap terjadinya kelelahan. Hasilnya menunjukkan 

sebanyak 63,5% mengalami kelelahan berat, dan sebanyak 50% pekerja 

mengalami defisit konsumsi energi. Setelah di uji menggunakan analisis 

Regres Logistik dapat disimpulkan bahwa pekerja tingkat konsumsi energi 

defisit akan mempunyai probabilitas 75,57% (apabila Variabel 

dimasukkan hanya energi dan Protein) atau (apabila variabel yang 

dimasukkan energi, protein dan anemia) untuk terjadinya kelelahan. 
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Tingkat konsumsi energi didapatkan dengan cara dibandingkan 

dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) menurut umur pekerja. 

Tabel 2.4 

Angka Kecukupan Energi 
Kelompok umur Kebutuhan Energi (kkal) 

Laki-laki Perempuan 

19-29 tahun 2725 2250 

30-49 tahun 2625 2150 

Sumber : Kepmenkes no 75 tahun 2013 

2. Asupan Protein  

  Protein memegang peranan esensial dalam mengangkut zat-zat gizi 

dari saluran cerna melalui dinding saluran cerna kedalam darah, dari darah 

kejaringan-jaringan dan melalui membran sel kedalam sel-sel. Sebagian 

besar bahan yang mengangkut zat-zat gizi ini adalah protein, menyebabkan 

gangguan pada absorpsi dan transportasi zat-zat gizi (Almatsier, 2015). 

  Protein sebagai pembangun/pembentuk struktur tubuh terlihat dari 

gambaran susunan tubuh manusia. Lebih kurang 20% atau 1/5 bagian berat 

badan orang dewasa terdiri dari protein. Dari analisa berat kering sebanyak 

50% atau separuh berat badan orang dewasa terdiri dari protein. Dari 

bagian tersebut, 1/3 berada dalam otot, 1/5 tersimpan dalam tulang dan 

kartilago (tulang rawan), 1/10 tersimpan dalam kulit dan sisanya berada 

dalam cairan tubuh dan jaringan (Marmi, 2013).  

  Protein lengkap berfungsi membentuk sel-sel baru untuk 

menggantikan sel-sel tua atau yang sudah rusak. Protein lengkap sebagian 

mengandung asam amino essensial dalam jumlah yang tidak cukup dan 

asam  amino tidak essensial. Protein lengkap sebagian terutama terdapat 

pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan dan sebagian kecil dari 
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hewan, sebagian dapat dibentuk oleh dan didalam badan manusia sendiri. 

Protein golongan ini tidak berfungsi untuk membentuk sel-sel baru, tetapi 

berfungsi mengganti sel-sel tua serta dapat dipakai sebagai penghasil 

kalori. Protein tidak lengkap tidak mengandung asam-asam amino 

essensial melainkan hanya yang tidak essensial saja, terdapat terutama 

pada makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dapat dibentuk oleh 

dan didalam badan manusia sendiri dari sisa-sisa metabolisme karbohidrat, 

lemak dan berfungsi terutama sebagai penghasil kalori dan hanya sedikit 

untuk pergantian sel-sel tua (Suma’mur, 2009). 

   Kelebihan dan kekurangan protein sama-sama tidak baik bagi 

kesehatan, kelebihan asupan protein akan meningkatkan kadar keasaman 

tubuh, khusunya keasaman darah dan jaringan. Kondisi ini disebut asidosis 

yang ditandai dengan gangguan pencernaan, seperti kembung, sakit maag, 

sembelit. Kekurangan intake protein akan mempengaruhi kalori yang 

kurang dan berakibat berkurangmya kapasitas kerja (Marmi, 2013).  

 Tingkat konsumsi protein didapatkan dengan cara dibandingkan 

dengan Angka Kecukupan Protein (AKP) menurut umur pekerja. 

Tabel 2.5 

Angka Kecukupan Protein 
Kelompok Umur Kebutuhan Protein (gram) 

Laki-laki Perempuan  

19-29 tahun 62 56 

30-49 tahun  65 57 

sumber : Kepmenkes no 75 tahun 2013 

 Protein merupakan zat gizi penghasil energi yang tidak berperan 

sebagai sumber energi, tetapi berfungsi untuk mengganti jaringan dan sel 

tubuh yang rusak. Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat 
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penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, zat 

pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam amino yang tidak 

dimiliki oleh lemak atau karbohidrat (Herliani, 2012). 

Protein dapat digunakan sebagai bahan bakar apabila keperluan 

energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Kekurangan 

protein dapat menyebabkan  gangguan pada asupan dantransportasi zat-zat 

gizi. Asupan protein yang lebih maka protein akan mengalami deaminase, 

kemudian nitrogen dikeluarkan dari tubuh dan sisa ikatan karbon akan di 

ubah memjadi lemak dan disimpan dalam tubuh. Oleh karena itu  

konsumsi protein secara berlebihan dapat menyebakan kegemukan 

(Oktapiyanti, 2014). 

 Kecukupan protein akan dapat terpenuhi apabila kecukupan energi 

terpenuhi karena sebanyak apapun protein akan dibakar menjadi panas dan 

tenaga, apabila cadangan energi masih dibawah kebutuhan. Kekurangan 

protein yang terus menerus akan menimbulkan gejal yaitu pertumbuhan 

kurang baik, daya tahan tubuh menurun, rentan terhadap penyakit, daya 

kreatifitas dan daya kerja merosot mental lemah dan lain-lain. Tingkat 

kecukupan asupan proteinakan mempengaruhi status gizi. Sumber-sumber 

protein diperoleh dari bahan makanan berasal dari hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik. 

Dalam jumlah maupun mutunya sepert: telur, susu, daging, unggas, ikan 

dan kerang (Diah, 2012). 
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2.2.4 Zat Gizi Mikro  

Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah 

kecil atau sedikit tetapi ada didalam makanan menggunakan satuan mg 

untuk sebagian besar mineral dan vitamin seperti: 

1. Asupan Sodium 

Sodiumadalahion positif yang mudah ditemukan pada darah, sel,dan 

cairan tubuh. Sodium kerap bekerja bersama dengan potassium menjadi 

mineral intraseluler utama. Sodium yang ditemukan pada cairan di 

sekitar sel mencapai 60 persen. Sekitar 10 persen ada di dalam sel dan 

sisanya pada tulang. Sodium kerap pula disebut natrium. Sodium yang 

berkombinasi dengan klorida kerap disebut garam. Dalam jumlah yang 

normal, sodium berguna mengatur keseimbangan cairan tubuh baik di 

dalam sel maupun di luar sel. Pekerjaan ini dilakukan sodium bersama 

potassium. Dua mineral ini juga menjaga keseimbangan asam-basa 

tubuh. Adanya sodium dan potassium turut membantu kelancaran 

kontrasi otot dan impuls saraf. Sodium juga dimanfaatkan dalam 

mengontrol asam klorida di dalam lambung. Selain itu bermanfaat pula 

untuk pengangkutan asam amino dari usus masuk ke dalam darah 

(wahyuni, 2012). 

Kasus defisiensi atau kekurangan sodium termasuk jarang ditemui 

dibanding orang yang memiliki kelebihan zat ini. Tapi, jika sampai 

kekurangan sodium, dapat mengakibatkan diare, muntah, dan kekurangan 

http://kb.123sehat.com/buah-buahan/jeruk-purut/
http://kb.123sehat.com/mineral/potassium-kalium/
http://kb.123sehat.com/lain/radikal-bebas/
http://kb.123sehat.com/mineral/silikon/
http://kb.123sehat.com/mineral/klorida/
http://kb.123sehat.com/asam-amino/asam-amino/
http://kb.123sehat.com/herbal/sambiloto/
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gizi umum terutama karbohidrat. Biasanya kekurangan sodium disertai 

dehidrasi. Saat air hilang dari dalam tubuh, sekaligus sodium ikut hilang. 

Makanan sehari-hari biasanya cukup mengandung sodium yang 

dibutuhkan tubuh. Taksiran kebutuhan sodium sehari untuk orang dewasa 

adalah sebanyak 500 mg. Kecukupan gizi yang dianjurkan: 2 g NaCl 

perhari untuk orang dewasa sama dengan kira – kira 5 g garam dapur. 

Sodium adalah komposisi cairan tubuh yang terdiri dari air, selain 

air cairan tubuh mengandung dua jenis substansi terlarut (zat terlarut) 

elektrolit dan non-elektrolit yaitu: 

a. Elektrolit adalah substansi yang berdiasosiasi (terpisah) di dalam 

larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Elektrolit berdisisiasi 

menjadi ion positif dan negatif dan diukur dengan kapasitasnya untuk 

saling berikatan satu sam lain (miliekuvalen/liter∙mol/LCE) atau dengan 

berat molekul dalam garam (milimol/liter mEq/LCE) juimlah kation 

dan anion, yang diukur dalam miliekuivalen, dalam larutan selalu sama. 

Kation adalah ion- ion  yang membentuk muatan positif dalam 

larutan. Kation ekstraselular utama adalah natrium (NaO), sedangkan 

kation intraselular utama adalah kalium (KO).  Sistem pompa terdapat 

didinding sel tubuh  yang memompa natrium keluar dan kalium 

kedalam. 

