
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelelahan Kerja 

2.1.1 Pengertian kelelahan kerja 

Menurut Grandjean (1995) dalam Setyawati (2010) kelelahan kerja adalah 

suatu perasaan lelah dan timbulnya penurunan kesiagaan karena melakukan 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perasaan lelah merupakan salah satu 

indikator untuk mengetahui adanya kelelahan kerja yang dirasakan oleh tenaga 

kerja. Kelelahan kerja dapat dikatakan sebagai alarm untuk menghentikan 

pekerjaan sejenak untuk memulihkan energi tenga kerja. 

2.1.2 Jenis kelelahan kerja 

Menurut Setyawati (2010)  pembagian kelelahan berdasarkan hal berikut: 

1. Menurut waktu kejadian 

Berdasarkan waktu kejadian, kelelahan kerja dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. kelelahan akut 

kelelahan akut adalah kelelahan yang disebabkan oleh kerja tubuh 

yang berlebihan. 

b. kelelahan kronis 

kelelahan kronis adalah kelelahan yang disebabkan akumulasi 

kelelahan atau kelelahan yang berlangsung setiap hari dan 

berkelanjutan. 



 

2. Menurut penyebab 

Berdasarkan penyebabnya, kelelahan kerja dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. kelelahan fisiologis 

kelelahan fisiologis adalah kelelahan yang disebabkan oleh faktor 

fisik di tempat kerja, misalnya suhu, kebisingan, dan lain-lain. 

b. kelelahan psikologis 

kelelahan psikologis adalah kelelahan yang disebabkan oleh faktor 

psikologis, misalnya emosi, motivasi. 

2.1.3 Gejala Kelelahan Kerja 

Menurut Gilmer (1996) dan Cameron (1973) dalam Setyawati (2010) bahwa 

gejala kelelahan kerja adalah sebagai berikut: 

1. gejala yang berakibat pada pekerjaan, misalnya penurunan kesiagaan 

dan perhatian, penurunan dan hambatan persepsi, cara berpikir atau 

perbuatan anti sosial, tidak cocok dengan lingkungan, kurang tenaga, 

dan kehilangan inisatif. 

2. gejala umum yang menyertai gejala yang berakibat pada pekerjaan, 

misalnya sakit kepala, vertigo, gangguang fungsi jantung, kehilangan 

nafsu makan, dan gangguan pencernaan. 

3. gejala tidak spesifif, misalnya cemas, perubahan tingkah laku, gelisah, 

dan susah tidur. 

Menurut Siswanto (1991) bahwa berbagai gejala atau perasaan yang 

berhubungan dengan kelelahan kerja adalah sebagai berikut: 



 

1. perasaan berat di kepala 

2. seluruh adan dirasakan lelah 

3. kaki terasa berat 

4. menguap 

5. pikiran terasa kacau 

6. kantuk 

7. mata terasa berat 

8. kaku dalam gerakan 

9. keseimbangan terganggu waktu berdiri 

10. ingin berbaring 

11. sulit berpikir 

12. lelah berbicara 

13. perasaan gugup 

14. tidak dapat berkonsentrasi 

15. perhatian terhadap sesuatu menurun 

16. sering lupa 

17. kurang kepercayaan  

18. rasa cemas 

19. tidak dapat mengendalikan emosi 

20. malas bekerja 

21. sakit kepala 

22. bahu terasa kaku 

23. punggung terasa sakit 



 

24. pernapasan terasa tertekan 

25. haus 

26. suara parau 

27. pusing 

28. kelopak mata kaku 

29. tremor 

30. merasa kurang sehat 

2.1.4 Dampak kelelahan kerja  

Beberapa dampak dari kelelahan kerja menurut Setyawati (2010) adalah 

sebagai berikut: 

1. prestasi kerja menurun 

2. badan terasa tidak enak 

3. semangat kerja menurun 

4. meningkatkan kecelakan kerja 

5. menurunkan produktivitas kerja 

Menurut Tarwaka (2010) bahwa risiko dari kelelahan kerja dalah sebagai 

berikut: 

1. motivasi kerja menurun 

2. performansi rendah 

3. kualitas kerja rendah 

4. banyak terjadi kesalahan 

5. produktivitas kerja rendah 

6. stress akibat kerja 



 

7. penyakit akibat kerja 

8. cedera 

9. terjadi kecelakaan akibat kerja 

2.1.5 Faktor yang menyebabkan kelelahan kerja 

Menurut Setyawati (2010) bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

kelelahan kerja, antara lain: 

1. keadaan lingkungan kerja 

2. waktu kerja dan waktu istirahat 

3. gizi kerja 

4. beban kerja 

5. fasilitas kerja dan fasilitas rekreasi 

6. pemantauan kesehatan tenaga kerja 

7. karakteristik individu 

Menurut Tarwaka (2010) bahwa faktor penyebab terjadinya kelelahan kerja 

adalah sebagai berikut: 

