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 Untuk bekerja, seseorang memperoleh tenaga 
dari makanan yang dimakan.

 Setelah bekerja 3-4 jam daya kerja mulai 
menurun, supaya lebih produktif maka pekerja 
harus :

1. Sarapan pagi secukupnya
2. Istirahat dan makan makanan bergizi setelah 

3-4 jam bekerja serta makan makanan sehari-
hari yang memenuhi kecukupan energi dan zat-
zat gizi 

 Konsumsi makanan rendah, zat gizi tidak seimbang
 Tingkat konsumsi dipengaruhi faktor pendapatan dan 

sosbud
 Pengetahuan gizi rendah ( makin mengetahui 

kebutuhan gizi makin giat berusaha)
 Prevalensi kurang gizi, terutama pada buruh wanita
 Infeksi parasit (cacing) tinggi
 Upah tinggi, belum tentu konsumsi makanan baik 

(perlu penyuluhan)
 Penyelenggaraan makanan diperusahaan-perusahaan 

belum ada/kurang baik
 Kebersihan dan sanitasi
 Pemberian uang makan?

Kapasitas Kerja :
 Tingkat kesehatan
 Tingkat gizi
 Jenis keluarga
 Tingkat pendidikan/keterampilan Sehat dlm Kerja

Beban kerja : Kondisi Kesehatan Kerja
 Fisik
 Mental 

Sakit Akibat Kerja
Beban Tambahan
Dari lingkungan kerja :

 Fisik
 Kimia
 Biologi
 Psikologi
 ergonomi

1. Konsumsi makanan kurang (asupan energi, protein, Ca, 
Fe, Vit A, Vit B1 kurang)

2. Konsumsi makanan kurang sebab 25% tidak sarapan 
dan 30% tidak makan siang

3. Status kesehatan dipengaruhi penyakit infeksi dan 
infeksi parasit (gangguan penyerapan makanan)

4. Lingkungan tempat bekerja akan mempengaruhi 
penyakit dan stress, misalnya : panas, polusi dan lain-
lain.

5. Kurang tersedianya cukup waktu istirahat.

1. Protein 
Hasil penelitian pada 2 group pekerja yang diberi intake protein 
normal dan tinggi, tidak menunjukkan perbedaan dalam 
penampilan kerja

2. Karbohidrat dan lemak
Penelitian Matsh dan Murlin pada 3 group pekerja (normal 
diet, tinggi karbohidrat, lemak tinggi) efisiensi kerja tidak 
berbeda. Setelah hari ke-4 group dengan tinggi lemak, rendah 
efisiensi kerjanya.
Chris & Hasen (pada atlit)

Lemak dan karbohidrat digunakan selama istirahat dan kerja 
ringan, tinggi karbohidrat pada kerja berat.
Pada pekerja berat (dengan otot) buruh

Karbohidrat sebagai sumber energi, dan karbohidrat tersebut 
diperoleh dari simpanan glikogen otot.

3. Vitamin 
Tambahan vitamin tidak berpengaruh pada peningkatan kerja
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5 x makan sehari menjadi meningkat 
produktifitas kerja dari group 3 kali makan
Pada pekerja wanita, memberikan snack pada 
waktu istirahat menjadi meningkatnya 
produktifitas kerja, 
Pekerja dengan sarapan pagi lebih baik 
produktifitas kerjanya dari pekerja tanpa 
sarapan atau hanya minum kopi pahit. 
Pemberian makanan selingan dengan sarapan 
tidak berpengaruh, sedang pemberian makanan 
selingan pada kerja tanpa sarapan berpengaruh 
pada produktifitas.

Kesegaran Jasmani : Kemampuan 
tenaga kerja melakukan secara selamat 
dan efektif dan upaya jasmani 
sehubungan dengan kebutuhan 
kehidupan dalam kaitan dengan 
pekerjaan.
Produktifitas : Perbandingan (ratio) 
antara keluaran (barang, jasa) dengan 
masukan (tenaga, kerja, model, dll)
Efisiensi Kerja : Pemanfaatan tenaga, 
dana dan waktu guna mencapai hasil 
yang sebesar-besarnya.

1. Suhu dingin
Kebutuhan energi bisa sama atau lebih (hobbling efek)
Intake lemak sedang atau lebih
Makanan dan minuman hangat

2. Suhu panas
Kehilangan cairan (dehidrasi)

- Dehidrasi Ringan (< 5%) 
 Produksi urin (air seni) berkurang 
 Senantiasa merasa haus 
 Permukaan lapisan lendir (bibir, lidah) agak kering

- Dehidrasi Sedang (5 - 10%) 
 Turgor (kekenyalan) kulit berkurang 
 Mata cekung 
 Permukaan lapisan lendir sangat kering 
 Ubun-ubun depan mencekung 
- Dehidrasi Berat (>10%)
 Tanda-tanda dehidrasi sedang ditambah:
 Denyut nadi cepat dan isinya kurang 

(hipotensi/tekanan darah menurun) 
 Ekstremitas (lengan dan tungkai) teraba dingin 
 Oligo-anuria (produksi urin sangat sedikit, 

kadang tidak ada), sampai koma 

SUHU PANAS

Perlu cairan : - kerja berat 2,8 L
- kerja ringan 1,9 L

Kebutuhan sehari 4-5 L
Kehilangan elektrolit terutama Na akan 
menyebabkan “Miners Cramps”
Perlu Na 0,1% cairan = suhu adaptasi

0,2% cairan  = belum adaptasi
Kebutuhan energi naik 0,5% untuk setiap 
kenaikan suhu 10 C diatas 30 0C

SUHU PANAS

3. Ketinggian 
Berakibat sukar bernafas dll karena “ Acute 
mountain sickness” bukan karena hypoxia
Intake makanan menurun 25-50% pada waktu 
akut
Meningkatnya CHO, akan meningkatkan 
metabolisme glukosa, meningkatnya kapasitas 
difusi paru-paru dan penampilan kerja.

