
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan 

cukup penting dalam pembangunan perekonomian yang dapat mendorong 

pertumbuhan di sektor lain, seperti sektor perdagangan, transportasi, serta sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum. Pariwisata selain sebagai salah satu 

sumber penghasil devisa juga merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga 

kerja. Pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional 

(BPS Kota Semarang, 2016:1). 

 
Kota Semarang merupakan salah satu pusat bisnis di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah yang menjadi sentra usaha akomodasi yang cukup pesat perkembangannya, 

dimana para pelaku bisnis di kota tersebut memanfaatkan moda akomodasi sebagai 

sarana untuk keperluan bisnis mereka. Data PDRB tahun 2015 (BPS Kota Semarang, 

2016:1-2) mengungkapkan bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kota Semarang 

memberikan andil terhadap pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum sebesar 4,58 trilyun rupiah, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,32 persen dan 

memberikan andil sumbangan ke PDRB tahun 2015 sebesar 3,41 persen dan inflasi 

PDRB sebesar 3,78 persen. Adapun objek wisata yang dimiliki Kota Semarang yang 

cukup potensial, antara lain Taman Lele, Tinjomoyo, Taman Margasatwa, Tanjung 

Mas, Goa Kreo, Partai Marina, Puri Maerokoco, Gelanggang Pemuda, Ngaliyan Tirta 

Indah, ISC, OASIS, Villa Bukit 
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Mas, Paradise Club, TBRS, Museum Ronggo Warsito, Museum Mandala Bhakti, 

Museum Djamu Jago, Museum Ny. Meneer, Taman Ria Wonderia, Vihara Budha 

Gaya, Masjid Agung Jawa Tengah. 

 
Setiap tahun arus wisata mancanegara yang datang ke Kota Semarang terus 

meningkat, begitu pula pergerakan wisatawan nusantara di wilayah Kota Semarang. 

Peningkatan ini perlu diimbangi dengan penyediaan kamar hotel maupun akomodasi 

lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran 

atas kamar/akomodasi tersebut (BPS Kota Semarang, 2016:2). 

 
Pertumbuhan usaha akomodasi di Kota Semarang pada dasarnya hubungan 

timbal balik yang berkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata. Potensi 

sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari 

pertumbuhan usaha akomodasi sebagai unsur penunjang pariwisata di Kota 

Semarang yang menjamur baik hotel, losmen, pondok wisata, homestay maupun 

kelas usaha akomodasi lainnya (BPS Kota Semarang, 2016:2). Data BPS Kota 

Semarang tahun 2014 mengungkapkan terdapat 96 usaha akomodasi yang terdiri 

dari 44 hotel bintang dan 52 hotel non bintang di Kota Semarang dengan jumlah 

kamar hotel bintang sebanyak 4.133 kamar dan jumlah kamar hotel non bintang 

sebanyak 1.222 kamar; jumlah tempat tidur untuk hotel bintang sebanyak 6.356 

tempat tidur dan hotel non bintang sebanyak 1.826 tempat tidur. 

 
Pengelolaan bisnis hotel seperti bisnis jasa pada umumnya perlu dikelola 

dengan optimal, dan salah satunya dengan memperhatikan faktor keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3). Faktor ini perlu mendapatkan perhatian karena tempat kerja 

yang aman dan sehat akan mendorong karyawannya bekerja secara efektif dan 
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efisien. Sebaliknya, tempat kerja yang tidak terorganisir dan banyak terdapat 

bahaya, kerusakan dan absen sakit tidak terhindarkan, mengakibatkan hilangnya 

pendapatan bagi karyawan dan produktifitas berkurang bagi perusahaan (ILO, 

2013). Faktor K3 perlu mendapatkan perhatian, karena menurut UU 

Ketenagakerjaan hal tersebut merupakan salah hak setiap pekerja/buruh. 

Pelaksanaan K3 di perusahaan juga akan mewujudkan produktifitas kerja yang 

optimal. Kemenkes (2015:2) mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan 

kesehatan potensial yang dihadapi oleh pekerja, yaitu kecelakaan kerja, penyakit 

akibat kerja, penyakit tidak menular, dan penyakit menular. Selain itu, Suma’mur 

(dalam Sucipto, 2014:87) menjelaskan bahwa pelaksanaan K3 yang buruk akan 

menimbulkan kerusakan, kekacauan organisasi, kelelahan dan kesedihan, kelainan 

dan cacat, serta kematian. 