1. aktivitas kerja fisik 

2. aktivitas kerja mental 

3. stasiun kerja tidak ergonomis 

4. sikap paksa 

5. kerja statis 

6. kerja bersifat monotomi 

7. lingkungan kerja ekstrim 

8. psikologis 



 

9. kebutuhan kalori kurang 

10. waktu kerja-istirahat tidak tepat 

Berdasarkan Teori Kombinasi Pengaruh Kelelahan dan Penyegaran 

(Grandjean dalam Tarwaka, 2010) penyebab kelelahan kerja adalah sebagai 

berikut: 

1. intensitas dan lamanya kerja fisik dan mental 

2. lingkungan: iklim, penerangan, kebisingan 

3. circadian rhythm 

4. problem fisik: tanggung jawab, kekhawatiran konflik 

5. kenyerian dan kondisi kesehatan 

6. nutrisi 

2.1.6 Mekanisme kelelahan kerja 

Menurut Setyawati (2010) bahwa kelelahan kerja disebabkan oleh 

penumpukan asam laktat di otot dan aliran darah. Hal ini disebabkan pada saat 

otot berkontraksi, glikogen diubah menjadi asam laktat. Asam laktat menghambat 

kerja otot, sehingga terjadi kelelahan. 

Menurut Nawawinetu (2012) bahwa pada saat bekerja tubuh memerlukan 

energi. Kebutuhan energi ini diperoleh dari proses anaerob, yaitu memecah 

glikogen otot menjadi energi dan asam laktat. Saat produksi asam laktat berlebih, 

maka akan menumpuk di serabut otot, sehingga menyebabkan otot bengkak dan 

terjadi kelelehan kerja.  

Selain itu, menurut Almatsier (2003) bahwa kekurangan oksigen 

menjadikan piruvat diubah menjadi asam laktat. Terbatasnya oksigen akan 



 

menyebabkan penumpukan asam laktat, sehingga menimbulkan rasa lelah dan 

sakit. 

2.1.7 Pengukuran kelelahan kerja  

Sampai saat ini belum ada metode untuk pengukuran kelelahan kerja yang 

baku, namun hanya digunakan indikator untuk mengukur kelelahan kerja, antara 

lain: 

1. pengukuran waktu reaksi 

Waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberian suatu rangsang 

sampai suatu saat dilaksanakan kegiatan atau kesadaran. Menurut 

Suma’mur (2009) bahwa waktu reaksi adalah reaksi sederhana dari suatu 

rangsangan yang memerlukan koordinasi. Uji waktu reaksi menggunakan 

nyala lampu, denting suara, sentuhan kulit atau goyangan badan. 

Pemanjangan waktu reaksi merupakan indikator adanya perlambatan pada 

proses faal syaraf dan otot.  

Tabel 2.1 Kategori Kelelahan Kerja Berdasarkan Pengukuran Waktu 
Reaksi 

Kategori Waktu Reaksi 
Normal 150 s.d 240 milidetik 
Kelelahan ringan 240 s.d <410 milidetik  
Kelelahan sedang 410 s.d < 580 milidetik 
Kelelahan berat ≥ 580 milidetik  

Sumber: Petunjuk Praktikum Hiperkes Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
FKM UNAIR Tahun 2008. 

 

2. uji Finger-tapping  (uji ketuk jari) 

Metode ini dilakukan dengan mengukur kecepatan maksimal mengetuk 

jari tangan dalam periode tertentu. 

 



 

3. uji Flicker-fusion dan Critical Flicker-fusion 

Metode ini dilakukan dengan melihat kecepatan kedipan mata terhadap 

cahaya (lampu) yang secara bertahap dtingkatkan hingga kecepatan tertentu. 

4. uji Bourdon Wiersma 

Metode ini dilakukan dengan melihat kecepatan reaksi dan ketelitian. 

5. skala kelelahan Industial Fatigue Research Committee (IFRC) 

Metode ini dilakukan pada tenaga kerja yang memegang budaya Jepang 

dalam bekerja. Pengukuran dengan metode ini menggunakan kuisioner 

dengan tiga puluh pertanyaan dengan menggunakan 4 skala likert. Setelah 

mengisi kuisiner IFRC selanjutnya menghitung masing– masing skor pada 

jawaban dari tiap pertanyaan dan menjumlahkan menjadi total skor individu 

dengan skor individu terendah adalah 30 dan skor tertinggi adalah 120. 

