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ABSTRAK 

 

 

 

Partisipasi wanita dalam ketenagakerjaan meningkat dari tahun ke tahun, 

hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya jumlah industri yang 

membutuhkan kemampuan dan keterampilan wanita. Kesehatan pekerja wanita 

harus menjadi perhatian khusus agar produktivitas dapat terus ditingkatkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan status gizi, tingkat asupan 

energi, beban kerja dengan produktivitas pekerja wanita bagian packaging. 

Penelitian ini tergolong observasional analitik dengan rancang penelitian 

cross-sectional. Penelitian ini dilakukan di PT Timur Megah Steel, besar sampel 

penelitian ini adalah total populasi pekerja wanita bagian packaging dengan 

jumlah 35 orang. Data dikumpulkan dengan mengukur tinggi badan, berat badan, 

denyut nadi, dan wawancara food recall 2 x 24 jam. Analisis data menggunakan 

uji contingency coefficient untuk melihat kuat hubungan antara status gizi, tingkat 

asupan energi, beban kerja dengan produktivitas. 

Hasil penelitian ini adalah pekerja wanita dengan karakteristik sebagian 

besar kelompok usia 30-49 tahun, sebagian besar lulusan SD, sebagian besar 

berstatus menikah, dan masa kerja lebih dari lima tahun. Nilai contingency 

coefficient status gizi (0,458), tingkat asupan energi (0,388), dan beban kerja 

(0,341). Dari ketiga variabel tersebut hanya status gizi dengan kuat hubungan 

sedang, sedangkan tingkat asupan energi dan beban kerja memiliki hubungan 

yang lemah. 

Kesimpulan penelitian ini adalah status gizi memiliki hubungan yang lebih 

kuat dari pada tingkat asupan energi dan beban kerja. Perusahaan disarankan 

untuk menyediakan kantin dan ruang makan, memberikan penyuluhan mengenai 

gizi seimbang, dan kegiatan senam bersama. 
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