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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten yang ada di 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Sleman, Bantul dan Kulon 

Progo, kabupaten Gunungkidul adalah adalah daerah yang kurang subur baik di 

dalam segi pertanian dan juga maupun dari segala industri yang lainya. Julukan 

sebagai daerah yang tandus kering dan gersang yang selama ini dikenal oleh 

sebagian masyarakat luas mengenai Gunungkidul ternyata tidak semuanya 

benar, dibalik hal tersebut juga terdapat bermacam-macam potensi alam yang 

ada di Gunungkidul. Salah satu potensi yang ada yaitu batu kapur yang 

merupakan mata pencaharian masyarakat sekitar  

Pekerjaan sebagai penambang batu kapur maupun dibidang kerja yang 

lain adalah suatu keharusan bagi siapa saja yang berkeinginan meraih 

kebahagiaan dan kesuksesan maka bekerja keras merupakan bagian dari 

akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Dan katakanlah bekerjalah kamu , tentu allah 

dan Rasul-Nya serta orang –orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan 

akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian diberikannya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.(QS.At-Taubah[9]:105) 
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Kegiatan pertambangan batu kapur yang dilakukan di daerah Gunungkidul 

masih menggunakan alat sederhana dan menggunakan alat modern. Kegiatan 

ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi 

masyarakat sekitar daerah pertambangan sehingga sudah bertahun-tahun 

bekerja sebagai penambang. Waktu lamanya bekerja sebagai penambang  

menentukan lama paparan seseorang terhadap faktor resiko. Dalam lingkungan 

yang tercemar, semakin lama kerja seseorang akan semakin lama pula waktu 

terjadi paparan terhadap bahan pencemar tersebut. Semakin lama bekerja 

semakin banyak pula paparan bahan pencemar yang dihirup sehingga 

kemungkinan gangguan saluran pernafasan lebih besar. Agar tenaga kerja sehat 

dan produktif dalam melaksanakan pekerjaannya, maka perlu perlindungan 

kesehatan tenaga kerja (workers health protection). Pemeriksaan kesehatan 

prakerja adalah upaya perlindungan kesehatan tenaga kerja yang bertujuan agar 

tenaga kerja yang diterima untuk mengisi suatu lowongan kerja berada dalam 

kondisi kesehatan yang baik, tidak menderita penyakit menular yang akan 

membahayakan tenaga kerja lainnya dan kondisi kesehatannya cocok untuk 

pekerjaan yang akan dilakukannya.  

Resiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja, akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga 

kerja dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang sering dipenuhi debu, uap, 

gas, dan lainnya yang disatu pihak mengganggu produktivitas dan mengganggu 

kesehatan. Hal ini sering menyebabkan gangguan saluran pernafasan ataupun 

dapat mengganggu fungsi paru.  



3 
 

 
 

Angka kejadian penyakit atau gangguan paru akibat kerja disebabkan oleh 

debu di indonesia diperkirakan cukup banyak. Data penyakit akibat kerja dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 di 5 (lima) Kabupaten 

(Semarang, Jepara, Cilacap, Rembang, Pekalongan) pada pekerja formal dan 

informal di dapatkan  hasil 83,75% pekerja formal dan 95% pekerja informal 

mengalami gangguan fungsi paru.  

Badan dunia International Labour Organization (ILO) mengemukakan 

penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan sebesar 34% adalah 

penyakit kanker, 25% kecelakaan, 21% penyakit saluran pernapasan, 15% 

penyakit kardiovaskuler, dan 5% disebabkan oleh faktor yang lain. Penyakit 

saluran pernapasan akibat kerja, sesuai dengan hasil riset The Surveillance of 

Work Related and Occupational Respiratory Disease (SWORD) yang 

dilakukan di Inggri ditemukan 3300 kasus baru penyakit paru yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

Waktu lamanya paparan debu didalam paru dapat menurunkan 

elastisitas paru yang menyebabkan kapasitas vital paru menurun. Penurunan 

kapasitas vital paru dapat mengakibatkan berkurangnya suplai konsumsi 

oksigen ( VO2 maks) kedalam jaringan tubuh, yang bisa menurunkan tingkat 

kebugaran. Akibat lanjut dari penurunan kebugaran  dapat menghambat kerja 

organ-organ penting ,seperti otak ,jantung,dan bagian –bagian tubuh lainya 

(khumaidah,2009). Berkurangnya konsumsi oksegen juga dapat mempengaruhi 

dalam proses pemakaian energi untuk melakukan pekerjaan (Suma’mur, 2009). 

Sehingga kemamuan kerja fisik tenaga kerja dapat dapat menurun dan 
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berpengaruh terhadap produktivitas kerja (putri,2008). Konsumsi oksigen 

maksimum dapat diukur dengan VO2 maks. 

Hasil surve pendahuluan yang di lakukanoleh peneliti, didapatkan ada 

sekitar 70 orang penambang dan sebagian dari penambang mengeluhkan sakit 

pinggang dan gangguan pernafasan, karena pada saat melakukan aktivitas 

penambangan tidak menggunakan (Alat Pelindung Diri) APD yang standart. 

Melihat latar belakang tersebut maka peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “HUBUNGAN ANTARA LAMANYA BEKERJA 

SEBAGAI PENAMBANG BATU KAPUR DENGAN NILAI VO2 MAKS DI 

PERTAMBANGAN DI DAERAH GUNUNGKIDUL” 

B. Rumusan Masalah 

 

Apakah ada hubungan antara lamanya bekerja sebagai penambang batu 

kapur dengan nilai VO2 maks dipertambangan daerah Gunungkidul. 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara lamanya 

bekerja sebagai penambang batu kapur dengan nilai VO2 Maks 

dipertambangan daerah Gunungkidul  
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu sebagai pembuktian secara ilmiah 

tentang hubungan antara lamanya bekerja sebagai penambang batu kapur 

dengan nilai VO2 maks dipertambangan daerah Gunungkidul. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Memberikan pengetahuan kepada pemilik pabrik dan tenaga kerja 

penambangan tentang efek paparan debu penambangan batu kapur  

pada kesehatan.  

b. Memberikan masukan kepada pemilik pabrik agar pelayanan 

kesehatan bagi tenaga kerja  dapat lebih diperhatikan dan 

ditingkatkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