Adapun klasifikasi kelelahan subjektif berdasarkan total skor individu 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Kelelahan Subjektif Berdasarkan Total Skor 
Individu 

Tingkat 
Kelelahan 

Total Skor 
Individu 

Klasifikasi 
Kelelahan Tindakan Perbaikan 

1 30 s.d 52 Rendah 
Belum diperlukan adanya 
tindakan perbaikan 
 

2 53 s.d 75 Sedang 
Mungkin diperlukan tindakan 
di kemudian hari 
 

3 76 s.d 98 Tinggi Diperlukan tindakan segera 

4 99 s.d 120 Sangat 
tinggi 

Diperlukan tindakan 
menyeluruh sesegera 
mungkin 

Sumber: Tarwaka (2010) 

 



 

 

6. pemeriksaan tremor tangan 

Metode ini dilakukan dengan melihat ada-tidaknya tremor pada tangan 

setelah bekerja. 

7. metode Blink 

Metode ini dilakukan dengan melihat tenaga kerja yang bergerak 

dengan mata terkejap secara cepat dan berulang-ulang. 

8. ekskresi katekolamin 

Metode ini dilakukan dengan melihat ekskresi katekolamin. 

9. stroop test 

Metode ini dilakukan dengan meminta tenaga kerja menyebutkan 

warna-warni tinta suatu seri huruf atau kata-kata. 

10. kuisioner alat ukut perasaan kelelahan kerja (KAUPK2) 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner sebagai indikator 

perasaan kelelahan kerja yang terdiri dari tiga macam, yaitu KAUPK2 I, 

KAUPK2 II, dan KAUPK2 III, yang terdiri dari masing-masing 17 

pertanyaan. 

 

2.2 Beban Kerja  

2.2.1 Definisi dan jenis beban kerja 

Beban kerja adalah beban atau tanggungan tenaga kerja terhadap pekerjaan 

yang dilakukan. Beban kerja dapat berupa beban kerja fisik dan beban kerja 

mental. Kemampuan tenaga kerja berbeda satu sama lain, sehingga beban kerja 



 

harus seimbang dengan kemampuan fisik, kemampuan kognitif, maupun 

keterbatasan yang dimiliki tenaga kerja. Apabila terdapat ketidakseimbangan 

antarketiganya, maka dapat mempengaruhi kerja tenaga kerja baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

Tenaga kerja memiliki beban kerja fisik yang berbeda-beda. Menurut 

Suma’mur (2009) bahwa kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda satu 

dengan lainnya yang dipengaruhi oleh tingkat keterampilan, kesegaran jasmani, 

keadaan gizi, jenis kelamin, umur, dan ukuran tubuh tenaga kerja.  

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi beban kerja 

Adapun faktor yang mempengaruhi beban kerja menurut Rodahl (1989), 

Adiputra (1998), dan Manuaba (2000) dalam Tarwaka (2004), secara umum 

beban kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersal dari luar tubuh tenaga 

kerja yang dikeal dengan stressor. Faktor eksternal terdiri dari: 

a. sifat tugas (pekerjaan) 

Sifat tugas (pekerjaan) yang dilakukan tenaga kerja dapat berupa 

sifat  kerja fisik maupun sifat kerja mental. Sifat kerja fisik contohnya 

tata ruang kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sifat kerja, 

saranan informasi, alur kerja, dan lainnya. Sedangkan sifat kerja 

mental misalnya tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab terhadap 

pekerjaan, emosi, dan lain-lain. 



 

b. organisasi kerja 

Organisasi kerja berhubungan dengan aturan yang dalam organisi 

tempat bekerja, misalkan waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, 

kerja malam, sistem pengupahan, sistem kerja, musik kerja, dan lain-

lain. 

c. lingkungan kerja 

Lingkungan kerja dapat berupa lingkungan kerja fisik, lingkungan 

kerja kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja 

psikologis. 

1) lingkungan kerja fisik, misal suhu udara, penerangan, 

kebisingan, vibrasi, tekanan udara, dan lain-lain. 

2) lingkungan kerja kimiawi, misal debu, gas pencemar, fume 

dalam udara, dan lain-lain.  

3) lingkungan kerja biologis, misal bakteri, virus, parasit, jamur, 

serangga, dan lain-lain. 

4) lingkungan kerja psikologis, misal hubungan antartenaga kerja, 

atasan, keluarga, dan lingkungan sosial. 

2. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tenaga 

kerja dikenal dengan strain sebagai akibat dari adanya faktor eksternal. 

Faktor internal terdiri dari: 

a. faktor somatis, misal jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status 

gizi, dan lainnya. 



 

b. faktor psikis, misal motivasi, persepsi, kepuasan, dan lain-lain. 

2.2.3 Pengukuran beban kerja fisik 

Ketiga klasifikasi beban kerja fisik menentukan lama tenaga kerja dapat 

melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. 

