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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah orang – orang yang dipekerjakan di suatu 

organisasi yang nantinya akan menjadi pondasi dan penggerak untuk bisa 

mencapai tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu sumber daya manusia secara mikro dan makro. Sumber daya manusia 

mikro merupakan hanya sebatas individu yang bekerja pada sebuah institusi atau 

yang biasa disebut dengan tenaga kerja. Sedangkan sumber daya manusia makro 

adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara (Hasibuan, 

2013).  

Tenaga kerja menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 

tahun 2017 tentang struktur dan skala upah adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja merupakan salah 

satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas untuk mewujudkan 

keberhasilan pembangunan untuk menuju era globalisasi. Pencapaian target 

produktivitas memerlukan adanya pembangunan kesehatan masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 

serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun 

ekonomi (Sedarmayanti, 2011). 
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Badan Pusat Statistik (2018), menyatakan jumlah usia kerja di Indonesia 

mencapai 193,55 juta jiwa, yang terdiri dari 133,94 juta jiwa termasuk angkatan 

kerja dan 59,61 juta jiwa bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja 

tersebut, 127,07 juta jiwa bekerja di sektor formal maupun informal dan 6,87 juta 

jiwa adalah pengangguran atau tidak bekerja. Besarnya jumlah angkatan kerja 

merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa jika diimbangi dengan kualitas 

dan produktivitas pekerja yang optimal. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk 

melindungi pekerja dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang 

diakibatkan oleh pekerjaan, selain itu juga mempunyai keharusan untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan (Undang – Undang Nomor 36 tahun 

2009). 

Kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu kesehatan beserta 

penerapannya, yang bertujuan untuk mewujudkan pekerja yang sehat, dan bekerja 

secara produktif. Tenaga kerja berada dalam keseimbangan yang sesuai antara 

kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja. Tenaga kerja harus terlindung 

dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Kesehatan 

merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja 

selaku sumber daya manusia. Kondisi kesehatan yang baik merupakan potensi 

untuk meraih produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas adalah perbandingan 

antara keluaran (output) terhadap masukan (input). Produktivitas kerja merupakan 

ukuran keberhasilan pekerja menghasilkan suatu produk dalam satuan waktu 

tertentu. Seorang tenaga kerja dinilai produktif bila tenaga kerja tersebut mampu 
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menghasilkan keluaran atau output yang lebih banyak dibanding tenaga kerja 

lainnya dalam suatu waktu yang sama, atau apabila tenaga kerja tersebut 

menghasilkan keluaran atau output yang sama dengan menggunakan sumber daya 

yang sedikit (Suma’mur, 2013). 

Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja yaitu kapasitas kerja. 

Kapasitas kerja meliputi umur, jenis kelamin, kesegaran jasmani, status gizi, 

antropometri, beban kerja dan beban tambahan seperti beban kerja karena faktor 

fisik, kimia, biologis, dan sosial (Tarwaka, 2014). Produktivitas kerja setiap orang 

berbeda tergantung dari beberapa faktor, salah satunya adalah status gizi pekerja. 

Status gizi yang baik pada tenaga kerja akan berpengaruh terhadap produktivitas 

kerjanya (Widiastuti, 2011). 

Status gizi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

produktivitas seorang tenaga kerja. Status gizi dan kondisi kesehatan yang dalam 

keadaan baik akan mempengaruhi kesegaran fisik dan daya pikirnya. Tenaga kerja 

yang mempunyai status gizi yang baik akan bekerja lebih teliti, giat, dan 

produktif. Sedangkan tenaga kerja dengan status gizi kurang atau berlebihan akan 

memiliki produktivitas yang kurang dikarenakan kemampuan fisik yang kurang, 

kurang motivasi, kurang semangat dan apatis (Suma’mur, 2013).  

Menurut Suma’mur (2013), status gizi dapat diketahui melalui pengukuran 

indeks massa tubuh (IMT). Nilai indeks massa tubuh, status gizi berlebih atau 

obesitas yaitu jika nilainya > 25 kg/m2. Status gizi normal jika nilai IMT adalah ≥ 

18,5 – 24,9 kg/m2, dan status gizi kurang jika nilai IMT adalah < 18, 5 kg/m2. 