Anion adalah ion-ion yang membentuk muatan negatif dalam 

larutan. Anion ekstraselular utama adalah klorida (CIE), sedangkan 

anion intraselular utama adalah ion fosfat (PO4\). Karena kandungan 

http://kb.123sehat.com/lain/angka-kecukupan-gizi-akg/
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elektrolit dari plasama dan cairan interstistal secara esensial sama, nilai 

elektrolit plasma menunjukkan komposisi cairan ekstraselular, yang 

terdiri atas cairan intraselular dan intertisial. Namun demikian, nilai 

elektrolit plasma tidak selalu menunjukkan komposisio elektrolit dari 

cairan intraselular. Pemahaman perbedaan antara dua kompartemen ini 

penting dalam mengantisipasi gangguan seperti trauma jaringan atau 

ketidakseimbangan asam basa. Pada situasi ini, elektrolit dapat 

dilepaskan dari atau bergerak kedalam atau keluar sel, secara bermakna 

mengubah nilai elektrolit plasama (Kartini, 2013). 

b. Non-elektrolit adalah substansi seperti glukosa dan urea yang tidak 

berdiosiasi dalam larutan dan diukur  berdasarkan berat (miligram per 

100 ml-mg/dl. Non-elektrolit lainnya yang secara klinis penting yaitu 

kreatinin dan bilirubin. 

Fungsi Sodium yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh 

(ekstrasel), menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan 

dalam pengaturan kepekaan otot dan saraf. Berperan dalam transmisi 

saraf yang menghasilkan terjadinya kontaksi otot, berperan absorbsi 

glukosa dan berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui 

membran, terutama melalui dinding usus, menjaga keseimbangan 

elektrolit cairan tubuh, . 

Kekurangan sodium juga dapat mengakibatkan hiponatremia 

penyebabnya adalah syndrome insufficiencyADH (SIADH), 

hiperglikemi, masukan cairan secara perenteral yang < elekrolit 
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meningkat, penggunaan air ledeng untuk anema atau irigasi gaster. 

Manifestasi klinis yaitu mual, kram perut, neurospsikkiartrik, anoreksia, 

dan perasaan lelah (digilib.unimus.ac.id/download.php?id=5775). 

Menurut wahyuni dkk, (2012) dalam keadaan normal tiap 

anggota tubuh manusia mempunyai temperatur yang berbeda. Tubuh 

manusia selalu berusaha mempertahankan dalam keadaan normal 

dengan suatu sistem tubuh yang sempurna  sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh, tetapi 

untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh 

manusia dapat menyesuaikan darinya dengan temperatur luar jika 

perubahan temperatur luar tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 

35% untuk kondisi dingin dari keadaan tubuh normal. 

Pada keadaan suhu yang tidak normal tubuh kehilangan banyak 

cairan tubuh dan elektrolit karena digunakan untuk menjaga tubuh 

dalam keadaan suhu normal. penggantian cairan tubuh dan elektrolit 

yang tepat akan mengurangi dampak yang lebih parah akibat dahidrasi. 

Dalam cairan tubuh terdapat elektrolit berpa kation dan anion. Kation 

yang utama dalam cairan tubuh adalah sodium (NA+) dan pottasium 

(K+), sedangkan anion utama adalah klorida (Cl-). Kebutuhan sodium 

perhari 1500 mg untuk 19 – 49 tahun berdasarkan AKG (2013). 

Dari hasil penelitian wahyuni (2012) berdasrkan analisis 

univariat responden yang mengkonsumsi sodium per 24 jam di 

kategorikan konsumsi rendah (85,4%) atau dengan kata lain jumlah 



32 
 

 
 

cairan yang dikonsumsi selama 24 jam kurang dar standar yang di 

anjurkan yaitu 2000 ml. Berdasarkan hubungannya diketahui 48 

responden yang mengkonsumsi kurang dari standar  70,7%. Sedangkan 

responden yang mengkonsumsi sodium dalam jumlah yang cukup 

paling besar tidak mengalami kelelahan atau termasuk normal.  

Bagitu juga dengan hasil analisis statistik menggunakan uji 

Kendall’s Tau diperoleh bahwa nilai probabilitas P-Value 0,005. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi 

sodium dengan kelelahan pada pekerja bagian pengepakan PT. X 

Semarang. 

Tingkat konsumsi Sodium didapatkan dengan cara dibandingkan 

dengan Angka Kecukupan Sodium (AKS) menurut umur pekerja. 

Tabel 2.6 

Angka Kecukupan Sodium 
Kelompok Umur Kebutuhan Sodium (mg) 

Laki-laki Perempuan  

19-29 tahun 1500 1500 

30-49 tahun 1500 1500 

Sumber : Kepmenkes no 75 tahun 2013 

2. Asupan Vitamin B1 

  Vitamin B1, yang dikenal juga dengan nama tiamin, merupakan 

salah satu jenis vitamin dengan struktur kimia C12H17CIN4OS, salah satu 

jenis vitamin B kompleks. Bentuk murni dari vitamin b1 Thiamin adalah 

Tiamin Hidroklorida. Tiamina, vitamin B1, aneurin (bahasa Inggris: 

thio-vitamine, thiamine, thiamin) adalah vitamin yang terlarut dalam air. 

Tiamina disintesis dalam bakteteri, fungsi dan tanaman. 
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Vitamin B1 (Thiamin) merupakan zat gizi mikro yang memegang 

peranan esensial dalam transformasi energi, konduksi membran dan saraf 

serta dalam sintesis pentosa dan bentuk koenzim tereduksi dari niasin. 

Kekurangan Vitamin B1 dapat menyebakan seseorang nafsu makan 

berkurang, gangguan pencernaan, sukar kebelakang, rasa kesemutan, 

berdebar-debar, lelah dan refleks berkurang (Marmi, 2013). 

Vitamin B1 bermanfaat dalam membantu mengatasi gejala 

kelelahan karena vitamin tersebut dapat memperbaiki metabolisme 

karbohidrat yang digunakan untuk menghasilkan energi dan dapat 

mengurangi penumpukan asam laktat pada otot yang mengalami 

kelelahan. Fungsi vitamin B1 berperan dalam mengikat gugus fosfat dari 

ATP sehingga berbentuk koenzim thianin pirofosfat (TPP). Koenzim ini 

diperlukan dalam proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan 

selanjutnya menjadi asetikoenzim A. TPP juga berperan dalam 

penimbunan asam laktat dalam sel tubuh yang menyebabkan kelelahan 

(Sudjadi, 2010) 

Tingkat konsumsi Vitamin B1 didapatkan dengan cara 

dibandingkan dengan Angka Kecukupan Vitamin B1 (AKVit.B1) menurut 

umur dan jenis kelamin pekerja. 

Tabel 2.7 

Angka Kecukupan Vitamin B1  
Kelompok umur Kebutuhan Vitamin B1 (mg) 

Laki-laki Perempuan  

19-29 tahun 1,3 1,1 

30-49 tahun 1,4 1,1 

Sumber : Kepmenkes no 75 tahun 2013 
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Berdasarkan Angka Kecukupan gizi tahun 2013 dapat dibedakan 

kecukupan gizinya antara Laki-Laki, Perempuan dan Ibu Hamil sebagai 

berikut: 

Tabel 2.8 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013 
Jenis kelamin Kelompok umur Energi 

(kkal) 

Protein (g) Natrium 

(mg) 

Vit. 

B1(mg) 

Laki-laki 19-29 tahun 2675 66 1500 1,6 

30-49 tahun 2725 62 1500 1,6 

Perempuan   19-29 tahun 2250 56 1500 1,1 

  30-49 tahun 2150 57 1500 1,1 

Tambahan 

Bumil 

Trimester 1 +180 +20 +0 +0,3 

Tambahan 

Bumil  

Trimester 2 +300 +20 +0 +0,3 

Tambahan 

Bumil 

Trimester 3 +300 +20 +0 +0,3 
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2.4Kerangka Teori  

  Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka penulis membuat 

kerangka teori sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dik : diteliti           : 

         Tidak diteliti :  

 

Gambar II.3 Teori kombinasi Pengaruh penyebab Kelelahan dan penyegaran 

(Recuperation) 

Sumber : Grandjean (1991) dalam tarwaka (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelelahan Kerja 

Lingkungan : 

1.penerangan 

2. suhu 

 

Nutrisi: 

1. Makro: 

- Energi  

- Protein  

 

2. Mikro: 

- Sodium 

- Vitamin B1 

 

3. Status Gizi 

Lama kerja 

Tanggung Jawab 

Kekhawatiran  
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BAB III 

 KERANGKA KONSEP 

  

3.1Kerangka Konsep 

Sebagai acuan dalam penelitian ini maka disusun bagan kerangka 

konsep sebagai berikut: 

Variabel Bebas    Variabel Terikat  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

3.2  VariabelPenelitian 

Variabel penelitian ini digunakan dua variabel yaitu, variabel bebas 

dan variabel terikat. 

3.2.1 VariabelBebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah asupan energi, asupan 

protein, asupan sodium, asupan vitamin b1 dan status gizi pada pekerja 

Kelelahan Kerja Pada 

Pekerja Di PT. Matahari 

Departement Store Kota 

Pontianak. 

