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1.1 Latar Belakang 

Permasalahan produktivitas menjadi fokus yang perlu diperhatikan 

terutama dalam manajemen sebuah perusahaan. Perhatian terhadap 

produktivitas ini penting untuk menjaga kualitas pekerja dalam menjalankan 

sebuah tugas yang diberikan. Menurut data yang didapat dari Census and 

Economic Information Center (CEIC) data dalam artikel yang berjudul 

“Indonesia Labour Productivity Growth” didapatkan angka produktivitas 

tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 2,4% dari angka produk 

domestik bruto (PDB). Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2017 

menurun sebanyak 0,4% dari persentase sebesar 2,8% (CEIC, 2017). 

Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Indonesia 

berada pada peringkat ke-4 dalam nilai produktivitas pekerja (Asian 

Productivity Organization, 2014). Apabila ditinjau dari data pusat statistik di 

Indonesia (BPS) tahun 2019, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

riil tiap pekerja di Indonesia, diketahui terjadi penurunan di mana pada tahun 

2015 sebesar 4,7 poin menjadi sebesar 2,64 poin pada tahun 2018. Pada 

provinsi Jawa Timur, juga didapatkan data PDB pada tahun 2015 sebesar 5,11 

poin menurun menjadi 3,69 poin ditahun 2018 (BPS, 2019). Melihat 

permasalahan tersebut, produktivitas kerja merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan kerja pada seorang pekerja. 
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Produktivitas kerja merupakan sebuah kemampuan yang dilakukan sumber 

daya manusia atau tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa. 

International Labour Organization (ILO) menjelaskan definisi produktivitas 

yakni pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan nilai 

tambah dalam barang dan jasa (ILO, 2015). Menurut penjelasan lain 

menyebutkan bahwa produktivitas ialah ukuran yang didapatkan dalam suatu 

kegiatan dalam mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan 

(Tisnawati dan Kurniawan, 2005). Makna singkatnya, produktivitas 

merupakan perbandingan antara output (hasil) dan input (masukan atau 

upaya).  

Bidang pekerjaan konstruksi, aspek output dapat ditinjau dari segi 

kuantitas pekerjaan seperti pada hasil pekerjaan konstruksi yang dihasilkan, 

misalnya pemasangan plafon, pengecoran beton dan atau yang lainnya. Selain 

itu dari aspek input merupakan jumlah sumber daya yang dipergunakan 

seperti tenaga kerja, peralatan dan material. Komponen peralatan dan material 

dalam bidang konstruksi umum bersifat standar, sedangkan tingkat keahlian 

atau kemampuan tenaga kerja yang beragam merupakan salah satu faktor 

yang dapat menentukan tingkat produktivitas dalam sebuah pekerjaan 

(Astawa, 2015). 

Produktivitas pekerja memiliki pengaruh dalam kemampuan bersaing 

dalam suatu industri konstruksi. Pekerjaan dalam bidang konstruksi memiliki 

karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan bidang kerja yang 

lainnya. Ervianto (2002) menyebutkan bahwa sistem kerja yang terjadi pada 
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bidang konstruksi tidak akan berulang pada jenis proyek yang lainnya. Hal 

tersebut dibedakan oleh kondisi yang ada dalam setiap proyek yang berbeda 

satu sama lain. Dalam melakukan antisipasi perbedaan kondisi tersebut, maka 

perlu adanya perencanaan dalam tenaga kerja dengan dilengkapi analisis 

produktivitas dan indikasi variabel yang mempengaruhinya. Sebagai bentuk 

upaya dalam meningkatkan produktivitas pada pekerja, suatu perusahaan 

perlu memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan salah satunya ialah 

dalam segi kesehatan. Kualitas kesehatan seorang pekerja sangat 

mempengaruhi terhadap kualitas kerja yang dihasilkan dalam mencapai hasil 

yang diharapkan. Diketahui masih banyak pekerja di Indonesia yang memiliki 

masalah gizi seperti kurang gizi, anemia, dan kurang asupan zat gizi mikro. 

Aspek gizi dan kesehatan ini yang menjadi fokus untuk diperhatikan pada 

seorang pekerja. 