Tenaga kerja yang obesitas tidak cekatan dalam bekerja, hal ini karena tenaga 
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kerja yang kelebihan berat badan akan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak 

untuk bergerak sehingga produktivitas kerja menurun. Tenaga kerja yang 

memiliki berat badan normal akan lebih cekatan dan aktif dalam bekerja sehingga 

produktivitas kerja baik. Sedangkan tenaga kerja yang kekurangan berat badan, 

maka orang tersebut akan kurang mampu untuk bekerja keras. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) diperoleh nilai p = 0,005; hal 

ini menunjukkan bahwa p < 0,05 yang berarti ada hubungan antara status gizi 

(IMT) dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja di PT. Hanil Indonesia Nepen 

Teras Boyolali. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan 

positif antara status gizi dengan produktivitas kerja. Seorang tenaga kerja dengan 

keadaan status gizi yang baik akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan tubuh 

yang lebih baik. Tenaga kerja dengan status gizi kurang, memiliki kapasitas kerja 

dan ketahanan tubuh yang buruk dan cepat lelah dalam bekerja. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farikha (2016) terdapat 

hubungan antara status gizi dengan produktivitas kerja pada pekerja sorting dan 

packing di PT. DPG Muliakeramik Group. Hubungan ini ditunjukkan dengan 

mayoritas pekerja yang berstatus gizi (IMT) normal memiliki produktivitas ≥ 142 

box/hari dibandingkan dengan status gizi yang kurang atau obesitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa produktivitas yang baik dipengaruhi oleh status gizi yang 

baik atau normal. 

Menurut penelitian yang dilakukan Utami (2012), seorang tenaga kerja 

dengan keadaaan status gizi yang baik akan memiliki produktivitas kerja dan 

ketahanan tubuh yang baik. Status gizi kurang dan beban kerja yang berat akan 
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menurunkan efisiensi serta ketahanan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit 

dan menurunkan produktivitas. 

Sektor informal merupakan Perusahaan Non Direktori (PND) dan Rumah 

Tangga (RT) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang atau lebih. Sektor 

informal mempunyai ciri-ciri khusus antara lain bekerja pada diri sendiri, bersifat 

usaha keluarga, jam kerja dan gaji tidak teratur, pekerjaan sering dilakukan di 

rumah, tidak ada bantuan pemerintah dan sering tidak berbadan hukum 

(Kementerian Kesehatan, 2012). Beberapa Sektor informal dituntut dalam 

melaksanakan kerjanya harus sesuai dengan kuantitas jumlah barang yang 

diproduksi. Hal ini merupakan suatu tuntutan karena produk yang dihasilkan 

harus segera disetorkan kepada pengusaha atau badan usaha yang lebih besar. 

Produktivitas yang dituntut sebanyak-banyaknya kurang diimbangi dengan 

fasilitas yang diberikan oleh sang pemilik usaha dalam kegiatan usaha. Para buruh 

atau kuli biasanya hanya bergantung pada upah yang diberikan oleh pemilik 

usaha. Umumnya pekerja di sektor informal memiliki beban dan waktu kerja yang 

berlebihan, sementara upah yang diterima pekerja jauh dibawah standar. Hal ini 

dikarenakan pekerja sektor informal tidak membutuhkan keahlian dan 

keterampilan khusus, sehingga secara mudah dapat menyerap tenaga kerja dan 

tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan (Yusida, 2017).  

Penelitian mengenai hubungan status gizi maupun karakteristik individu 

dengan produktivitas pada pekerja sektor informal masih masih sangat jarang 

dilakukan di Indonesia. Status gizi merupakan suatu hal yang seringkali 

diabaikan. Hal ini dikarenakan pada sektor informal lebih menitikberatkan pada 
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hasil produktivitas yang diinginkan oleh para pemilik usaha. Dengan 

mempertimbangkan kondisi tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat tema tersebut dalam bentuk sebuah skripsi dengan 

judul “Hubungan Karakteristik Individu dan Status Gizi Dengan Produktivitas 

Pada Pekerja (Di Tempat Penyortiran dan Penimbangan Daun Bawang)”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Peneliti mendapatkan beberapa informasi dalam studi pendahuluan yang 

telah dilakukan di tempat penyortiran dan penimbangan daun bawang di Dusun 

Klampisan, Desa Kedung Gede, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. 