Menurut Astrand dan Rodahl (1977) dalam Tarwaka (2010) ada dua metode 

objektif untuk melakukan penilaian terhadap beban kerja fisik yaitu metode 

penilaian langsung berdasarkan jumlah kebutuhan kalori dan metode penilaian 

tidak langsung berdasarkan denyut nadi. 

1. Metode pengukuran langsung 

Metode pengukuran langsung dilakukan dengan mengukur energi yang 

dikeluarkan oleh tubuh melalui asupan oksigen selama bekerja. Hal ini 

disebabkan karena peningktan beban kerja mengakibatkan meningkatnya 

penggunaan energi. Pengukuran beban kerja menggunakan asupan oksigen 

lebih akurat dibandingkan metode pengukuran lainnya, hanya saja 

diperlukan peralatan yang canggih dan mahal. Berikut kategori beban kerja 

menurut Christensen (1991) dalam Tarwaka (2010) berdasarkan 

metabolisme, respirasi, suhu tubuh, dan denyut jantung. 

Tabel 2.3 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Metabolisme, Respirasi, Suhu Tubuh, 
dan Denyut Jantung 

Katergori Beban 
Kerja 

Konsumsi 
Oksigen 
(l/min) 

Ventilasi 
paru 

(l/min) 

Suhu Rektal 
(°C) 

Denyut 
Jantung 

(denyut/min) 
Ringan 0,5 s.d. 1,0 11 s.d. 20 37,5 75 s.d. 100 
Sedang 1,0 s.d. 1,5 20 s.d. 31 37,5 s.d. 38,0 100 s.d. 125 
Berat 1,5 s.d. 2,0 31 s.d. 43 38,0 s.d. 38,5 125 s.d. 150 
Sangat berat 2,0 s.d. 2,5 43 s.d. 56 38,5 s.d. 39,00 150 s.d. 175 
Sangat berat sekali 2,5 s.d. 4,0 60 s.d. 100 >39 >175 

Sumber:Christensen (1999). Encyclopedia of Occupational Health and Safety. ILO. Geneva. dalam 
Tarwaka (2010) 



 

Selain itu terdapat pula pengukuran berdasarkan pengeluaran energi 

dari aktivitas kerjanya. Jenis beban kerja berdasarkan metode ini adalah 

dengan menghitung jumlah energi yang digunakan oleh tenaga kerja 

berdasarkan aktivitasnya dan dikategorikan sebagai berikut: 

a. beban kerja ringan 

Beban kerja ringan adalah beban kerja yang terdiri dari jenis 

kegiatan di mana 75 % waktu digunakan untuk duduk atau berdiri dan 

25 % waktu digunakan untuk berdiri atau bergerak atau pekerjaan 

yang membutuhkan kalori untuk pengeluaran energi sebesar 100 kkal 

per jam sampai dengan 200 kkal per jam. Menurut Karyadi (1985) 

bekerja ringan terdiri dari 8 jam tidur, 7 jam bekerja di kantor, 2 jam 

pekerjaan sedang di rumah tangga, 0,5 jam olahraga, dan 6,5 jam 

pekerjaan ringan dan sangat ringan. 

b. beban kerja sedang 

Beban kerja sedang adalah beban kerja yang teridri dari jenis 

kegiatan di mana 40 % waktu digunakan untuk duduk atau berdiri dan 

60 % waktu digunakan untuk berdiri atau bergerak atau kerja yang 

membutuhkan kalori untuk pengeluaran energi lebih besar dari 200 

kkal per jam sampai dengan 350 kkal per jam. Menurut Karyadi 

(1985) bekerja sedang terdiri dari 8 jam tidur, 8 jam bekerja di industri 

perkebunan dan lain – lain, 2 jam pekerjaan rumah tangga, 6 jam 

pekerjaan di rumah yang ringan dan sangat ringan. 

 



 

c. beban kerja berat 

Beban kerja berat adalah beban kerja yang terdiri dari jenis 

kegiatan di mana 25 % waktu digunakan untuk duduk atau berdiri dan 

75 % waktu digunakan untuk berdiri atau bergerak atau kerja yang 

membutuhkan kalori untuk pengeluaran energi lebih besar dari 350 

kkal per jam sampai dengan 500 kkal per jam. Menurut Karyadi 

(1985) bekerja berat terdiri dari 8 jam tidur, 4 jam pekerjaan berat, 2 

jam pekerjaan sedang, 2 jam pekerjaan ringan, dan 8 jam pekerjaan 

ringan dan sangat ringan. 

2. Metode pengukuran tidak langsung 

Metode pengukuran tidak langsung dilakukan dengan menghitung 

denyut nadi selama kerja. Pengukuran beban kerja berdasarkan denyut nadi 

dinilai cukup peka terhadap perubahan beban yang diterima tenaga kerja. 

