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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali 

potensi Sumber Daya Alam (SDA) didalamnya, baik sumber daya alam yang 

dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, sehingga banyak investor – 

investor luar maupun dalam negeri yang menanamkan modalnya untuk 

mendirikan berbagai macam perusahaan di Indonesia. Macam – macam 

perusahaan yang berdiri di Indonesia antara lain mulai dari perusaan dibidang 

tekstil sampai otomotif kendaraan. Dengan didirikannya berbagai macam 

perusahaan tersebut maka dapat meningkatkan perekonomian penduduk 

Indonesia dengan menjadi tenaga kerja formal di suatu perusahaan.  

 Pada suatu perusahaan terdapat beberapa aset yang sangat penting bagi 

keberlangsungan proses produksi, salah satunya yaitu tenaga kerja. Tenaga 

kerja menjadi salah satu aset terpenting perusaahan dikarenakan apabila tidak 

ada tenaga kerja, perusahaan tidak dapat menghasilkan suatu produk. Oleh 

karena itu tenaga kerja perlu dijaga dengan baik agar produktif, sehingga 

menghasilkan produk yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Salah satu faktor yang perlu diajaga adalah pemenuhan kebutuhan 

kalori yang seimbang atau biasa disebut dengan gizi kerja yang seimbang. 

Menurut Tarwaka (2004) manfaat dari gizi kerja untuk mempertahankan 

kebutuhan Gizi dan kalori terhadap tuntutan pekerjaan dalam Sabtiwi (2012). 
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Selain itu didukung juga dengan pernyataan Suma’mur (2009) faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja, salah satu 

diantaranya adalah gizi kerja. 

Menurut Putri & Sukandar (2012) Gizi kerja adalah pemberian gizi yang 

diterapkan kepada pekerja yang bertujuan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan, efesiensi dan produktivitas kerja semaksimal mungkin. Sehingga 

menurut Tarwaka (2004) dalam Sabtiwi (2012) manfaat yang diharapkan dari 

pemenuhan gizi kerja adalah mempertahankan kebutuhan gizi dan kalori 

terhadap pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itulah beban kerja yang 

diberikan harus sesuai kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. 

 Pemenuhan gizi kerja yang diberikan oleh suatu perusahaan salah satunya 

yaitu dapat berupa penyelenggaraan makan siang. Dalam penyelenggaraan 

makan siang harus memenuhi gizi yang cukup dan seimbang dalam 

pemenuhan kalorinya, sehingga tenaga kerja tidak mendapatkan kelebihan 

kalori yang dapat menimbulkan penumpukan lemak jahat dalam tubuh atau 

kekurangan kalori yang dapat mengurangi aktifitas tenaga kerja dalam 

mekalukan produksi. Untuk mengetahui pemenuhan gizi yang baik perlu 

dilihat dari berbagai aspek. Menurut Tarwaka (2014) penyelenggaraan makan 

siang untuk tenaga kerja dilihat beberapa aspek seperti kebutuhan kalori dan 

gizi, kebutuhan bahan dasar menu, dan pendekatan penyusunan menu pekerja 

yang sesuai dengan lingkungan kerja. 

Salah satu perusahaan yang menyelenggarakan pemenuhan gizi berupa 

makan siang yaitu PT Indospring Tbk. PT Indospring Tbk merupakan 
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perusahaan manufaktur yang menjadi produsen pegas untuk kendaraan truk 

maupun mobil. Perusahaan ini melibatkan tenaga kerja dan tenaga mesin atau 

robot dalam pembuatannya. Dalam pembuatan pegas kendaraan terdapat 

macam – macam proses yang berbeda, sehingga pemenuhan gizi setiap masing 

– masing poroses juga berbeda. Dengan demikian perlu dilakukannya analisis 

pemenuhan gizi, seperti kecukupan kalorinya dan unsur – unsur gizinya. Oleh 

karena itulah penulis mengambil judul penelitian “Evaluasi Menu Makan 

Siang Pada Shearing Proses Berdasarkan Index Kebutuhan Kalori Pekerja 

(Studi di PT Indospring Tbk Plant 2 Unit 1 Gresik)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT Indospring Tbk. merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 

bidang produksi otomotif kendaraan berupa pegas kendaraan truk dan mobil. 

Dalam pembuatan pegas tersebut memiliki proses yang berbeda dan bermacam – 

macam, dimana proses tersebut mengeluarkan energi yang tidak sedikit. Salah 

satu proses pembuatan pegas yang membutuhkan energi yang paling besar adalah 

shearing proses, yang tergolong beban kerja berat berdasarkan kalori yang 

dikeluarkan.  

Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut PT Indospring Tbk 

menyelenggarakan makan siang dalam bentuk catering. Namun, dalam 

penyelenggaraan makan siang tersebut, untuk menu dan jumlah porsi makanannya 

disama ratakan. Sehingga banyak pekerja dikeseluruhan proses terutama pada 

shearing proses menyampaikan keluhan kepada pihak Human Center dan 

Training Center (HCTC) untuk porsi makan siang yang disediakan. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Rumusan Masalah 

   Menurut latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan 

permasalahan yaitu apakah kalori pada makan siang yang diselenggarakan PT 

Indospring Tbk sesuai dengan kalori yang dibutuhkan? 

 1.3.2 Batasan Masalah 

  Dalam penelitian ini agar penulis dapat meneliti dengan baik maka penulis 

membatasi masalah yaitu mengetahui kecukupan kalori pada makan siang di 

shearing proses shift I PT Indospring Plant 2 Unit 1 yang terfokus pada 

penilaian beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori, kebutuhan energi, jumlah 

kalori pada makan siang, dan status gizi.  

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi menu makan siang 

berdasarkan beban kerja yang dikategorikan menurut kebutuhan kalori yang 

dikeluarkan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a.  Mengidentifikasi dan menilai menu makan siang di PT Indospring Tbk 

Plant 2 Unit 1 Pada pada shearing proses. 

b.  Mengevaluasi kecukupan energi yang didapatkan oleh tenaga kerja pada 

shearing proses berdasarkan index kebutuhan kalori 

c. Mengukur klasifikasi umur dan jenis kelamin pekerja pada bagian shearing 

proses 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Mengetahui cara perhitungan kecukupan gizi dan pemenuhan asupan 

gizi yang baik bagi tenaga kerja. 

2. Manfaat Bagi Pekerja 

Meningkatkan derajat keselamatan dan kesehatan kerja mengenai asupan 

gizi yang dibutuhkan. 

3. Manfaat Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan informasi terhadap jumlah kalori dan gizi yang 

dibutuhkan oleh tenaga kerja pada proses shearing. dan sebagai evaluasi 

penyelenggaraan makan siang di PT Indospring Tbk. 