Asupan Energi 

Asupan Protein 

 

- Karbo

hidrat 

- Protein 

- Lemak  

Asupan Sodium 

 

- Protein 

- Lemak  

Asupan Vitamin 

B1 

 

- Protein 

- Lemak  

Status Gizi 

(IMT) 
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Sales Promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG) di PT. 

Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  Kelelahan Kerja pada 

pekerja Sales Promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG) di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

 

3.3 Defenisi Operasional 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 
 

No Variabel D.0 Cara Ukur AlatUkur Hasilukur Skala 

A. VariabelBebas      
1. Asupan energi Jumlah rata-rata 

makanan yang 

dikonsumsi 

pekerja yang 

mengandung 

energi selama dua 

hari secara tidak 

berurutan dan 

kemudian 

dibandingkan 

dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

(AKG) yang 

dianjurkan. 

 

Wawancara Kuesioner 

Food Recall 2 

x 24 jam 

 

1.Kurang jika tingkat 

kecukupan energi  

< 2250kkal (19-29 

tahun) dan jika 

tingkat kecukupan 

< 2150kkal (30-49 

tahun) 

2.Cukup jika tingkat 

kecukupan 2250 

kkal (19-29 tahun) 

dan jika tingkat 

kecukupannya  

2150 kkal (30-

49tahun) (AKG 

2013). 

Ordinal 

2 Asupan 

protein 

 

Jumlah rata-rata 

makanan yang 

dikonsumsi 

pekerja yang 

mengandung 

protein selama 

dua hari secara 

tidak berurutan 

dan kemudian 

dibandingkan 

dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

(AKG) yang 

dianjurkan. 

Wawancara  Kuesioner 

Food Recall 2 

x 24 jam 

 

1.Kurang jika protein  

< 56g. (19 - 29 

tahun) dan jika < 

57g (30-49 tahun). 

2.Cukup jika 

proteinnya  56g  

(19-29 tahun) dan 

jika   57g (30-49 

tahun) (AKG, 

2013). 

Ordinal 
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3 Asupan 

vitamin B1 

 

Jumlah rata-rata 

makanan yang 

dikonsumsi 

pekerja yang 

mengandung 

vitamin B1 

selama dua hari 

secara tidak 

berurutan dan 

kemudian 

dibandingkan 

dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

(AKG) yang 

dianjurkan. 

 Wawancara Kuesioner 

Food Recall 2 

x 24 jam 

 

1. Kurang  jika  < 

1,1mg  (19 - 49 

tahun). 

2. Cukup  jika asupan 

vitamin b1 nya 

1,1mg  (19 - 49 

tahun)  (AKG, 

2013 

Ordinal  

4 Asupan 

Sodium 

Jumlah rata-rata 

makanan yang 

dikonsumsi 

pekerja yang 

mengandung 

Sodium selama 

dua hari secara 

tidak berurutan 

dan kemudian 

dibandingkan 

dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

(AKG) yang 

dianjurkan. 

 Wawancara  Kuesioner 

Food Recall 2 

x 24 jam 

 

1. Kurang  jika  

<1500mg  (19-49 

tahun) 

2. Cukup jika 

sodiumnya 1500mg  

(19-49 tahun) 

(AKG, 2013) 

Ordinal 

5 Status Gizi 

(IMT) 

Keadaan  gizi 

seseorang 

berdasarkan 

Indeks Massa 

Tubuh (IMT) 

yang  diukur 

dengan cara 

menimbang berat 

badan dalam 

satuan kilogram 

(kg) dibagi 

dengan tinggi 

badan dalam 

satuan meter  

kuadrat (m2). 

Menimbang 

berat badan 

dan mengukur 

tinggi badan. 

Timbangan 

Berat Badan 

Digital dan 

microtoise 

1.  Normal jika IMT  

18,5-25 Kg/m2 

2. Kurus jika < 18,5 

kg/m². 

3. Gemuk jika ≥ 25 

kg/m² 

 (Depkes, 1994, dalam 

Supariasa,  2012). 

Ordinal 

B VariabelTerik

at 

     

 Kelelahan 

kerja 

 Suatu keadaan 

dimana seseorang 

merasa lelah 

secara fisik dan / 

atau mental 

(Kuswana, 2014). 

Wawancara   KAUPK2 1. Skor  ≥17 = Lelah 

2. Skor <17 = tidak 

Lelah 

(Styawati, 2010). 

Ordinal  
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3.4 Hipotesis 

Hipotesis digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif (ha) 

yaitu: 

1. Ada hubunganantaraasupan energi dengankelelahankerjapadapekerja di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

2. Ada hubunganantaraasupan protein dengankelelahankerjapadapekerja di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

3. Ada hubunganantaraasupan vitamin B1 dengankelelahankerjapadapekerja 

di PT. Matahari Departement Store Ayani Kota Pontianak. 

4. Ada hubunganantaraasupan Sodium dengankelelahankerjapadapekerja di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

5. Ada hubungan antara Statusgizidengankelelahankerjapadapekerja di PT. 

Matahari Departement Store Kota Pontianak. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah PT. Matahari Departement 

Store Ayani Pontianak Kota. penelitian bersifat observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional, yaitu suatu penelitian yang mengobservasi 

variabel-variabel risiko dan efek sekaligus pada waktu yang sama 

(Notoadmodjo, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

Hubungan antara asupan zat gizi makro (Energidan Protein) dan mikro 

(Vit.B1 dan Sodium) serta setatus gizi dengan kelelahan kerja pada pekerja 

Sales Promotion Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG). 

 

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 28 agustus – 03 November 

2016. Tempat penelitian dilakukan di wilayah kerja PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak  yang terdiri  dari:  

1. PT. Matahari Departement Store Mega Mall di Jalan Ahmad Yani. 

2. PT. Matahari Departemnt Store Mega Mall di Jalan Jendral Urib. 
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4.3Populasi dan sampel  

4.3.1  Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang akan diteliti 

(Sunyoto, 2013). Obyek yang menjadi Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh pekerja yang bekerja sebagai Sales Promotion Boy (SPB) dan 

Sales Promotion Girl (SPG) di PT. Matahari Departement Store Kota 

Pontianak yang berjumlah 502 pekerja sebagai Sales Promotion Boy 

(SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG). 

4.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja Sales Promotion 

Boy (SPB) dan Sales Promotion Girl (SPG) di PT. Matahari Departement 

Store Kota Pontianak. Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan menggunakan metode Lameshow sebagai berikut: 

 

 

n =
Z21 −

α

2
𝑥𝑝(1 − 𝑝)𝑥N

d2(𝑁 − 1) + 𝑍21 −
α

2
𝑥𝑝(1 − p)

 

n =
(1,96)2x(0,2)(1 − 0,2)(502)

(0,05)2(502 − 1) + (1,96)2𝑥(0,2)𝑥(1 − 0,2)
 

n =
(3,84)(0,2)(0,8)(502)

(0,0025)(501) + (3,84)(0,2)(0,8)
 

n =
308,42

1,86
 

 

 

n = 165,81 ≈> 166 sampel  
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Keterangan:  

N :  Jumlah Populasi (502) 

q   :  1-p= 1-0,2 = 0,8 

P : Proporsi Kelelahan kerja dilapangan (0,2) 

d  :  Tingkat persisi yang dipakai 50% (0,5) 

Z²1-/2α:  Tingkat kemaknaan 95% (ditetapkanpeneliti1,96) 

n       :   Jumlah sampel minimal yang diperlukan 

Jadi pekerja di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak 

yang menjadi responden sebanyak 166 pekerja dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi. Jumlah masing-masing sampel setiap strata adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah sampel Pekerja di PT. Matahari Departement Store 

Kota PontianakTahun 2016. 
Bagian Jumlah 

Pekerja 

Perhitungan Sampel 

per Bagian 

Sampel per 

Bagian 

Ladies 99 99/502X166 32,73 (33) 

Shoes 90 90/502X166 29,76 (30) 

Youth 113 113/502X166 37,36 (37) 

Home 26 26/502X166 8,59    (9) 

Children 66 66/502X166 21,82 (22) 

Means 86 86/502X166 28,43 (28) 

Kasir 22 22/502X166 7,27    (7) 

Total 502  166 

Sumber: Data primer 2016 

Teknik sampel yang digunakan untuk mendapatkan sampel dalam 

penelitian ini adalah teknik proporsional random sampling. Proporsional 

random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap 

anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diseleksi sebagai sampel (Notoatmojo, 2012). 

 

 



43 
 

 
 

4.3.3 Kriteria Sampel 

 1. Kriteria Inklusi 

 Kriteria Inklusi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

responden untuk menjadi sampel dalam penelitian ini (Notoadmodjo, 

2012). Kriterianya adalah sebagai berikut:  

 a).  Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

 b). Sudah bekerja minimal 1 tahun. 

 c). Sales Promotion Boy (SPB) 

 d). Sales Promotion Girl (SPG) 

2. KriteriaEkslusi 

  Kriteria Ekslusi adalah syarat ekslusi untuk menjadi responden 

sudah ada, tetapi harus dikeluarkan karena hal tertentu (Notoadmodjo, 

2012). Kriterianya adalah sebagai berikut: 

a). Tidak  bersedia menjadi responden 

b). Pekerja kurang dari 1 tahun 

b).  Sakit  

c). Off 

d).Cuti  

e). Sedang haid 

f) Supervisor, Security, Castamer Sevice dan Koordinator 
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4.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

   Instrumen yang digunakan dengan meggunakan metode 

wawancara untuk mengetahui umur pekerja, masa kerja, KAUPK2, asupan 

makanan, berat badan dengan menggunakan timbangan digital  dan tinggi 

badan dengan microtoiceyang berkapasitas 2m. 