Informasi tersebut adalah tenaga kerja yang bekerja sangat bervariatif mulai dari 

usia, tingkat pendidikan dan status kesehatan maupun status gizinya.  

Jumlah daun bawang yang diolah di tempat penyortiran dan penimbangan 

daun bawang ini adalah mencapai 4 ton per hari. Jumlah daun bawang yang diolah 

di tempat ini didapatkan dari para petani daun bawang yang berasal dari Kediri, 

Tulungangung hingga dari Wonosobo sehingga jumlah daun bawang yang diolah 

selalu berjumlah 4 ton per hari. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi pesanan 

dari para pengepul maupun yang di jual di pasar.  

Tempat ini mempunyai jumlah pekerja kurang lebih 28 orang yang 

didominasi oleh pekerja perempuan. Hal ini dikarenakan, pekerjaan membutuhkan 

ketelitian dan ketelatenan untuk menyortir daun bawang yang bagus dengan daun 

bawang yang busuk atau sudah menguning. Sedangkan pekerja laki – laki 

mepunyai tugas tambahan yaitu untuk mengangkat karung – karung daun bawang 

dengan berat beberapa puluh kilogram untuk disortir dan ditimbang menjadi berat 
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1 kg. Kemudian dijadikan satu di dalam karung untuk dibawa dan dijual ke pasar 

induk Porong Sidoarjo maupun disetorkan ke pedagang yang sudah memesan 

daun bawang tersebut. 

Observasi dan wawancara yang dilakukan pada sejumlah pekerja, 

didapatkan bahwa pekerjaan ini dimulai pada pukul 05.00 – 14.30 WIB. Pada 

pukul 05.00 – 06.00 WIB biasanya para pekerja perempuan menyiapkan tempat 

kerja dengan cara menyapu dan mempersiapkan timbangan serta karung yang 

akan digunakan. Daun bawang dari petani datang pada pukul 05.30 – 06.00 WIB, 

sehingga penimbangan total dilakukan setelahnya. Sistem pembagian kerja 

dilakukan dengan membagi rata jumlah daun bawang yang akan diolah 

disesuaikan dengan jumlah pekerja yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka 

didapatkan hasil rata-rata daun bawang yang harus diolah untuk satu pekerja. 

Upah yang didapatkan oleh pekerja disesuaikan dengan jumlah daun bawang yang 

mereka olah. Apabila pekerja mencapai target maka upah akan dibayarkan penuh, 

tetapi apabila belum mencapai target maka upah yang dibayarkan adalah sejumlah 

daun bawang yang dihasilkan. Pekerja yang melebihi target juga akan 

memperoleh tambahan upah. Tercapai tidaknya target ini biasanya dilakukan di 

akhir pada waktu penimbangan daun bawang, pekerja menyetorkan banyaknya 

daun bawang yang dapat mereka sortir dan timbang untuk mendapatkan upah.  

Sistem pembagian istirahat, dilakukan secara bergantian antara pekerja satu 

dengan pekerja yang lain. Istirahat biasanya dilakukan sekitar jam 12.00 – 13.00 

WIB yang digunakan pekerja atau para kuli untuk makan siang dan juga sholat 

dhuhur. Hasil wawancara dengan pemilik usaha didapatkan data bahwa apabila 
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ada pekerja yang merasa tidak sehat, biasanya sang pemilik usaha akan 

memberikan kelonggaran untuk tidak masuk kerja. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil wawancara kepada beberapa orang pekerja yang mengaku bahwa memang 

lebih memilih untuk tidak masuk bekerja apabila sedang sakit atau sedang tidak 

enak badan. Motivasi pekerja dalam mendapatkan upah atau penghasilan 

diserahkan sepenuhnya kepada hasil kerja mereka, para pekerja mengaku cukup 

puas dengan upah yang mereka dapatkan. Hal ini dikarenakan sang pemilik usaha 

memberikan upah yang lebih besar daripada di tempat penyortiran dan 

penimbangan daun bawang yang lain, sehingga para pekerja mengaku puas 

terhadap upah yang mereka dapatkan. 