Siswanto (1991) mengatakan bahwa parameter yang cukup baik dan praktis 

digunakan untuk menilai beban kerja adalah denyut nadi. Selain itu menurut 

Kurniawan (1995) dalam Tarwaka (2010) denyut nadi memiliki kepekaan 

cukup tinggi terhadap perubahan pembebanan yang terjadi karena denyut 

nadi akan berubah sejalan dengan perubahan pembebanan. 

Menurut Grandjean (1993) dalam Tarwaka (2010) beban kerja fisik 

tidak cukup jika hanya diperkiraan melalui konsumsi energi karena pada 

beban kerja fisik juga menggunakan otot untuk bekerja, beban statis, dan 

lingkungan kerja yang berpotensi dan dapat meningkatkan denyut nadi. 

Menurut Rodahl (1989) dalam Tarwaka (2010) cara sederhana untuk 



 

menghitung denyut nadi adalah merasakan denyutan di arteri radialis 

pergelangan tangan. Adapun pengukuran denyut nadi kerja menggunakan 

rumus: 

Denyut  nadi   denyut  per  menit =
10  denyut

waktu  perhitungan×60 

Tabel 2.4 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Denyut Jantung 

Denyut nadi 
(denyut/menit) 

Kategori Beban Kerja 

Ringan Sedang Berat Sangat 
Berat 

Sangat 
Berat 
Sekali 

75 s.d. 100 100 s.d. 125 125 s.d. 150 150 s.d. 175 >175 
Sumber: Christensen (1999). Encyclopedia of Occupational Health and Safety. ILO. Geneva. dalam 

Tarwaka (2010) 
 

Beban kerja fisik dapat diestimasi terdiri dari beberapa jenis yaitu: 

a. denyut nadi istirahat (DNI) 

DNI adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai 

b. denyut nadi kerja (DNK) 

DNK adalah rerata denyut nadi selama bekerja 

c. nadi kerja (NK) 

NK adalah selisi antara denyut nadi istirahat dan denyut nadi 

kerja. 

Adapun faktor yang mempengarui denyut nadi adalah usia, jenis 

kelamin, ukuran tubuh, status kesehatan, kebiasaan merokok, intensitas dan 

lama kerja, sikap kerja, dan faktor fisik. 

 

 

 



 

2.3 Shift Kerja 

2.3.1 Definisi shift kerja 

Menurut Setyawati (2010) shift kerja adalah pengaturan jam kerja pada 

waktu tertentu yang dapat bersifat permanen maupun temporer. Shift kerja terdiri 

dari shift kerja berputar (berotasi) dan shift kerja tetap (permanen). Pembagian 

shift kerja harus memperhatikan waktu istirahat. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengurangi kelelahan dan pengaturan waktu penyegaran untuk tenaga kerja. 

2.3.2 Klasifikasi dan pola shift kerja 

Menurut Ono (2008) bahwa sistem shift kerja diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. sistem tetap (fixed system) 

Sistem tetap pada shift kerja memiliki waktu kerja yang sama setiap 

hari. 

2. sistem rotasi (rotating system) 

Sistem rotasi pada shift kerja memiliki waktu kerja yang berbeda 

sesuai jadwal yang ditentukan. Sistem rotasi terdiri dari sistem rotasi cepat 

(rapid shift) dan lambat (slow shift). Sistem rotasi cepat adalah sistem 

rotasi waktu kerja yang berubah setiap hari, sedangkan sistem rotasi 

lambat adalah waktu kerja yang berubah setiap minggu atau lebih. 

Sistem rotasi juga diklasifikasikan menjadi sistem searah jarum jam 

(clockwise/forward rotation) dan sistem berlawanan jarum jam (counter 

clockwise/backward rotation). Sistem rotasi searah jarum jam adalah 

sistem rotasi yang bergerak maju yaitu berawal dari shift pagi, dilanjutkan 



 

shift sore, dan berakhir pada shift malam. Sedangkan sistem rotasi 

berlawanan jarum jam adalah sistem rotasi yang berlawanan dengan sistem 

rotasi searah jarum jam atau bergerak mundur. 

Menurut Setyawati (2010) bahwa pola shift kerja pada sistem rotasi 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. metropolitan rota 

Metropolitan rota adalah sistem rotasi shift kerja dengan pola 

2-2-2, yaitu shift pagi 2 kali, shift sore 2 kali, dan shift malam 2 

kali. 

2. continental rota 

Continental rota adalah sistem rotasi shift kerja dengan pola 

2-2-3, yaitu shift pagi 2 kali, shift sore 2 kali, shift malam 3 kali, 

dengan syarat setelah shift malam diberikan waktu istirahat selama 

2 hari atau lebih dari 24 jam. 