4.4.1 Teknik Pengumpulan Data. 

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden. Data tersebut meliputi tentang Asupan zat gizi makro 

(Energi, Protein) dan mikro (Vit, B1, Sodium), Status gizi, dan 

kelelahan kerja. untuk menentukan status gizi di lihat dari IMT nya, 

peneliti melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise 

yang berkapasitas 2 meter dengan ketelitian 0,1 cm, dan berat badan 

menggunakan timbangan berat badan digital. Mekanisme yang 

digunakan dalam pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise 

yaitu (Riskesdas,2007) : 

1. Melepas sepatu atau alas kaki. 

2. Berdiri tegak, pandangan lurus kedepan, telapak kaki menapak. 

3. Ukuran tinggi badan mulai dari tumit sampai puncak tengkorak 

4. Mencatat hasil yang ditunjukan alat pengukur dalam satuan (cm) 

Sedangkan mekanisme penimbangan berat badan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Melepas alas kaki 

2. Menyesuaikan jarum penunjang timbangan hingga sejajar angka nol 

kilogram 

3. Naik keatas timbangan, berdiri ditengah-tengah, posisi muka tegak 

kedepan. 

4. Mencatat hasil angka yang ditunjukan jarum petunjuk dalam satuan 

kilogram. 

Selain data primer, dalam penelitian ini juga mengumpulkan data 

sekunder.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

responden. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini menyangkut 

jumlah pekerja yang di dapat langsung dari Supervaiser di PT. Matahari 

Departement Setore Kota Pontianak, Untuk pengumpulan data tentang 

asupan zat gizi makro (Energi, Protein) dan mikro (Vit, B1, Sodium) 

peneliti melakukan food recall 2X24 jam kepada responden dengan cara 

wawancara. Selanjutnya, untuk melihat kelelahan kerja peneliti 

menggunakan Kuesioner KAUPK2. 

 

4.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

4.5.1 Tekhnik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut (Notoatmodjo, 2012) : 
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1) Editing, merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekkan isi 

formulir. Editing dilakukan dengan melihat kelengkapan data pada 

kuesioner. 

2) Coding, merupakan kegiatan merubah data yang berbentuk huruf 

menjadi ada angka atau bilangan. 

a. Untuk Variabel Independen   

Kelelahaan kerja: 

Kode 1 =  Lelah ≥ 17 

Kode 2 = Tidak Lelah < 17 

b. Untuk Variabel Dependen  

1. Asupan zat Gizi Makro 

a. Energi: 

1. Kurang  jika tingkat kecukupan < 2250 kkal (19-29 dan jika 

tingkat kecukupan<2150 kkal (30-49 tahun). 

2. Cukup jika tingkat kecukupan ≥ 2250 kkal (19-29 tahun) jika 

tingkat kecukupan ≥ 2150 kkal (30-49 tahun). 

b. Protein : 

1. Kurang jika tingkat kecukupan < 56 gram (19-29 tahun) dan jika 

tingkat kecukupan <57 gram (30-49 tahun). 

2. Cukup jika tingkat kecukupan ≥ 56 gram (19-29 tahun) dan jika 

tingkat kecukupan ≥ 57 gram (30-49 tahun) 

2.  Asupan Zat Gizi Mikro 

a. Vitamin B1 : 
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1. Kurang jika tingkat kecukupan < 1,1 mg (19-49 tahun) 

2. Cukup   jika tingkat kecukupan ≥ 1,1 mg (19-49 tahun) 

b. Sodium: 

1. Kurang jika tingkat kecukupan <1500 mg (19-49 tahun). 

2. Cukup jika tingkat kecukupan ≥ 1500 mg (19-49 tahun) 

c. Status Gizi 

Kode 1 = Normal jika IMT18,5 s/d 25 

Kode 2 = Kurus < 18,5 

Kode 3 = Gemuk ≥ 25 

3).Entry, memasukkan data yang telah di coding dalam program aplikasi 

pengolahan data berbasis komputer. 

4).  Cleaning, merupakan kegiatan pengecekkan kembali data yang sudah 

di entry apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut 

dimungkinkan terjadi pada saat data di entry ke komputer. 

5).  Analiting 

Mengelompokkan data ke dalam suatu label tertentu seperti 

status gizi(IMT), asupan zat gizi makro (Energi, Protein), dan mikro 

(Vit, B1, Sodium) sesuai dengan tujuan penelitian. Keterangan nilai 

untuk jawaban penelitian 

4.5.2 Teknik Penyajian Data 

Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi serta tabel analisis pengaruh antara variabel disertai narasi. 

 



48 
 

 
 

4.6  Teknik Analisis Data 

4.6.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 

2012). Analisis univariat dilakukan pada variabel Asupan zat gizi makro 

(Energi, Protein) dan mikro (Vitamin B1, Sodium), Status gizi dan 

kelelahan kerja. 

4.6.2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini 

akan menghubungkan variabel independen yaitu asupan zat gizi makro 

(Energi, Protein) dan mikro (Vitamin B1, Sodium), serta status gizi 

dengan variabel dependen yaitu kelelahan kerja. Analisis bivariat pada 

penelitian ini menggunakan uji statistik Chi-square dengan derajat 

kepercayaan 95%.  

Derajat  kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

95% (taraf kepercayaan) untuk melihat hasil kemaknaan perhitungan 

statistik digunakan batas kemaknaan 0,05, berarti jika p-value ≤ 0,05, 

maka hasil bermakna yang artinya hipotesis diterima dan apabila p-value > 

0,05, maka hasilnya tidak bermakna yang artinya hipotesis ditolak, serta 

melihat besarnya prevalensi rate (PR). 
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Interpretasi hasil prevalens ratio dalam studi cross sectional selain 

didasarkan pada nilai confidence interval (CI) juga didasarkan pada nilai 

prevalens ratio (PR) dengan parameter sebagai berikut, (Chandra, 2011): 

1. Jika PR = 1, artinya variabel independen bukan merupakan faktor 

risiko. 

2. Jika PR ≥ 1 dan confidence interval tidak mencakup angka 1, artinya 

variabel independen merupakan faktor risiko. 

3. Jika PR ≤ 1 dan confidence interval kepercayaan tidak mencakup angka 

1, artinya variabel independen merupakan faktor protektif atau faktor 

pencegah. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil  

5.1.1 Gambaran Umum Penelitian 

 

Gambaer 5.1  

Lokasi Penelitian Ayani Mega Mall Pontianak 

 

 

Gambar 5.2 

Lokasi Penelitian Mall Matahari Urib 
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Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 28 Agustus 2016 sampai 

dengan 03 November 2016 dengan lokasi penelitian di PT. Matahari 

Deprtement Store Kota pontianak yang dipimpin oleh Bapak Hadi Fatta dan 

Bapak Israfi. ± Selama 15 tahun PT. Matahari departement Store kota 

pontianak berdiri. PT Matahari Department Store Tbk (“Matahari” atau 

“Perseroan”) adalah perusahaan ritel terkemuka di Indonesia yang 

menyediakan perlengkapan fashion, aksesoris, kecantikan, hingga peralatan 

rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Matahari menghadirkan produk-

produk stylish berkualitas tinggi serta pengalaman berbelanja yang istimewa, 

bekerja sama dengan pemasok lokal dan internasional yang terpercaya untuk 

menawarkan beragam produk terkini dari merek eksklusif dan merek 

internasional. 

5.1.2 Gambaran Lokasi Penelitian 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak adalah pusat 

perbelanjaan ternama yaitu dengan sebutan Matahari Mall. Mall adalah jenis 

dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup 

dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur 

sehingga berada diantara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan. 

Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), umumnya sebuah 

mall memiliki tinggi tiga lantai. Sedangkan PT. Matahari Departement Store 

berada dilantai 1 dan lantai 2, terdiri dari 502 pekerja (Spg/Spb). 
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5.1.3 Proses Alur Kerja 

 PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak juga memeiliki alur kerja 

untuk meningkatkan visi dan misi mereka yaitu dengan standar: 

1. Pendidikan, PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak menerima 

pekerja minimal berpendidikan SMA, SMK dan tidak sedang kuliah. 

2. Shiff kerja, PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak memiliki dua 

shiff kerja yaitu shiff pagi mulai masuk kerja pukul 09:00 s/d 17:00 wib 

dan shiff siang mulai pukul 14:00 s/d pukul 22:00 wib. 

3.  Jam istirahat pekerja untuk shiff pagi pukul 14:15 s/d 15:15 wib dan 

istirahat sore 15:45 s/d 16:45 wib. 

4. Lembur kerja, PT. Matahari Department Store juga mewajibkan pekerja 

untuk lembur minimal 4 kali dalam waktu 1 bulan atau stiap fatner off, 

cuty, dan sakit. 

5. Off kerja, PT. Matahari juga memberikan off untuk setiap pekerja 4 kali 

dalam 1 bulan. 

