
   

Abstraksi 
 
 
 

Di negara-negara berkembang, kesehatan dan keselamatan kerja nampaknya masih 
menjadi hal yang kurang diperhatikan. Hotel salah satunya yang sering terjadi kecelakaan kerja 
yang menimpa para karyawan, terutama di departemen  food an beverage area. Tujuan 
peneliti menulis tentang implementasi keselamatan kerja di food and beverage area hotel Town 
Square suite Surabaya antara lain (1) untuk mengetahui jenis kasus kecelakaan kerja yang terjadi 
di food and beverage area hotel Town Square suite Surabaya, (2) untuk mengetahui pelaksanaan 
keselamatan kerja di food and beverage area hotel Town Square suite Surabaya, dan (3) untuk 
mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keselamatan kerja di food and beverage 
area hotel Town Square suite Surabaya. 

 
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  hotel  Town  Square  suite  Surabaya  pada bagian  food  

and  beverage  area  yang  terletak  di  jalan  Hayam  Wuruk  nomor  6 
Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang artinya 
menjelaskan dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai keselamatan kerja di 
departemen food and beverage area. Untuk mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan 3 
metode antara lain observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Observasi yang digunakan 
peneliti adalah observasi tertutup. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan 
melalui pencatatan pewancara. Data yang digunakan dalam peneliti ini seperti foto-foto hasil 
observasi, hasil wawancara, data-data dari pihak hotel, dan dokumen lainnya. 

 
Hasil akhir penelitian, bahwa hotel Town Square suite Surabaya pada bagian food and 

beverage area masih terjadi kecelakaan kerja. Di food and beverage area mempunyai  beberapa  
jenis  kasus  kecelakaan.  Jenis  kasus  kecelakaan  kerja  yang terjadi di food and beverage area  
antara lain terpeleset, terisis pisau dan lain-lain. Faktor penyebab kecelakaan kerja di food and 
beverage area antara lain peralatan yang   ada   di   kitchen   yang   dapat   membayakan   
karyawan,   lingkungan   kerja, keteledoran sumber daya manusia, proporsi karyawan saat high 
season, dan event banquet. Untuk meningkatkan keselamatan kerja, hotel Town Square suite 
Surabaya memberikan beberapa cara untuk mengurangi kecelakaan kerja di departemen food and 
beverage area antara lain standart operational prosedur, memberikan jaminan kesehatan kepada 
karyawan, dan kebijakan hotel lainnya. Ada beberapa macam kendala  yang terjadi  di  food  and 
beverage area   antara lain  perilaku  karyawan, kualitas peralatan yang tidak baik untuk 
digunakan, prosedur pergantian peralatan yang terlalu panjang, dan dana yang di peroleh pihak 
hotel. Pihak manajemen harus menggantikan peralatan food and beverage area yang rusak, dan 
pihak manajemen harus lebih peduli terhadap karyawan kitchen seperti manambahkan fasilitas di 
food and beverage product. 

 
 
 
 

xi 

 
 

 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TUGAS AKHIR KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA 
(Studi Deskriptif : Implementasi Keselamatan Kerja di Food and Beverage Area 
Hotel Town Square suite Surabaya) 
 

Didi Syaputra Lawijaya