4. Keracunan zat kimia/polusi/radiasi
Pada pekerja tambang, dll
Pemberian susu untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh dan produktifitas
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1. Penetapan tujuan : makanan 
selingan atau makan siang

2. Perencanaan (siklus menu, syarat-
syarat hidangan, perencanaan 
jumlah, waktu, baiaya, dll)

3. Pelaksanaan : pembelian hingga 
penyajian

4. Evaluasi : pengamatan sisa 
makanan, opini/pendapat 
konsumen, saran, penimbangan 
BB.

Energi
(Kkal)

Protein
g

Vit B1
mg

Vit A
mg

Fe
mg

Pria (20-59 Th)
Ringan
Sedang
Berat 

2800
3000
3600

55
55
55

1,3
1,3
1,3

600
600
600

13
13
13

Wnt (20-59 Th)
Ringan
Sedang
Berat

2050
2250
2600

48
48
48

1,0
1,0
1,0

500
500
500

26
26
26

Tambahan :
Ibu hamil
Ibu menyusui

 Faktor aktivitas menggunakan rumus Dobuis 
Modifikasi

1. Istirahat (bed rest) 15-20%
2. Ringan 30%
3. Sedang 50%
4. Berat 75%
o Faktor aktivitas menggunakan rumus Harris 

Benedict
1. Ringan 1,3
2. Sedang 1,4-1,5
3. Berat 1,75
4. Bed rest 1,2

 Faktor aktivitas Menurut krause

 Istirahat (bed rest) 10%
 Sangat Ringan 30%
 Ringan 50%
 Sedang 75%
 Berat 100%

 Bed Rest : Meningkatkan 5-10% BMR
 Rawat Inap( Terbatas ditpt tdr) : 20% 
 Aktif ringan sekali /rawat jalan : 30%
 Aktif Ringan : 50%
 Aktif sedang : 75%
 Aktif berat : 100%

 Faktor aktivitas menggunakan rumus Harris Benedict 
(dalam Penuntun Diet)

1. Istirahat ditpt tidur 1,2
2. Tidak terikat ditempat tidur 1,3

o Faktor Stress menggunakan rumus Harris Benedict 
(Penuntun Diet)

1. Stress Ringan 1,4
2. Stress Sedang 1,5
3. Stress Berat 1,6
4. Stress sangat berat 1,7
5. Luka bakar sangat berat 2,1
6. Tidak ada stress dalam keadaan gizi baik 1,3
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METODE I MENURUT KRAUSE
 Total energi yaitu :……..kalori/kg BBI/hari, yang 

disesuaikan dengan aktivitas.

No Aktifitas Kalori/KgBBI
1 Bed rest 27,5
2 Sangat ringan 30,0
3 Ringan 35,0
4 Sedang 40,0
5 Berat 50,0

Energi yang dibutuhkan : BMR-Koreksi tidur + 
Aktivitas Fisik +SDA

METODE II MENURUT KRAUSE

BMR untuk laki2 : 1,0 x 24 jam x BBI (kg)
BMR untuk wanita  : 0,9 x 24 jam x BBI (kg)
Koreksi tidur : 10% x (7 s/d 8 jam) x BBI (kg)
Aktifitas : …% x ( BMR-koreksi tidur)
SDA : (7 s/d 8%) x (BMR-koreksi tidur + 

Aktivitas )

Tingkat Aktivitas Aktivitas faktor x BEE Energi Expenditure
(Kcal/kg hr)

Sangat ringan
Laki-laki
perempuan

1,3
1,3

31
30

Ringan 
Laki-laki
perempuan

1,6
1,5

38
35

Sedang 
Laki-laki
perempuan

1,7
1,6

41
37

Berat
Laki-laki
perempuan

2,1
1,9

50
44

Khusus 
Laki-laki
perempuan

2,4
2,2

58
51

 Aktifitas ringan sekali (pasien rawat jalan, rest 
home, inactive)

 Aktifitas ringan (penjahit, supir, perawat,typist, 
lawyer, office)

 Aktifitas sedang ( tukang cat, tukang kayu, 
mahasiswa, dept. store worker)

 Aktifitas very active (dancer, atlit/olahragawan, )
 Aktifitas Extremely active ( builder, rickshaw pullers, 

steel worker). 

 Karbohidrat
Karbohidrat dibutuhkan sebesar 60-70% dari total 
Energi/hr, sedangkan selama bekerja dibutuhkan KH 
sebanyak 30-35% dari total KH /hr.

o Protein
Protein dibutuhkan sebesar 10-20% dari total 
Energi/hr atau sekitar 60-65 gram, sedangkan 
selama bekerja dibutuhkan Protein sebanyak 30-35% 
dari total protein sehari. 

 Lemak
Lemak dibutuhkan sebasar 15-20% dari total 
energi/hr. selama bekerja dibutuhkan lemak 30-35% 
dari total lemak sehari. Hindari penggunaan 
kelompok lemak jenuh.

 Vitamin dan Mineral
Kebutuhan Vit A, B1, B6 dan vitamin C lebih tinggi 
dari kebutuhan normal. Kebutuhan mineral Kalium 
(K), Na, Mg, Fe, dibutuhkan lebih tinggi dari 
kebutuhan normal. 



5

Pendekatan pribadi
Control kehidupan personal
Peran individual/personalnya
Social approach
Lingkungan 

Meningkatkan aktifitas fisik
Olahraga relaksasi
Diet 

Gizi seimbang (makan dan minum)
Zat besi, Ca, Zn, Vit A, Vit C