Menurut Suma’mur (2009) dan Setyawati (2010) bahwa shift kerja 

sebaiknya tidak meniadakan waktu libur dan jika melampaui akhir pekan maka 

diberikan 2 hari libur akhir pekan. 

2.3.3 Pengaruh shift kerja terhadap kesehatan 

Pengaruh shift kerja terhadap kesehatan berhubungan dengan Circardian 

Rhythm (irama sirkardian). Pekerjaan yang dilakukan pada malam hari dapat 

menurunkan produktivitas kerja dan meningkatkan mangkir kerja. Menurut Pulat 

(1992) dalam Setyawati (2010) pengaruh shift kerja terhadap tubuh antara lain: 

 



 

1. adanya pengaruh pada kualitas tidur 

2. kapasitas kerja fisik berkurang 

3. mempengaruhi kapasitas mental 

4. gangguan kejiwaan 

5. gangguan pencernaan 

Menurut Siswanto (1991) efek shift kerja adalah sebagai berikut: 

1. pola tidur 

Shift kerja berhubungan dengan kualitas dan kuantitas tidur. Kuantitas 

dan kualitas tidur pada siang hari lebih baik dibandingkan malam hari. 

2. pola tingkat kelelahan 

Hal ini berkaitan dengan pola tidur. Waktu tidur ada tenaga kerja shift 

malam berkurang sehingga menimbulkan kelelahan, baik kelelahan fisik 

maupun kelelahan mental. 

3. pola pencernaan 

Organ pencernaan akan mengalami penurunan fungsi sehingga 

menyebabkan nafsu makan hilang, kembung, sembelit, mual, dan 

gastritis. 

4. berat badan 

Hal ini terkait dengan pola pencernaan, sehingga dapat menyebabkan 

penurunan berat badan. 

5. kondisi psikologis 

Kondisi psikologis yang ditemukan adalah mudah lupa, sulit 

berkonsentasi, cemas, mudah marah, putus asa, dan lain-lain. 



 

6. pada perilaku dan sikap kerja 

Hal ini terkait dengan pelemahan motivasi dalam bekerja, sehingga 

mudah bosan terhadap pekerjaan yang berakibat pada kinerja. 

7. pada kehidupan sosial 

Aktivitas sosial seperti bersama keluarga, memberi perhatian pada 

anak, ikut dalam aktivitas di lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain 

menjadi berkurang. 

8. pada pekerja berusia tua 

Sistem shift kerja dapat menyebabkan percepatan proses penuaan dan 

pada usia tua lebih sulit untuk menerima kerja shift. 

 

2.4 Gizi Kerja 

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

oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 

Gizi kerja merupakan nutrisi atau zat yang diperlukan tenaga kerja untuk 

melaksanakan sebuah pekerjaan yang harus disesuaikan dengan beban kerja 

sehingga tercipta keadaan kesehatan yang optimal untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. Menurut Tarwaka (2004) bahwa pemenuhan gizi kerja 

bermanfaat bagai tenaga kerja karena bertujuan untuk menyeimbangankan 

kebutuhan gizi dan kalori terhadap tuntutan dan beban kerja tenaga kerja. 

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja 

adalah mengatasi masalah gizinya, yaitu dengan penyelenggaraan makan ditempat 



 

kerja yang memenuhi nilai gizi makanan berimbang (Departemen Tenaga Kerja 

dan Transmigasi, 2002).  

Ruang lingkup gizi kerja sebagai berikut: 

1. Ilmu gizi 

Menurut Almatsier (2003) bahwa ilmu gizi adalah ilmu tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan dampaknya terhadap 

kesehatan sehingga tubuh manusia dapat melakukan fungsi dan 

aktivitasnya. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan makanan 

terhadap kesehatan manusia. 

2. Zat gizi 

Zat gizi erat kaitannya dengan makanan karena sumber dari zat gizi 

adalah makanan. Menurut Almatsier (2003) zat gizi adalah kebutuhan 

yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. 

Makanan yang dikonsumsi memiliki perbedaan kandungan zat gizi 

tergantung dari komposisi yang terdapat dalam makanan. Zat gizi yang 

diperlukan tubuh dikategorikan dalam enam kelompok sesuai dengan 

fungsinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.  

3. Makanan 

Menurut Almatsier (2003) bahwa makanan adalah bahan yang 

mengandung zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia dalam 

melakukan fungsi dan kerja. Makanan adalah semua bahan yang dapat 

dikonsumsi oleh manusia baik yang sudah diolah maupun yang belum 

diolah, kecuali obat-obatan . 



 

4. Gizi 

Menurut Supariasa dkk. (2013) gizi adalah proses organisme dalam 

menggunakan makanan melalui berbagai proses dimulai dari input, proses, 

dan output yang digunkan untuk mempertahankan hidup, tumbuh 

kembang, melalukan fungsi organ, dan menghasilkan energi.  