Kebutuhan gizi pada seorang pekerja memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menjaga kualitas dalam pekerjaan. Kecukupan gizi ini akan 

menjadi gambaran terhadap kondisi atau keadaan status gizi yang dimiliki 

oleh seorang pekerja yang ada di lingkungan kerja tersebut. Pemenuhan 

kebutuhan gizi pekerja merupakan salah satu bentuk penerapan syarat 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam sebuah pekerjaan yang memiliki 

peranan penting dalam meningkatkan nilai produktivitas. Hal ini diperkuat 

kembali dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyani dan Ardyanto (2016) 

yang menyebutkan bahwa status gizi mempunyai kaitan dengan produktivitas 

kerja sehingga faktor status gizi perlu mendapatkan perhatian. Kondisi status 
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gizi yang kurang atau berlebih memiliki dampak langsung dalam hal 

kemampuan secara fisik, penurunan motivasi, lamban, hingga dapat 

menurunkan produktivitas kerja (Riyani dan Ardyanto, 2016). Dalam 

penelitian lain juga disebutkan bahwa permasalahan status gizi yang kurang 

pada pekerja akan mengakibatkan rentan terjadi kondisi seperti merasa cepat 

lelah dan lesu, mudah terganggu stress mental, serta produktivitas kerja 

menurun hingga menyebabkan target kerja tidak tercapai (Surya, dkk, 2018). 

Dalam mencapai status gizi yang normal, asupan makanan atau gizi sangat 

memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan atau kecukupan harian 

pekerja.  

Asupan gizi merupakan sumber utama kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh seorang pekerja dalam menjaga keberlangsungan kerja. Asupan makanan 

yang cukup sesuai dengan kebutuhan akan menghasilkan daya tahan tubuh, 

kesehatan dan status gizi yang baik pada tenaga kerja (Setyandari dan 

Margawati, 2017). Nutrisi yang baik membantu menjaga kondisi fisik dan 

kesehatan mental, serta konsentrasi, terutama dalam menghasilkan mental 

performa yang tahan lama seperti yang ada pada kegiatan konstruksi (Sylvia, 

dkk, 2017). Sylvia, dkk (2017) juga menyebutkan bahwa kesehatan dan 

keselamatan pekerja yang buruk di bidang konstruksi sebagian disebabkan 

oleh asupan makan yang tidak sehat dari para pekerja. Sedangkan menurut 

Khasanah dan Susila (2018) dalam tulisannya juga menyebutkan tingkat 

asupan gizi pada pekerja penting untuk dicukupi sebagai bentuk penilaian 

kualitas produktivitas kerja. Asupan makan pekerja yang tidak terkontrol 

dapat mempengaruhi kinerja seorang pekerja hingga berdampak kepada 
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munculnya masalah penyakit lainnya yang dapat menganggu produktivitas 

kerja. Penyakit yang memiliki potensi dalam mempengaruhi tingkat 

produktivitas pada pekerja salah satunya ialah anemia. 

Fitri (2016) dalam tulisannya menyebutkan bahwa anemia pada pekerja 

dapat menimbulkan kelelahan, penurunan kapasitas dan produktivitas kerja. 

Sebagaimana yang disebutkan pula oleh Laluyan, dkk (2016) yang 

menyebutkan dengan adanya anemia akan berpotensi terhadap menurunya 

konsentrasi dan kelelahan pada tubuh. Wilda, dkk (2017) dalam tulisannya 

juga menerangkan bahwa status anemia pada pekerja yang ditandai melalui 

kadar hemoglobin berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya produktivitas 

pekerja. Secara umum angka kejadian anemia pada pekerja ini berbeda-beda 

bergantung dengan kondisi yang ada pada perusahaan terkait. Kejadian 

anemia pada pekerja jika ditinjau kembali kebelakang, dapat dipengaruhi oleh 

karena tidak tercukupinya gizi melalui asupan yang kurang beragam maupun 

faktor kesehatan yang lainnya. Kurang beragamnya asupan makanan dapat 

juga diidentifikasi karena adanya akses terhadap pangan yang kurang. Akses 

terhadap pangan yang beragam menjadi salah satu indikator dalam penilaian 

ketahanan pangan pada suatu individu. Dalam hal ini secara tidak langsung, 

ketahanan pangan memiliki pengaruh yang cukup dalam meningkatkan 

produktivitas pada seseorang terutama pekerja. 