6. Cuty kerja, PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak juga memberi 

kan cuty 12 hari, jika dianggap sudah bekerja minimal 1 tahun. Dalam 12 

hari tidak boleh diambil secara bersamaan. Minimal di bagi 3 dalam setiap 

bulan nya. 

7. Upah gaji minimum pekerja di PT.Matahari Departement Store kota 

pontianak setandar dengan UMK kota Pontianak yaitu sebesar Rp. 

1.865.000 setiap bulan nya. 



53 
 

 
 

8. Pekerja juga diberikan insentif, uang LHB, dan Uang Lembur sesuai 

pencapaian target masing-masing. 

 

5.1.4 Gambaran Umum Proses Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 

Alur Penelitian 

 

 

Populasi 

 (502 SPB / SPG) 

Sampel (166 SPB / SPG) 

Pemilihan Responden  per bagian 

dengan cara Kocok 

Kriteria 

Inklusi 

Kriteria 

ekslusi 
Ladies (33 SPB/SPG) 

Shoes  (30 SPB/SPG) 

Youth (37 SPB/SPG) 

Home (9 SPB/SPG) 

Children (22 SPB/SPG) 

Means (28 SPB/SPG) 

Kasir 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner KAUPK2 

dan lembar Food Recal untuk mendapatkan data primer. Peneliti 

menggunakan petugas D3 Gizi untuk pengambilan sampel Food Recall dan 

dalam peroses penelitian peneliti dibantu 6 orang teman yang membantu 

dokumentasi kegiatan peneliti serta mengukur tinggi bada dan berat badan. 

Sementara untuk kuesioner KAUPK2 peneliti melakukan sendiri wawancara 

kepada responden. 

Pada proses pengisian kuesioner, peneliti memberikan secara 

langsung kepada setiap responden yang berjumlah 166 pekerja secara 

bertahap. Penelitian ini dilakukan pada siang hari. 

Sebelum proses penelitian ini dimulai peneliti mengambil data 

Pekerja terkait nama, bagian, usia, jenis kelamin dan lama kerja Sales 

Promotion Boy dan Sales Promotion Girl yang diambil Minimal sudah 

bekerja selama satu tahun, yang sebelumnya peneliti peroleh dari data HRD 

di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 1 hari yang 

dimulai dengan memasukkan surat izin penelitian hingga ada keputusan dari 

pihak HRD yang mengizinkan penelitian untuk melakukan proses penelitian 

di setiap perbagian SPB / SPG di wilayah kerja PT. Matahari departement 

setore kota pontianak. Selanjutnya peneliti masuk ke ruangan yang telah 

disediakan oleh HRD untuk mengambil responden dengan cara acak dengan 

tehnik kocok arisan sesuai dengan proporsi Bagian masing-masing yang 

telah ditentukan sebelumnya.  
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Selanjutnya peneliti memberitahukan nama-nama responden yang 

terpilih, rangkaian kegiatan yang akan dilakukan responden, waktu 

pelaksanaan, dan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data dari responden 

dimulai dengan menjelaskan rangkaian kegiatan penelitian dan meminta 

persetujuan untuk menjadi responden. Setelah calon responden menyetujui 

untuk menjadi responden, selanjutnya peneliti melakukan wawancara 

kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang nama lengkap, 

umur, bagian, lama kerja, membagikan kuesioner KAUPK2. 

Tahapan selanjutnya adalah dilakukan penimbangan berat badan  

menggunakan timbangan digital dan pengukuran tinggi badan menggunakan 

microtoise. Penimbangan berat badan dan tinggi badan dilakukan untuk 

mengetahui Indeks Massa Tubuh (IMT) responden yang digunakan untuk 

mengetahui status gizi dari responden yang dibantu oleh 2 orang teman. 

Setelah melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan 

responden, selanjutnya peneliti dibantu oleh tenaga ahli gizi untuk 

melakukan recall berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi responden 

dalam 24 jam terakhir dengan katalog sebagai alat bantu wawancara. Recall 

kembali dilakukan pada hari ketiga bagi responden yang telah mengikuti 

recall pertama, recall kedua juga menggunakan food model sebagai alat 

bantu. 

5.1.5 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari Bagian, 

umur, berat badan dan tinggi badan. Karakteristik responden ini berdasarkan 
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pengumpulan data di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak, pada 

166 spekerja dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Bagian 

  Tabel 5.1 

   Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Bagian 

  di PT. Matahari Departement Store 

  Kota Pontianak Tahun 2016 

Bagian Frekuensi (n) Presentase (%) 

Ladies 33 19,9 

Shoes 30 18,1 

Youth 37 22,3 

Home 9 5,4 

Children 22 13,3 

Means 28 16,9 

Kasir 7 4,2 

Jumlah 166 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 5.1, menunjukkan bahwa responden yang 

tertinggi adalah bagian Youth yaitu sebesar 22,3% sedangkan yang 

terendah adalah bagian Kasir hanya sebesar 4,2%. 

2. Umur 

Umur dikategorikan menjadi 4 yaitu 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-

30 tahun dan 31-35. Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di 

PT.Matahari Departement Store Kota Pontianak 

Tahun 2016 
Umur (th) Frekuensi (n) Persentase (%) 

15-20 52 31,3 

21-25 108 65,1 

26-30 5 3,0 

31-35 1 0,6 

Jumlah 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 
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    Berdasarkan tabel 5.2, menunjukkan bahwa responden yang 

tertinggi adalah usia 21-25 tahun yaitu sebesar 65,1% sedangkan yang 

terendah adalah responden yang berusia31- 35 tahun yaitu hanya 6%. 

Minimum usia responden 19 tahun sedangkan usia maksimalnya 34 

tahun. 

3. Status Kawin 

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Kawin di  

PT.Matahari  Departement Store Kota Pontianak 

Tahun 2016 
Status Kawin Frekuensi (n) Presentase (%) 

Belum menikah 147 88,6 

Menikah  19 11,4 

Jumlah 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.3, menunjukkan bahwa responden yang 

belum menikah sebanyak 88,6% , sedangkan responden yang sudah 

menikah sebanyak 11,4%. 

4. Berat Badan 

Berat badan dikategorikan menjadi 2 yaitu 34-54 kg dan 55-75 

kg. Distribusi frekuensi berdasarkan berat badan responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

               Tabel 5.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan di 

 PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak  

Tahun 2016 
Berat Badan Frekuensi (n) Presentase (%) 

34-54 kg 98 59,0 

55-75 kg 68 41,0 

Jumlah 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.4, menunjukkan bahwa responden dengan 

berat badan 34-54 kg sebanyak 59% , sedangkan responden dengan berat 
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badan 55-75 kg sebanyak 41%. Berat badan responden minimum 36 kg 

dan berat badan maksimal nya 73 kg. 

5. Tinggi Badan 

Tinggi badan dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu 140-150 

cm, 151-160 cm, 161- 170 cm dan 171 - 180 cm. Distribusi frekuensi 

berdasarkan tinggi badan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tinggi Badan di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak 

 Tahun 2016 
Tinggi Badan Frekuensi (n) Persentase (%) 

140 cm - 150 cm 11 6,6 

151 cm - 160 cm 129 77,7 

161 cm – 170 cm 19 11,4 

171 cm – 180 cm 7 4,2 

Total 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

  Berdasarkan tabel 5.5, menunjukkan bahwa responden dengan 

tinggi badan yang tertinggi adalah 151-160 cm sebanyak 77,7%, 

sedangkan responden dengan tinggi badan yang terendah adalah 171-180 

cm sebanyak 4,2%. Minimun tinggi badan responden 147 cm dan tinggi 

badan maksimalnya 178 cm. 

6. Masa Kerja 

   Masa kerja dikategorikan menjadi 7 kategori yaitu 1,2,3,4,5,6 

dan 7. Distribusi frekuensi berdasarkan masa kerja responden dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja di 

 PT. Matahari Kota Pontianak  

Tahun 2016 
Masa Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

1 tahun 47 28,3 

2 tahun  35 21,1 

3 tahun 30 18,1 

4 tahun 27 16,3 

5 tahun 20 12,0 

6 tahun 5 3,0 

7 tahun 2 1,2 

Total 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.6, menunjukkan bahwa responden yang 

tertinggi dengan masa kerja 1 tahun sebanyak 28,3%, sedangkan 

responden yang terendah dengan masa kerja 7 tahun sebanyak 1,2%. 

7. Pendidikan Responden 

  Pendidikan Responden dikategorikan menjadi 2 yaitu SMA dan 

D3. Distribusi frekuensi berdasarkan masa kerja responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

        Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak 

Tahun 2016 
Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

SMA 163 98,2 

D3 3 1,8 

Total 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.7, menunjukkan bahwa responden yang 

berpendidikan SMA sebanyak 98,2%, sedangkan responden yang 

berpendidikan D3 sebanyak 1,8%. 
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8. Shiff kerja 

   Shiff kerja dikategorikan menjadi 2 yaitu pagi dan siang. 

Distribusi frekuensi berdasarkan shiff kerja responden dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

              Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Shiff Kerja di  

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak  

     Tahun 2016 
Shiff Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

Pagi 111 66,9 

Siang 55 33,1 

Total 166 100 

 Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.8, menunjukkan bahwa responden yang 

Shiff  pagi sebanyak 66,9%, sedangkan responden yang Shiff siang 

sebanyak 33,1%. 