5. Penyakit gizi kerja 

Penyakit gizi kerja merupakan penyakit yang berhubungan dengan gizi 

sebagai akibat dari adanya suatu kerja atau hubungan kerja, misalnya: 

anemia, diare, anoreksia, dan lain-lain. 

6. Produktivitas 

Menurut  Sutrisno (2009) bahwa produktivitas adalah hubungan antara 

keluaran dan masukan dalam pekerjaan. Keluaran yaitu hasil kerja, 

sedangkan masukan meliputi tenaga kerja, bahan, dan uang. Produktivitas 

dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari kerja yang dilakukan. Dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan, semua sumber daya yang 

dimiliki memiliki peranan penting sehingga harus diatur, dikelola, dan 

diperlakukan dengan baik, termasuk unsur manusia, dalam hal ini tenaga 

kerja. Tenaga kerja merupakan elemen yang paling penting dalam 

keberlangsungan suatu proses baik itu menghasilkan keluaran yang baik 

maupun buruk sehingga salah satu upaya dalam meningkatkan 

produktivitas yatitu dengan memberikan perhatian kepada tenaga kerja. 

 

 



 

7. Masalah gizi tenaga kerja 

Masalah gizi tenaga kerja adalah masalah gizi yang berhubungan 

dengan tenaga kerja dan perusahaan. Sejauh ini masalah gizi tenaga kerja 

dikaitkan dengan ketidakpedulian dan kebijakan perusahaan. Dalam 

pemberian gizi kerja, ada perusahaan yan hanya memberikan uang makan 

kepada tenaga kerja, sehingga perusahaan merasa tidak perlu menyediakan 

makan untuk tenaga kerja. Selain itu, pengetahuan perusahaan terhadap 

cara pemberian makan, baik itu menyangkut langkah-langkahnya, porsi, 

komposisi, maupun waktu pemberiannya. 

 

2.5 Kebutuhan Kalori Tenaga Kerja  

2.5.1 Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi 

Menurut Sedarmayanti (2011) bahwa kebutuhan gizi setiap orang berbeda 

satu sama lainnya dan sangat tergantung pada berbagai faktor di bawah ini: 

1. ukuran tubuh 

Semakin besar ukuran tubuh seseorang, maka semakin besar pula 

kebutuhan kalorinya, meskipun umur, jenis kelamin, dan aktivitas yang 

dilakukan sama. 

2. umur 

Anak-anak dan remaja membutuhkan relatif banyak kalori dan zat gizi 

lainnya disbanding dengan orang dewasa atau tua, karena selain 

diperlukan untuk tenaga juga untuk pertumbuhan. 

 



 

3. jenis kelamin 

Laki-laki pada umumnya membutuhkan lebih banyak kalori 

dibandingkan dengan wanita. Hal ini karena secara fisiologis laki-laki 

mempunyai lebih banyak otot dan juga lebih aktif. 

4. aktivitas pekerjaan yang dilakukan 

Pekerja berat akan membutuhkan kalori dan protein lebih besar 

daripada mereka yang bekerja sedang dan ringan. Besarnya kebutuhan 

kalori tergantung banyaknya otot yang dipergunakan  untuk bekerja serta 

lamanya penggunaan otot-otot tersebut. Di samping itu protein yang 

diperlukan juga lebih tinggi dari normal karena harus mengganti atau 

membentuk jaringan baru yang lebih banyak daripada keadaan biasa untuk 

mempertahankan agar tubuh dapat bekerja secara normal. 

5. kondisi tubuh tertentu 

Pada orang yang baru sembuh dari sakit akan membutuhkan lebih 

banyak kalori dan zat gizi lainnya daripada sebelum ia sakit. Pertambahan 

zat gizi tersebut diperlukan untuk merehabilitasi kembali sel-sel jaringan 

tubuh yang rusak selama ini. Demikian pula, bagi wanita hamil dan 

menyusui anaknya akan memerlukan kalori dan zat gizi lainnya lebih 

tinggi daripada keadaan biasa. 

6. kondisi lingkungan 

Pada musim hujan membutuhkan kalori lebih tinggi/banyak 

dibandingkan pada musim panas. Demikian pula pada tempat-tempat yang 

dingin lebih tinggi daripada tempat dengan suhu panas. Di mana tambahan 



 

kalori pada tempat-tempat dingin diperlukan untuk mempertahankan suhu 

tubuh. 

Menurut Almatsier (2003) bahwa selain berbagai faktor tersebut, terdapat 

tambahan faktor komposisi tubuh, tidur, sekresi kelenjar endokrin, kehamilan, dan 

status gizi. 