Ketahanan pangan menjadi satu diantara banyak aspek yang dapat menilai 

tolak ukur seseorang dalam kemampuan akses konsumsi terhadap pangan. 

Okoye, dkk (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ketahanan 
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pangan memiliki pengaruh yang nyata pada produktivitas pekerja. Sedangkan 

dalam kondisi yang sebaliknya, kerawanan pangan yang berkelanjutan akan 

menurunkan derajat kesehatan, produktivitas, serta kemampuan bertahan 

hidup seseorang. Kondisi ketahanan pangan yang baik akan mendorong 

seseorang atau pekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan gizi melalui asupan 

makan yang baik, sehingga akan lebih produktif dalam menjalankan suatu 

aktivitas atau pekerjaan. Tercukupinya gizi seseorang dapat dilihat melalui 

kemampuan individu tersebut dalam memperoleh akses pangan yang cukup 

(Sutomo, dkk, 2014). 

Kemampuan pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja banyak 

dipengaruhi oleh berbagai hal penting diantaranya adalah faktor kesehatan. 

Merujuk kepada banyak hal yang telah disebutkan sebelumnya, secara 

sistematis pola asuhan gizi menjadi menjadi kunci dalam memenuhi 

kebutuhan harian seorang pekerja. Pemenuhan asupan makan melalui akses 

pangan yang baik akan menjadi garis lurus yang saling berkesinambungan 

dalam menjaga level produktivitas pekerja. Dalam sebab akibat yang terbalik, 

pekerja akan dengan mudah memiliki masalah kesehatan salah satunya yakni 

anemia. Tenaga kerja yang menderita anemia, akan berkurang dalam hal 

kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, badan menjadi cepat lelah, 

lemah, lesu hingga produktivitas kerja menjadi kurang baik. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melihat gambaran produktivitas kerja secara langsung 

melalui keterlibatan berbagai variabel yang digunakan dalam mendukung 

proses kerja pekerja bangunan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Proyek konstruksi adalah pekerjaan yang didalamnya banyak 

menggunakan kemampuan fisik dalam melakukan aktivitasnya. Pekerjaan ini 

identik dengan pekerja yang menggunakan fisik mereka untuk bekerja di 

lapangan terbuka dalam cuaca dan kondisi apapun. Kegiatan yang ada pada 

proyek kontruksi saling mempengaruhi, apabila salah satu dari kegiatan 

ditemukan adanya keterlambatan, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan 

yang lain sehingga tidak menutup kemungkinan pekerjaan tersebut akan 

terlambat secara keseluruhan dan berakibat pada ketidaksesuaian biaya dan 

waktu penyelesaian yang telah direncanakan. Hal ini juga diperkuat oleh 

pernyataan yang disebutkan oleh Yanti (2017) yang menyebutkan bahwa 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini dapat disebabkan oleh 

berbagai macam faktor salah satunya ialah tenaga kerja. Apabila tenaga kerja 

yang digunakan kurang terampil ataupun tidak maksimal dalam pekerjaannya, 

maka hasil kerja yang diperoleh kualitasnya kurang baik. Astawa (2015) juga 

menyebutkan produktivitas pada pekerja akan sangat berpengaruh terhadap 

keuntungan atau kerugian suatu proyek yang dijalani, hal ini dikarenakan 

tingkat produktivitas pekerja berhubungan langsung dengan biaya upah 

realisasi tenaga kerja yang diperlukan. Beberapa penelitian banyak yang 

menunjukkan adanya pengaruh produktivitas kerja dengan hasil konstruksi 

bangunan yang dihasilkan, namun belum ada persentase data yang 

menggambarkan tingkat produktivitas pada pekerja bangunan. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas pada pekerja 

bangunan, salah satunya ialah faktor gizi dan kesehatan. Diantara faktor yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini yakni pengaruh asupan makan, status gizi, 