Pekerja di tempat penyortiran dan penimbangan daun bawang ini 

mempunyai status gizi yang bervariasi. Ada pekerja yang berstatus gizi kurus, ada 

yang status gizinya normal maupun ada juga beberapa pekerja yang berstatus gizi 

gemuk. Orang dengan status gizi normal lebih mudah bergerak dan lebih cekatan 

serta ikatan daun bawang yang dihasilkan paling banyak. Orang dengan status gizi 

gemuk biasanya jumlah ikatan daun bawang yang diolah mempunyai hasil yang 

paling sedikit. Hal ini bisa jadi dikarenakan orang dengan status gizi gemuk lebih 

lama dalam bekerja sehingga hasil yang diperoleh lebih sedikit. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa pekerja dengan status gizi gemuk didapatkan data 

bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin agar 

upah yang diperoleh secara penuh, tetapi memang mereka mengaku kurang begitu 

cekatan dan cepat apabila dibandingkan teman sejawatnya yang mempunyai status 

gizi normal. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perlu dilakukan penelitian 
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mengenai hubungan karakteristik individu dan status gizi dengan produktivitas 

pada pekerja di tempat penyortiran dan penimbangan daun bawang. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja diantaranya yaitu 

status kesehatan, kelelahan kerja, status gizi, motivasi kerja, usia, latar belakang 

pendidikan, keterampilan tenaga kerja, pelatihan, motivasi atau kemauan, 

kesempatan kerja, kemampuan manajerial pimpinan, kebijaksanaan pemerintah 

dan lain sebagainya. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, peneliti hanya 

membatasi penelitian dengan keadaan status gizi pekerja dan juga karakteristik 

individu seperti jenis kelamin, usia, pendidikan serta masa kerja. Pengukuran 

status gizi dapat dilakukan dengan banyak cara, tetapi peneliti hanya melakukan 

pengukuran indeks masa tubuh (IMT) untuk menentukan status gizi pada pekerja. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana keeratan hubungan karakteristik 

individu dan status gizi dengan produktivitas pada pekerja di tempat penyortiran 

dan penimbangan daun bawang?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mempelajari keeratan hubungan karakteristik individu dan status gizi 

dengan produktivitas pada pekerja di tempat penyortiran dan penimbangan daun 

bawang di Dusun Klampisan, Desa Kedung Gede, Kecamatan Dlanggu, 

Kabupaten Mojokerto. 
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1.5.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan tujuan umum di atas, tujuan khusus penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi karakteristik pekerja (jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi 

badan, pendidikan dan masa kerja) pada pekerja kuli di tempat penyortiran 

dan penimbangan daun bawang di Dusun Klampisan, Desa Kedung Gede, 

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. 

2. Mengukur status gizi dengan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT) pada 

pekerja kuli di tempat penyortiran dan penimbangan daun bawang di Dusun 

Klampisan, Desa Kedung Gede, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. 

3. Mengukur produktivitas pada pekerja kuli di tempat penyortiran dan 

penimbangan daun bawang di Dusun Klampisan, Desa Kedung Gede, 

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. 

4. Menganalisis keeratan hubungan karakteristik individu (jenis kelamin, usia, 

berat badan, tinggi badan, pendidikan dan masa kerja) dengan produktivitas 

pada pekerja kuli di tempat penyortiran dan penimbangan daun bawang di 

Dusun Klampisan, Desa Kedung Gede, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten 

Mojokerto. 

5. Menganalisis keeratan hubungan status gizi dengan produktivitas pada 

pekerja kuli di tempat penyortiran dan penimbangan daun bawang di Dusun 

Klampisan, Desa Kedung Gede, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Bagi Pemilik Usaha 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi tambahan 

sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja berdasarkan keadaan 

status gizi dan karakteristik individu pekerjanya. 

1.6.2 Manfaat Bagi Responden 

Diharapkan responden dapat mendapatkan informasi tentang keadaan status 

gizinya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. 

1.6.3 Manfaat Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai 

penentuan status gizi dan produktivitas pekerja. 

1.6.4 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan data dasar bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut. 
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