2.5.2 Kebutuhan Kalori 

Energi dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup tumbuh dan 

berkembang, dan melakukan aktivitas. Energi diperoleh dari jumlah kalori dalam 

makanan. Satuan energi yang digunakan adalah kilokalori untuk jumlah kilokalori 

tertentu dan kalori digunakan untuk menyatakan energi secara umum (Almatsier, 

2003).  

Kebutuhan energi individu selama sehari dapat dilihat dari Angka 

Kecukupan Gizi yang terdiri dari komponen umur, jenis kelamin, dan aktivitas 

fisik. 

Tabel 2.5 Kebutuhan Energi Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, dan Aktivitas 
Fisik 

Umur/Beban Kerja 

Kebutuhan Energi (kkal) 

Laki -laki Perempuan 

Kebutuhan sehari 
(24 jam) 

Kebutuhan sehari 
(24 jam) 

19 s.d. 29 tahun   
Ringan  2400 1800 
Sedang 2550 1900 
Berat 2800 2150 
30 s.d. 49 tahun   
Ringan  2200 1700 
Sedang 2350 1800 
Berat 2500 2050 
50 s.d. 64 tahun   
Ringan  2150 1650 

 



 

Umur/Beban Kerja 

Kebutuhan Energi (kkal) 

Laki -laki Perempuan 

Kebutuhan sehari 
(24 jam) 

Kebutuhan sehari 
(24 jam) 

Sedang 2300 1750 
Berat 2550 2000 

Sumber : Angka Kecukupan Gizi Tahun 2004 
 

2.5.3 Kecukupan Kalori 

Menurut Supariasa dkk. (2013) bahwa untuk menilai kecukupan kalori 

tenaga kerja diperoleh melalui perhitungan dan kategori sebagai berikut: 

Asupan  Kalori
Kebutuhan  Kalori×100% 

dengan kategori:  

Kurang  = <90% 

Cukup  = 90% s.d. 110% 

Lebih  = >110% 

Kekurangan maupun kelebihan kalori dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan. Menurut Almatsier (2003) bahwa akibat kekurangan dan kelebihan 

kalori adalah sebagai berikut: 

1. akibat kekurangan kalori 

Akibat kekurangan kalori yaitu penurunan berat badan dan 

kerusakan jaringan tubuh pada orang dewasa, menghambat pertumbuhan 

pada anak-anak. 

2. akibat kelebihan energi kalori 

Akibat kelebihan kalori yaitu terjadinya kelebihan berat badan 

yang disebabkan kelebihan asupan karbohidrat, lemak, dan protein. 



 

Kegemukan ini mningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus, 

hipertensi, penyakit jantung coroner, penyakit kanker, dan 

memperpendek harapan hidup. 

2.5.4 Metode perhitungan asupan kalori 

Menurut Supariasa dkk. (2013) bahwa menilai konsumsi perorangan dapat 

dilakukan dengan lima metode, yaitu metode recall 24 jam, estimated food 

records, penimbangan makanan (food weighting) dietary history, dan frekuensi 

makanan (food frequency). Ketiga cara tersebut dipilih sesuai dengan tujuan dan 

kondisi tertentu dalam penelitian, misal tenaga, waktu, dan dana. 

1. Metode food recall 24 jam 

Prinsip dari metode ini adalah melakukan pencatatan jenis dan jumlah 

makanan yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Metode ini bersift 

kualitatif, sehingga untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif, 

maka ditanyakan secara rincian menggunakan ukuran rumah tangga 

(URT) yang biasa dipakai sehari-hari, misalnya sendok, piring, gelas, dan 

lainnya. 

2. Metode estimated food records 

Prinsip dari metode ini adalah mencatat semua yang dimakan dan 

diminum setiap kali sebelum makan menggunakan ukuran rumah tangga 

(URT) atau menimbang dalam ukuran berat selama kurun waktu tertentu, 

misal 2 sampai 4 hari berturut-turut. 

3. Metode penimbangan makanan (food weighing) 



 

Prinsip metode ini adalah melakukan penimbangan makanan, baik 

dilakukan oleh responden maupun peneliti, kemudian mencatat seluruh 

makanan yang dikonsumsi selama 1 hari, biasanya berlangsung beberapa 

hari tergantung dari tujuan.  

4. Metode dietary history 

Prinsip metode ini adalah pengamatan dalam kurun waktu tertentu, bisa 

1 minggu hingga 1 tahun. Metode ini mencakup wawancara (metode food 

recall), frekuensi makan, dan pencatatan sebagai cek ulang. 

5. Metode frekuensi makanan (food frequency) 

Prinsip metode ini adalah mencatat frekuensi sejumlah makanan selama 

periode tertentu, bisa hari sampai tahun. Kuisioner frekuensi makanan 

terdiri dari daftar makanan dan dari daftar tersebut akan dicatat frekuensi 

makan terhadap makanan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