kejadian anemia, dan tingkat ketahanan pangan pada pekerja. Beberapa 

penelitian juga banyak menyebutkan adanya pengaruh antara gizi dan 

kesehatan terkait dengan produktivitas kerja. Masih banyak di temukan 

pekerja yang memiliki masalah gizi seperti kurang gizi, anemia, dan kurang 

asupan zat gizi mikro. Masalah dalam status gizi pekerja baik itu kurang gizi 

maupun obesitas dapat mempengaruhi kemampuan fisik seorang pekerja yang 

kurang, hingga dapat mengurangi produktivitas kerja (Riyani dan Ardyanto, 

2016). Hal ini diperkuat kembali oleh Du Plessis (2011) dalam tulisannya 

yang menyebutkan bahwa nutrisi yang baik dapat membantu menjaga kondisi 

fisik dan kesehatan mental, serta konsentrasi, terutama dalam menghasilkan 

mental performa yang tahan lama seperti yang ada pada kegiatan konstruksi. 

Pekerja konstruksi memiliki tingkat kerentanan terhadap masalah kerawanan 

gizi dan pangan (Clayton, dkk, 2016). Idealnya asupan makan pada pekerja 

usia produktif dengan intensitas pekerjaan yang berat memerlukan kebutuhan 

energi sebesar 2.800 kkal, protein 60 g, zat besi (Fe) 13 mg, dan vitamin C 90 

mg (Angka Kecukupan Gizi [AKG], 2004). 

Asupan gizi yang kurang pada pekerja akan mengakibatkan defisiensi zat 

gizi mikro yang kemudian akan meningkatkan risiko terjadinya anemia. 

Permasalahan anemia ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

pada seorang pekerja. Fitri (2016) menyebutkan bahwa anemia pada pekerja 
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dapat menyebabkan kondisi fisik pekerja lemah, hingga terjadi penurunan 

kapasitas dan produktivitas dalam bekerja. Kejadian anemia pada pekerja 

terjadi karena tidak tercukupinya gizi melalui asupan makan maupun faktor 

kesehatan yang lainnya. Tidak tercukupinya asupan gizi menjadi indikasi 

adanya akses terhadap pangan yang beragam kurang. Kesulitan dalam akses 

terhadap pangan yang beragam menjadi gambaran bahwa pekerja tersebut 

memiliki risiko dalam kerawanan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan 

menjadi fokus yang juga perlu diperhatikan untuk menjaga kesejahteraan para 

pekerja. 

Okoye, dkk (2016) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa 

ketahanan pangan pada pekerja memiliki pengaruh terhadap produktivitas 

kerja. Clayton, dkk (2016) dalam penelitiannya masih banyak menemukan 

pekerja bangunan sebanyak 71% yang rentan dalam ketahanan pangan. Selain 

itu, juga disebutkan apabila diketahui kondisi kerawanan pangan pada pekerja 

yang berkelanjutan akan secara berangsur menyebabkan adanya penurunan 

terhadap derajat kesehatan, produktivitas, serta kemampuan bertahan hidup 

seorang pekerja. Akses pangan yang baik pada pekerja akan membuat 

kebutuhan gizi dapat terpenuhi sehingga aktivitas kerja yang dilakukan dapat 

lebih produktif kembali. 

Tingkat produktivitas pada pekerja bangunan menjadi fokus dalam 

penelitian ini melihat masih banyak ditemukannya kemungkinan seperti pola 

makan yang kurang tepat, kurang tercukupinya kebutuhan gizi, adanya risiko 

penyakit anemia, serta kemampuan yang kurang baik dalam hal akses 
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terhadap makanan. Beberapa faktor risiko tersebut banyak menyumbang 

dampak negatif terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Hal ini diperkuat 

dengan banyaknya penelitian serupa yang menunjukkan adanya pengaruh 

antara faktor terkait dengan produktivitas pekerja. Secara ringkas, pola 

hubungan antar variabel yang digunakan memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Status gizi pekerja akan menunjukkan berapa banyak kebutuhan gizi yang 

diperlukan dalam melakukan aktivitas berat seperti pada pekerja bangunan. 