 
Meskipun kenyataannya, para pengusaha di seluruh dunia telah secara hati-

hati merencanakan strategi bisnis mereka, banyak yang masih mengabaikan masalah 

keselamatan, kesehatan dan kondisi kerja. Menurut ILO (2013:1) setiap tahun ada 

lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi 

sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal dunia 

akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Kasus kecelakaan kerja di Indonesia 

2011-2014 (Kemenkes, 2015:2) menunjukkan bahwa kasus kecelakaan kerja tertinggi 

terjadi pada tahun 2013 yaitu 35.917 kasus (tahun 2011 

 
= 9.891 kasus; tahun 2012 = 21.735 kasus; dan tahun 2014 = 24.910 kasus). 

Provinsi dengan jumlah kasus kecelakaan kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah 

Provinsi Banten, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur; tahun 2012 adalah Provinsi 
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Jambi, Maluku dan Sulawesi Tengah; tahun 2013 = Provinsi Aceh, Sulawesi 

Utara dan Jambi; serta tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Riau dan 

Bali. Sementara kasus kesehatan kerja di Kota Semarang tahun 2013-2015 sebagai 

berikut: 

 
Tabel 1.1 

 

Kasus Kesehatan Kerja di Kota Semarang 2013-2015 
 

 

Jenis Kasus Kesehatan Kerja  Jumlah Kasus (%)  

 2013  2014  2015 

Penyakit Umum 58.303  60.304  80.967 

 (91,96%)  (92,63%)  (75,27%) 

Penyakit diduga Akibat Kerja 3.890  3.291  22.333 
 (6,14%)  (5,05%)  (20,76%) 

Penyakit Akibat Kerja 804  1.215  3.673 
 (1,27%)  (1,87%)  (3,41%) 

Kasus Kecelakaan Kerja 400  295  597 
 (0,63%)  (0,45%)  (0,55%) 

Jumlah Penyakit Umum dan Kerja 63.397  65.105  107.570 

 (100%)  (100%)  (100%) 

Jumlah Penyakit Kerja 5.094  4.801  26.603 
 (8,04%)  (7,37%)  (24,73%) 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang 2014-2015 

 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah penyakit kerja (penyakit diduga 

akibat kerja, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja) di tahun 2013 sebanyak 

5.094 kasus dan menurun menjadi 4.801 kasus (5,75%), namun meningkat drastis 

di tahun 2015 menjadi 26.603 kasus (454,11%). Data tersebut memperlihatkan 

tingginya kasus kesehatan kerja di kota Semarang. 

 
Secara khusus, hotel melati sebagai salah satu jenis usaha yang bergerak di 

bidang jasa dalam skala kecil menengah seperti UMKM di bidang jasa pada 

umumnya memiliki kondisi K3 yang cenderung memprihatinkan, seperti rendahnya 

pemahaman tentang K3, tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak terdaftar secara 

resmi, tidak ada kompensasi akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, 
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kesadaran dan pengetahuan akan berbagai potensi bahaya dari pekerjaan, kondisi, 

bahan dan peralatan kerja sangat minim sehingga rentan untuk terjadinya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Ramdan, 2012:2). 

 
Sukania (2010:25) mengungkapkan bahwa salah satu kecelakaan kerja yang 

sering dihadapi oleh hotel adalah kebakaran. Hal ini terjadi karena hotel banyak 

menggunakan mesin atau alat mekanis yang berhubungan dengan listrik seperti AC, 

heater, TV, genset, lift, ketel uap, alat penukar anas, alat-alat dapur, restoran, cold 

storage, dan kolam renang. Selain itu, Resayana (2008) mengungkapkan bahwa 

mayoritas pekerja di hotel mengalami kelelahan kerja yang tergolong tinggi (75,7%). 

Pekerja yang mengalami kelelahan tinggi mayoritas bekerja di Departemen Food and 

Beverage dengan keluhan pegal di tangan dan kaki. 