9. Kelelahan 

Kelelahan dikategorikan menjadi 2 yaitu leleh dan tidak lelah. 

Distribusi frekuensi berdasarkan kelelahan kerja responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

              Tabel 5.9 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan KelelahanKerja di  

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak  

     Tahun 2016 

 
Kelelahan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Lelah 134 80,7 

Tidak lelah  32 19,3 

Total 166 100 

 Sumber : Data Primer 2016 
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Berdasarkan tabel 5.9, menunjukkan bahwa responden yang 

mengalami kelelahan sebanyak 80,7%, sedangkan responden yang tidak 

mengalami kelelahan sebanyak 19,3%. 

 

5.1.5 Analisis Univariat 

1. Asupan Energi  

Asupan Energi pada pekerja pada penelitian ini dikategorikan 

menjadi 2 (dua) yaitu  Kurang jika ≤ dari 2250 kkal (19-29 tahun) dan 

jika ≤ 2150 kkal (30-49 tahun). cukup jika ≥ 2250 kkal (19-29 tahun) dan 

jika ≥ 2150 kkal (30-49 tahun) berdasarkan AKG 2013. Distribusi 

frekuensi asupan Energi responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.10 

Distribusi Frekuensi Asupan Zat Gizi Makro (Energi) 

Responden di PT. Matahari Departement Store 

Kota Pontianak Tahun 2016 
Asupan Zat gizi Makro  

(Energi) 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 135 81,3 

Cukup 31 18.7 

Total 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Dari tabel 5.9, diketahuibahwa frekuensi asupan energi yang 

kurang sebanyak 81,3% lebih besardibandingkan asupan energi yang 

cukup, dan di ketahui juga asupan energi yang dikonsumsi responden 

minimal 9,88 kkal dan maksimalnya 2887,40 kkal. 

2. Protein 

Asupan protein pada pekerja pada penelitian ini dikategorikan 

menjadi 2 (dua) yaitu  Kurang jika ≤ dari 56g (19-29 tahun) dan jika ≤ 

57g (30-49 tahun). cukup jika ≥ 56g (19-29 tahun) dan jika ≥ 57g (30-49 
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tahun) berdasarkan AKG 2013. Distribusi frekuensi asupan Protein 

responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.11 

Distribusi Frekuensi Asupan Zat Gizi Makro (Protein) 

 Responden di PT. Matahari Hepartement Store 

 Kota PontianakTahun 2016 
Asupan Zat Gizi (Makro) Protein Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 119 71,7 

Cukup 47 28,3 

Total 166 100 

Sumber : Data Primer 2015 

Dari tabel 5.11, diketahui bahwa frekuensi asupan protein yang 

kurang sebanyak 71,7% lebih besardibandingkan asupan protein yang 

cukup. dan di ketahui juga asupan energi yang dikonsumsi responden 

minimal 17,00 g dan maksimalnya 

3. Sodium 

Asupan Sodium pada pekerja pada penelitian ini dikategorikan 

menjadi 2 yaitu  Kurang jika ≤ 1500mg (19-49 tahun). cukup jika ≥ 1500 

(19-49 tahun) berdasarkan AKG tahun 2013. Distribusi frekuensi asupan 

Sodium responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 5.12 

Distribusi Frekuensi Asupan Zat Gizi Mikro (Sodium)  

Responden di PT. Matahari Departement Store  

Kota Pontianak Tahun 2016 
Asupan Zat Gizi Makro 

(Sodium) 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 128 77,1 

Cukup 38 22,9 

Total 166 100 

 Sumber : Data Primer 2016 

Dari tabel 5.12, diketahui bahwa frekuensi asupan sodium yang 

kurang sebanyak 77,1% lebih besar dibandingkan asupan sodium yang 

cukup. 
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4. Vitamin B1 

 Asupan Vitamin B1 pada pekerja pada penelitian ini 

dikategorikan menjadi 2 yaitu  Kurang jika ≤ dari 1,1mg (19-49 tahun). 

cukup jika ≥ 1,1mg (19-49 tahun). berdasarkan AKG tahun 2013. 

Distribusi frekuensi asupan Sodium responden dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 5.13 

Distribusi Frekuensi Asupan Zat Gizi Mikro (Vitamin B1) 

Responden di PT. Matahari Departement Store  

Kota PontianakTahun 2016 
Asupan Zat Gizi Mikro 

(Vitamin B1) 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 138 83,1 

Cukup 28 16.9 

Total 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Dari tabel 5.123 diketahui bahwa frekuensi asupan vitamin b1 

yang kurang sebanyak 83,1% lebih besar dibandingkan asupan vitamin 

b1 yang cukup. 

5. Status Gizi 

Pengkategorian status gizi dalam penelitian ini berdasarkan pada 

ambang batas IMT Indonesia yang mengkategorikan status gizi menjadi 

tiga tingkatan, yaitu kurus, normal, dan gemuk. Dikatakan status gizi 

kurus apabila diperoleh IMT ≤ 18,5, status gizi normal diperoleh IMT 

18,5 – 25,0, dan status gizi gemuk apabila diperoleh ≥ 25,0. Agar 

memenuhi syarat uji Chi-Square peneliti melakukan reduksi dari skala 

ordinal ke nominal, dimana status gizi kurus dan status gizi gemuk 

direduksi menjadi status gizi tidak normal. 



64 
 

 
 

Distribusi dan frekuensi responden berdasarkan status gizi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.13 

Distribusi Frekuensi Status Gizi (IMT) Responden 

DiPT. Matahari Departement Store 

Kota PntianakTahun 2016 
Status Gizi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak normal 79 47,6 

Normal 87 52,4 

Total 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Dari tabel 5.13, diketahui bahwa frekuensi status gizi yang tidak 

normal sebanyak 47,6%, sedangkan status gizi yang normal sebanyak 

52,4%. 

 

5.1.7 Analisis Bivariat 

1. Hubungan Asupan Zat Gizi Makro (Energi) dengan Kelelahan Kerja 

Tabel 5.14 

Hubungan Asupan Zat Gizi Makro (Energi) dengan Kejadian 

Kelelahan Kerja di PT. Matahari Departement Store  

Kota Pontianak Tahun 2016 
Asupan 

Energi 

Kelelahan Kerja Total PR 

(CI : 95%) 

P Value 

Lelah Tidak Lelah 

F % F % F % 

Kurang 125 92,6 10 7,4 135 100 3,189 

(1,386-

5,541) 

0,000 

Cukup  9 29,0 22 71,0 31 100 

Total 134 80,7 32 19,3 166 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.14, diketahui bahwa responden yang memiliki 

asupan energi yang kurang cenderung mengalami kelelahan kerja (92,6%) 

lebih besardari pada responden yang memiliki asupan energi yang cukup 

(29,0%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 

(α < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
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bermakna antara asupan zat gizi makro (energi) dengan kejadian kelelahan 

kerja di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak  

Hasil penelitian diperoleh nilai PR = 3,189 dan 95% CI = 1,836 – 

5,541 artinya asupan energi yang kurang berisiko 3,189 kali lebih besar 

mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan asupan energi  yang 

cukup. 

 

2. Hubungan Asupan Zat Gizi Makro (Protein) dengan Kelelahan Kerja 

Tabel 5.15 

Hubungan Asupan Zat Gizi Makro (Protein) dengan Kejadian 

Kelelahan Kerja di PT. Matahari Departement Store Kota 

Pontianak Tahun 2016 
Asupan 

Zat Gizi 

Makro 

(Protein) 

Kelelahan Kerja Total PR 

(CI : 95%) 

P 

Value Lelah  Tidak Lelah  

F % F % F % 

Kurang 111 93,3 8 6,7 119 100 1,906 

(1,418-

2,563) 

0,000 

Cukup 23 48,9 24 51,1 47 100 

Total 134 80,7 32 19,3 166 100 

                     Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.15, diketahui bahwa responden yang memiliki 

asupan protein kurang cenderung mengalami kelelahan kerja sebesar 

(93,3%) lebih besar dari pada responden yang memiliki asupan protein 

yang cukup (48,9%). 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 

(α < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara asupan zat gizi makro (protein) dengan kelelahan kerja di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

Hasil penelitian diperoleh nilaiPR = 1,906 dan 95% CI = 1.418 – 

2.563 artinya asupan protein yang kurang berisiko 1.906 kali lebih 
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besarmengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan responden yang 

asupan proteinnya cukup. 