Selain itu, akses dalam memenuhi kebutuhan makan juga menjadi penilaian 

dalam indikator ketahanan pangan pada pekerja. Ketidakmampuan pekerja 

bangunan dalam segi akses terhadap pangan akan berpotensi menurunkan 

level asupan makan harian. Penurunan asupan ini akan diiringi dengan 

meningkatnya risiko kekurangan zat gizi penting yang kemudian berdampak 

kepada terjadinya masalah kesehatan seperti anemia. Permasalahan gizi 

seperti malnutrisi dan anemia akan menghasilkan tingkatan produktivitas 

yang berbeda antar pekerja. Oleh karena itu, penelitan ini dilakukan atas dasar 

untuk menemukan hubungan yang sesungguhnya sesuai dengan faktor risiko 

yang akan diteliti dengan mengacu kepada penelitian yang telah ada 

sebelumnya. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini ialah asupan makan, status 

gizi, status anemia, serta ketahanan pangan pada pekerja bangunan terhadap 

produktivitas kerja. Selain itu, menurut latar belakang persoalan yang 

didapatkan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 
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“Apakah terdapat hubungan antara asupan makan, status gizi, risiko anemia 

serta ketahanan pangan dengan produktivitas kerja pada pekerja bangunan?”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis hubungan asupan makan, status gizi, risiko anemia 

serta ketahanan pangan dengan produktivitas pada pekerja bangunan 

untuk menjadi tolak ukur dalam keberhasilan menyelesaikan konstruksi 

bangunan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi karakteristik pekerja bangunan seperti usia, 

pendapatan, serta kebiasaan merokok 

2) Mengidentifikasi asupan makan meliputi makronutrien dan 

mikronutrien pada pekerja bangunan. 

3) Mengidentifikasi status gizi (IMT) pada pekerja bangunan. 

4) Mengidentifikasi risiko anemia pada pekerja bangunan. 

5) Mengidentifikasi status ketahanan pangan pada pekerja bangunan. 

6) Menganalisis hubungan antara asupan makronutrien meliputi energi, 

protein, lemak, dan karbohidrat dengan status gizi pada pekerja 

bangunan. 

7) Menganalisis hubungan antara asupan mikronutrien yang terdiri atas 

zat besi, vitamin C, dan kalsium dengan risiko anemia pada pekerja 

bangunan. 
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8) Menganalisis hubungan antara status gizi dengan produktivitas pada 

pekerja bangunan. 

9) Menganalisis hubungan antara risiko anemia dengan produktivitas 

pada pekerja bangunan. 

10) Menganalisis hubungan antara ketahanan pangan dengan 

produktivitas pada pekerja bangunan 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Peneliti 

a. Memperoleh data aktual seputar gambaran mengenai produktivitas 

kerja pada pekerja bangunan 

b. Memperoleh analisis pengaruh hasil antara status gizi terhadap 

kualitas produktivitas kerja 

c. Memperoleh gambaran umum pola kebiasaan makan tenaga kerja 

bangunan 

d. Memperoleh hasil korelasi antara kejadian anemia dengan 

produktivitas kerja 

e. Mendapatkan analisis pengaruh ketahanan pangan terhadap 

produktivitas kerja pada pekerja bangunan 

2) Bagi Perusahaan 

a. Mendapatkan informasi yang detail mengenai produktivitas kerja di 

wilayah kerjanya guna memaksimalkan potensi kerja yang dimiliki 

oleh pekerja 
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b. Mendapatkan data hasil analisis pengaruh antara status gizi, pola 

makan, kejadian anemia serta ketahanan pangan terhadap 

produktivitas kerja pekerja bangunan 

c. Menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan sumber daya manusia 

untuk menentukan target pekerjaan. 

3) Bagi Dinas Kesehatan 

a. Mendapatkan kondisi aktual terkait kesehatan pada pekerja 

bangunan 

b. Mengetahui faktor risiko yang melatarbelakangi kesehatan para 

pekerja 

c. Mengetahui langkah strategis untuk menanggulangi permasalahan 

kesehatan pada pekerja 

4) Bagi Dinas Ketenagakerjaan 

a. Mengetahui tingkat produktivitas kerja pada pekerja bangunan 

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

pekerja 

5) Bagi Pekerja 

a. Mendapatkan informasi yang detail perihal beberapa hal yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

b. Mendapatkan gambaran atau tolak ukur keberhasilan kerja dari segi 

aspek kesehatan 

c. Mendapatkan pengetahuan untuk dapat meningkatkan kemampuan 

fisik guna lebih produktif dalam bekerja. 