 
Beberapa hasil penelitian terdahulu di atas bahwa bisnis hotel juga memiliki 

risiko besar dalam kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja erat 

kaitannya dengan peralatan kerja, khususnya yang berhubungan dengan listrik 

sehingga meningkatkan risiko kebakaran; sementara penyakit akibat kerja berkaitan 

dengan faktor kelelahan. Adanya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, 

perlu mendapatkan perhatian serius dari perusahaan karena hal tersebut pada akhirnya 

menyebabkan perusahaan menanggung biaya untuk manusia dan sosial dari produksi 

yang terlalu tinggi (ILO, 2013:1-2). Biaya tersebut mencakup biaya medis, 

kehilangan hari kerja, mengurangi produksi, hilangnya kompensasi bagi pekerja, 

biaya waktu/uang dari pelatihan dan pelatihan ulang pekerja, kerusakan dan perbaikan 

peralatan, rendahnya moral pekerja, publisitas buruk, dan hilangnya kontrak karena 

kelalaian. 
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Di masa lalu, kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja 

dipandang sebagai bagian tak terhindarkan dari produksi. Namun, waktu telah 

berubah, sekarang ada berbagai standar hukum nasional dan internasional tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipenuhi di tempat kerja. Standar-

standar tersebut mencerminkan kesepakatan luas antara pengusaha/pengurus, 

pekerja dan pemerintahan bahwa biaya sosial dan ekonomi dari kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja harus diturunkan. Adapun upaya untuk mencapai hal 

tersebut dapat dilakukan melalui tindakan di tempat kerja yang sederhana tetapi 

konsisten (ILO, 2013:2). Sementara, UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa 

upaya K3 dilakukan dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan 

rehabilitasi. 

 
Hotel Sriwijaya Semarang adalah salah satu hotel melati yang ada di 

Semarang. Berkaitan dengan K3, Hotel Sriwijaya selama tahun 2013-2015 tidak 

pernah terjadi kecelakaan kerja. Meski demikian, nihilnya angka kecelakaan kerja 

tersebut bukan berarti Hotel Sriwijaya telah melaksanakan K3 dengan baik, 

karena belum memiliki acuan baik tentang standarisasi proses produksi maupun 

standarisasi produk, yang salah satunya K3. Sebagai contoh persediaan dan 

perlengkapan yang tergeletak di sembarang tempat serta belum ada Standard 

Operasional Procedur (SOP) yang memadai. Akibat belum adanya standarisasi 

tersebut menyebabkan pemilik usaha kurang memperhatikan kondisi lingkungan 

dan fasilitas usahanya, sehingga karyawan cenderung bekerja tanpa pengetahuan 

yang cukup, di luar prosedur serta mengabaikan penggunaan alat pelindung diri 
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(Hasil wawancara dengan pengelola Hotel Sriwijaya Semarang, tanggal 23 Maret 

2016). Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka karyawan akan rentan terhadap risiko 

gangguan, kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat kondisi kerja. Selain itu, 

hasil survei terhadap konsumen Hotel Sriwijaya Semarang untuk identifikasi 

permasahan pada tanggal 14 Oktober 2016 mengungkapkan bahwa kebersihan 

hotel tergolong cukup baik. Mereka juga mengungkapkan beberapa karyawan 

kurang memperhatikan penggunaan alat keamanan (seperti sarung tangan dan 

masker ketika membersihkan lantai). Beberapa alasan inilah yang mendorong 

pentingnya perusahaan untuk memperhatikan K3 dalam rangka meningkatkan K3 

karyawan sehingga terjadi optimalisasi produktifitas kerja karyawan. 

 
Berdasarkan penjabaran di atas, maka judul skripsi ini adalah “Analisis 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Hotel Sriwijaya Semarang”. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam pertanyaan 

penelitian adalah “Bagaimana deskripsi pelaksanaan K3 di Hotel Sriwijaya 

Semarang?” 

 
 
 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pelaksanaan K3 di Hotel Sriwijaya Semarang. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis tentang pelaksanaan 

K3 di hotel sehingga Ilmu MSDM yang berkaitan dengan K3 semakin berkembang. 

 

 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, khususnya bagi 

manajemen Hotel Sriwijaya berupa informasi dan referensi mengenai pelaksanaan 

K3 sehingga dapat dikembangkan strategi manajemen yang sesuai terutama 

berkaitan dengan manajemen K3 yang optimal. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi mengenai penelitian 

sejenis di masa yang akan datang berkaitan dengan temuan dan keterbatasan 

penelitian. 