 

3. Hubungan Asupan Zat Gizi Mikro (Sodium) dengan Kelelahan Kerja 

Tabel 5.16 

Hubungan Asupan Sodium dengan Kejadian Kelelahan Kerja di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak 

Tahun 2016 
Asupan zat 

gizi mikro 

(Sodium) 

Kelelahan Kerja Total PR 

(CI : 95%) 

P 

Value Lelah Tidak Lelah 

F % F % F % 

Kurang  118 92,2 10 7,8 128 100 2,189 

(1,503-

3.190) 

0,000 

Cukup  16 42,1 22 57,9 38 100 

Total 134 80,7 32 19,3 166 100 

              Sumber : Data Primer 2016 

  

Berdasarkan tabel 5.16, diketahui bahwa responden yang asupan 

sodiumnya kurang cenderung mengalami kelelahan kerja sebesar 92,2% 

lebih besardari pada responden yang asupan sodiumnya cukup yaitu 

sebesar 42,1% 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 

(α < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara asupan zat gizi mikro (sodium) dengan kelelahan kerja di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

Hasil penelitian diperoleh nilaiPR = 2,189 dan 95% CI = 1,503 – 

3.190 artinya asupan sodium yang kurang berisiko2,189 kali lebih besar 

mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan asupan sodium yang 

cukup. 
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4. Hubungan Asupan Zat Gizi Mikro (Vitamin B1) dengan Kelelahan 

Kerja 

Tabel 5.17 

Hubungan Asupan Vitamin B1 dengan Kelelahan Kerja di PT. 

Matahari Departement Store Kota Pontianak 

Tahun 2016 
Asupan zat 

gizi mikro 

(Vitamin 

B1) 

Kelelahan Kerja Total PR 

(CI: 95%) 

P 

Value Lelah Tidak Lelah 

F % F % F % 

Kurang  128 92,8 10 7,2 138 100 4.329 

(2,126-

8.811) 

0,000 

Cukup  6 21,4 22 78,6 28 100 

Total 134 80,7 32 19,3 166 100 

              Sumber : Data Primer 2016 

 

Berdasarkan tabel 5.17, diketahui bahwa responden yang asupan 

vitamin b1 nya kurang cenderung mengalami kelelahan kerja 92,8% lebih 

besar dari pada responden yang asupan sodiumnya cukup yaitu (21,4%) 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 

(α < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara asupan zat gizi mikro (vitamin b1) dengan kelelahan 

kerja di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

Hasil penelitian diperoleh nilaiPR = 4.329 dan 95% CI = 2,126  – 

8,811 artinya asupan vitamin b1 yang kurang berisiko4,329 kali lebih 

besar mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan asupan vitamin 

b1yang cukup. 
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5. Hubungan Status Gizi dengan Kelelahan Kerja 

Tabel 5.18 

Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Kelelahan Kerja di PT. 

Matahari Departement Store Kota Pontianak 

Tahun 2016 
Status 

Gizi 

Kelelahan Kerja Total PR 

(CI: 95%) 

P Value 

Lelah Tidak Lelah 

F % F % F % 

Gemuk 15 45,5 18 54,5 33 100 - 0,000 

Normal 101 89,4 12 10,6 113 100 

  Kurus 18 90,0 2 10,0 20 100 

Total 134 80,7 32 19,3 166 100 

               Sumber : Data Primer 2016 

 

Berdasarkan tabel 5.18, diketahui bahwa sebagian besar yang 

memiliki status gizi kurus cenderung mengalami kelelahan kerja sebesar 

(90,0%) lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki status 

gizi gemuk. 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 

(α < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara status gizi dengan kejadian kelelahan kerja di PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Kelelahan kerja 

  Hasil penelitian kelelahan kerja di PT. Matahari Departement Store 

Kota Pontianakmenunjukkan responden yang mengalami kelelahan kerja 

lebih besar yaitu sebanyak 134 responden dengan persentase 80,7% 

dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami kelelahan kerja 

yaitu 32 responden dengan persentase 19,3%. 
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 Kelelahan kerja diakibatkan kegiatan bekerja secara terus menerus 

dan akibat asupan nutrisi yang masih belum terpenuhi. berdasarkan (AKG, 

2013). 

   Kartaspotra dan Marsetyo (2010) menyatakan bahwa kekurangan 

energi dan protein mengakibatkan tubuh menjadi kurang bergairah dalam 

melakukan pekerjaan dan pada akhirnya menurunkan produktivitas. 

Kekurangan sodium dalam jumlah yang cukup besar dapat menimbulkan 

kelelahan kerja (Wahyuni, dkk, 2012). 

   Vitamin b1 (thiamin) bermanfaat dalam membantu mengatasi 

gejala kelelahan karena vitamin tersebut dapat memperbaiki metabolisme 

karbohidrat yang digunakan untuk menghasilkan energi dan dapat 

mengurangi penumpukan asam laktat pada otot yang mengalami kelelahan 

(Marmi, 2013). Fungsi vitamin b1 berperan dalam mengikat gugus fosfat 

dari ATP sehingga berbentuk koenzim thianin pirfosfat (TPP). Koenzim 

ini diperlukan dalam proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan 

selanjutnya menjadi asetikoenzim A. TPP juga berperan dalam pnibunan 

asam laktat dalam sel tubu yang menyebakan kelelahan (Sudjadi, dkk, 

2010). 

  Hasil Penelitian yang dilakukan di PT. Matahari Departement Store 

Kota Pontianak menggunakan kuesioner KAUPK2 di ketahui pekerja yang 

mengalami kelelahan kerja sebesar 80,7%. Hasil tersebut lebih besar dari 

hasil  penelitian Umyati (2010) hanya sebesar 53.9% yang menyatakan 

bahwa mereka memiliki perasaan berat di kepala, lelah seluruh badan, kaki 
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merasa berat, menguap, merasa kacau pikiran, mengantuk, merasa beban 

pada mata, kaku dan canggung dalam gerakan tidak seimbang dalam 

berdiri, mau berbaring, susah berpikir, lelah bicara, menjadi gugup, tidak 

dapat berkonsentrasi, tidak dapat mempusatkan perhatian terhadap sesuatu, 

cedrung untuk lupa, kurang kepercayaan, cemas terhadap sesuatu tak dapat 

mengontrol sikap, tidak dapat tekun dalam pekerjaan, sakit kepala, 

kekakuan dibahu, merasa nyeri dipinggang dan merasa kurang sehat 

(Suma’mur, 2009). 

  Berdasarkan hasil tersebut peneliti menyarankan sebaiknya 

perusahaan memberikan pengaturan jam kerja yang  teratur dan waktu 

istirahat yang cukup agar kelelahan kerja yang terjadi dapat dikurangi. 

 

1. Hubungan antara Asupan Zat Gizi Makro (Energi) dengan Kelelahan    

Kerja 

Proporsi asupan energi yang kurang pada responden sebanyak 

92,6%, sedangkan proporsi asupan energi yang cukup pada responden 

sebanyak 29,0%. Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p 

value = 0,000 (α < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara asupan zat gizi makro (energi) dengan kelelahan 

kerja di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak.  

 Hal ini diperkuat dengan penelitian Sitiara (2015) bahwa kelompok 

yang mengalami kelelahan kerja mereka mengkonsumsi makanan yang 

tidak seimbang, seperti makanan yang mereka konsumsi dari pagi sampai 
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malam tidak beragam dan kebiasaan pekerja yang tidak sarapan pagi 

sebelum bekerja. Kalori yang tidak tepat dapat menyebabkan turunnya 

kapasitas kerja, meningkatkan kelelahan dan keluhan otot skeletal 

sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja.Selain itu pemenuhan 

energi yang tidak tepat dapat berdampak pada masalah kesehatan pekerja.  

 Berdasrkan hasil uji chi-square diperoleh ada hubungan asupan 

energi pekerja dengan kelelahan kerja dengan p value0,021 yang berarti 

memiliki hubungan antara asupan energi pekerja dengan kelelahan kerja di 

penjahit Sartika Kota Samarinda tahun 2015 dengan keeratan hubungan 

yang kuat sebesar 0,592. Asupan energi pekerja kurang (tidak sesuai) 

maka akan menyebabkan pekerja lebih cepat lelah dibandingkan dengan 

asupan energi pekerja yang sesuai. 

 Menurut Daniel, dkk (2015) kemampuan seseorang untuk bekerja 

dipengaruhi oleh asupan energi seorang pekerja. Banyaknya kalori yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan harus terpenuhi dari makanan dan 

minuman yang dikonsumsi. Jika asupan tersebut tidak terpenuhi, 

kemampuan tenaga kerja untuk bekerja akan berkurang dan lebih mudah 

untuk merasa lelah.  

 Asupan energi yang kurangjuga berdampak pada berkurangnya 

pasokan glikogen dan oksigen kepada jaringan otot, akibatnya otot akan 

sulit melakukan kontraksi yang diperlukan untuk melakukan 

pekerjaan.Semakin banyak aktivitas fisik yang melibatkan fungsi otot, 

maka semakin banyak energi yang diperlukan. Seseorang yang bekerja 
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pastilah memerlukan asupan energi yang baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Apabila pekerja tersebut kekurangan asupan energi maka 

kapasitas kerjanyapun dapat ikut terganggu. 

Hasil penelitian berdasarkan analisis bivariat didapatkan asupan zat 

gizi makro (energi) responden yang kurang sebesar 94% pada pekerja din 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata pekerja mengkonsumsi energi di bawah AKG (2013). 

Padahal asupan zat gizi makro (energi) yang diperlukan berdasarkan AKG 

2013 yaitu  kebutuhan laki-laki sebesar 2625-2725  kkal untuk usia 19-49 

tahun dan kebutuhan perempuan sebesar 2150-2250 kkal. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada 

responden untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki asupan 

energiseperti nasi, jagung, talas, lemak, Ikan, daging dan telur. sesuai 

standar AKG (2013).sehingga peneliti berharap dapat meminimalisir 

angkakelelahan kerja. 

 

2. Hubungan antara Asupan Zat Gizi makro (Protein) dengan Kelelahan 

Kerja 

Proporsi asupan protein responden yang kurang sebanyak 93,3%, 

proporsi asupan protein yang cukup pada responden sebanyak 48,9%. 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 (α < 

0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara asupan protein dengan kejadian kelelahan kerja di PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak. 
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Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Amela (2017) bahwa Kontribusi protein makan pagi dengan 

kelelahan memiliki hubungan yang signifikan, mempunyai hubungan yang 

kuat dengan nilai koefisienkorelasi positif pada nilai r=0,397 dan 

nilaip=0,002. Dalam penelitiannya tersebut didapatkan kelelahan kerja 

banyak terjadi pada kelompok pekerja yang memiliki status gizi tidak 

normal (kurus dan gemuk) dibandingkan dengan status gizi yang normal.  

Hasil penelitian berdasarkan analisis bivaraiat didapatkan asupan zat 

gizi makro (protein)responden yang kurang sebesar 82,8% di PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata 

pekerja mengkonsumsi protein di bawah AKG (2013). Padahal asupan zat 

gizi makro (protein) yang diperlukan berdasarkan AKG (2013) yaitu  

kebutuhan sebesar laki-laki 62-65gr untuk usia 19-49 tahun dan kebutuhan 

perempuan 56-57gr. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada 

responden untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki asupan zat gizi 

makro protein yang cukup, sehingga dapat terpenuhi standar asupan 

protein berdasarkan AKG (2013)sehingga dapat meminimalisir angka 

kelelahan kerja. 
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3. Hubungan antara Asupan Zat Gizi mikro (Sodium) dengan Kelelahan 

Kerja. 

Proporsi asupan sodium responden yang kurang sebanyak 92,2%, 

proporsi asupan sodium yang cukup pada responden sebanyak 42,1%. 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 (α < 

0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara asupan sodium dengan kejadian kelelahan kerja di PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuni, dkk (2012) 

menunjukkan berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji 

Kendall’s Tau diperoleh data bahwa nilai probabilitas P valuehubungan 

antara konsumsi sodium dengan kelelahan pada pekerja wanita bagian 

pengepakan PT. X Semarang adalah 0,005. Sehingga dapat diartikan 

bahwa ada hubungan antara konsumsi sodium dengan kelelahan pafa 

pekerja wanita bagian pengepakan PT. X Semarang. 

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

asupan zat gizi mikro (sodium) responden yang kurang sebesar 88,1% di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata pekerja mengkonsumsi makanan yang mengandung 

sodium hanya sedikit di bawah setandarAKG (2013). Padahal asupan zat 

gizi mikro (sodium) yang diperlukan hanya sebesar 1500 mg perhari, 

sesuai dengan setandar AKG (2013). 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan 

kepada responden untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung 

asupan zat gizi mikro (sodium) yang cukup, sehingga dapat terpenuhi 

standar asupan sodium berdasarkan AKG (2013)dan dapat meminimalisir 

angka kejadian kelelahan kerja. 

 

4. Hubungan antara Asupan Zat Gizi mikro (Vitamin B1) dengan 

Kelelahan Kerja. 

Proporsi asupan vitamin b1 responden yang kurang sebanyak 

92,8%, proporsi asupan vitamin b1 yang cukup pada responden sebanyak 

21,4%. Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 

0,000 (α < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara asupan vitamin b1 dengan kejadian kelelahan kerja di PT. 

Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Sudjadi, (2010) 

yang menyatakan ada hubungan antara asupan Vitamin b1 dengan 

kelelahan otot dengan nilai p value = 0,035. Dimana fungsi vitamin b1 

membantu dalam proses metabolisme anaerob dan aerob, dimana vitamin 

b1 berperan dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi 

dan mengurangi penumpukan asam laktat pada otot yang mengalami 

kelelahan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan 

kepada responden untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung 

asupan zat gizi mikro (vitamin b1) yang cukup, seperti sereal gandum atau 
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makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tertama pada jenis kcang-

kacangan (legumi-nosa), kacang kedelai, ragi, kacang merah, kacang 

tanah, kacang pistasio, biji mustard, aspragus, jamur, bayam, terong, 

brussel, tuna, biji bunga matahari lotus kering, lobak hijau, buah aprikot, 

nanas dan tomat. Sumber makanan hewani yang diketahui paling banyak 

mengandung vitamin b1 adalah hati sapi, kuning telur dan ikan. sehingga 

dapat terpenuhi standar asupan vitamin b1 berdasarkan AKG (2013)dan 

dapat meminimalisir angka kejadian kelelahan kerja. 

 

5. Hubungan antara Status Gizi dengan Kelelahan Kerja 

 Proporsi status gizi tidak normal pada responden dalam penelitian 

ini sebanyak 68,4%, sedangkan status gizi yang normal sebanyak 80,7%. 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000 (α > 

0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara status gizi dengan kejadian kelelahan kerja di PT. Matahari 

Departement Store Kota Pontianak. 

 Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Diana (2014) 

yang menyatakan bahwa adanya hubungan bermakna antara status gizi 

dengan kelelahan kerja dengan nilai p value 0,015 ≤ 0,05. Dalam 

penelitiannya tersebut didapatkan kelelahan kerja banyak terjadi pada 

kelompok pekerja yang memiliki status gizi tidak normal (kurus dan 

gemuk) dibandingkan dengan status gizi yang normal.  
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Menurut Herliani, (2012), bahwa pemenuhan kalori yang sesuai 

pada setiap pekerja akan didapat status gizi yang baik. Berat badan yang 

ideal baik itu kurang atau kelebihan dapat menimbulkan kerugian. Masalah 

kekurangan atau kelebihan gizi pada orang dewasa (usia 18 tahun 

keatas)merupakan masalah penting,karena selain mempunyai resiko 

penyakit tertentu, status gizi yang baik adalah faktor penentu derajat 

produktivitas kerja seseorang.Berbeda dengan pendapat Alcantara (2012) 

menyatakan bahwa sesorang yang gizinya normal dinyatakan positif 

mengalami kelelahan kerja tingkat ringan, sedang, dan berat. 

Maka dari itu diharapkan  agar pekerja memperhatikan asupan 

makanan yang dimakan agar dapat memenuhi kebutuhan energi, protein, 

sodium dan vitamin b1 berdasarkan AKG (2013) sehingga meminimalisir 

angka kelelahan kerja. 

 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pengambilan sampel penelitian ini, peneliti memiliki beberapa 

hambatan yaitu : 

1. Responden susah mengingat makanan yang dimakan kemarin. 

2. Dalam pengambilan sampel penelititidak melakukan Skrining terlebih 

dahulu. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara asupan Energi dengan kejadian kelelahan kerja 

di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak dengan (p value = 

0,000 dan PR=3,189). 

2. Ada hubungan antara asupan Protein dengan kejadian kelelahan kerja 

di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak (p value = 0,000 

dan PR = 1,906). 

3. Ada hubungan antara asupan sodium dengan kejadian kelelahan kerja 

di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak (p value = 0,000 

dan PR = 2,189). 

4. Ada hubungan antara asupan vitamin b1 dengan kejadian  kelelahan 

kerja di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak dengan (p 

value = 0,000 dan PR = 4,329). 

5. Ada hubungan antara status gizi dengan kejadian kelelahan kerja di 

PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak dengan (p value = 

0,000). 
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6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Pengelola PT. Matahari Departement Store Kota 

Pontianak 

1. memberikan pengaturan jam kerja yang  teratur dan waktu istirahat 

yang cukup agar kelelahan kerja yang terjadi dapat diminimalisir.  

2. Menyediakan sarapan pagi yang bergizi untuk para pekerja agar 

dapat terpenuhinya angka kecukupan gizi pekerja sehingga dapat 

meminimalisir angka kelelahan kerja. 

3. Memberikan selang waktu ± menit pada saat jam kerja untuk makan 

camilan dan minum agar pekerja tidak merasa lapar dan haus 

sehingga dapat mengurangi angka kelelahan kerja 

6.2.2 Bagi  Pekerja di PT. Matahari Departement Store Kota 

Pontianak 

1. Menjaga pola makan  agar asupan makanannya terpenuhi sehingga 

dapat meminimalisir angka kelelahan kerja 

2. Memperhatikan asupan makanan yang dimakan agar dapat 

memenuhi kebutuhan energi, protein, sodium dan vitamin b1 

berdasarkan AKG (2013) sehingga meminimalisir angka kelelahan 

kerja. 

3. Menjaga berat badan agar nilai status gizinya (IMT) normal sehingga 

dapat meminimalisir angka kelelahan kerja. 
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6.2.3 Bagi Peneliti Lainnya 

  Berdasarkan teori banyak sekali yang mempengaruhi 

kelelahan kerja, selain nutrisi ada juga faktor dari lingkungan, 

lamanya kerja, penerangan, suhu, gangguan tidur, tanggung jawab, 

kekhawatiran, konflik dan kondisi kesehatan. Jadi peneliti 

menyarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi berdasarkan 

faktor lainnya di PT. Matahari Departement Store Kota Pontianak. 

 

 

 


