
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan pengembangan pribadi untuk 

kontak social . melalui komunikasi seseorang dapat tumbuh dan belajar menemukan 

kepribadian diri dan orang lain. Komunikasi adalah penghubung semua interaksi social. 

Komunikasi dapat menentukan apakah sebuah system dapat mempererat mempersatukan 

dan memperlancar aktifitas didalam sebuah perusahaan. Dalam komunikasi terjadi 

pertukaran kata dengan arti dan makna tertentu dan penyampaian makna dalam bentuk 

gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu media tertentu. 

Model komunikasi yang dihasilkan oleh tiap pelaku komunikasi pun berbeda-beda. 

Perbedaan ini tidak lain disebabkan oleh adanya perbedaan kerangka berpikir dan latar 

belakang pengalaman seseorang (frame of refrences and fields of experiences). Secara 

formal budaya dapat didefinisikan sebagai suatu pola yang menyeluruh (Mulyana dan 

Rakhmat, 2011). 

Semua manusia di dunia ini mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Budaya 

menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku 

yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya 

komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu 

lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada 

saat tertentu. Hubungan antarbudaya dan komunikasi sangatlah penting dan saling 

mempengaruhi. Apa yang kita perhatikan atau abaikan, apa yang kita pikirkan dan 



bagaimana kita memikirkannya dipengaruhi oleh budaya. Apa yang kita bicarakan dan 

bagaimana kita membicarakannya, dan apa yang kita lihat turut membentuk, menentukan, 

dan menghidupkan budaya kita. Budaya takkan hidup tanpa menyebabkan perubahan pada 

lainnya. (Mulyana dan Rakhmat, 2002 : 37) 

Komunikasi antarbudaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-

orang yang berbeda budaya. Komunikasi antarbudaya menjelaskan bagaimana budaya 

berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Menurut Edward T. Hall, “Budaya adalah 

komunikasi dan komunikasi adalah budaya”. Peran budaya sangat besar dalam kehidupan 

kita. Apa yang kita bicarakan, bagaimana membicarakannya, apa yang kita lihat, 

perhatikan, atau abaikan, bagaimana kita berpikir, dan apa yang kita pikirkan dipengaruhi 

oleh budaya kita. Sebagaimana juga komunikasi, budaya bersifat omnipresent (hadir di 

mana-mana). Menurut Tubbs dan Moss (1996:236), setiap kali komunikasi antarbudaya 

terjadi, perbedaan frame of reference peserta komunikasi membuat komunikasi lebih rumit 

dan lebih sulit dilakukan, terutama karena peserta mungkin tidak menyadari semua aspek 

budaya peserta lainnya.  

Para ilmuwan beranggapan bahwa masyarakat harus dipandang sebagai proses 

interaktif. William Graham Sumner berpendapat tentang etnosentrisme, bahwa setiap 

masyarakat tetap memiliki sikap heterogen. Menurut Sumner (1906) manusia adalah 

seorang yang individualistis yang cenderung mengikuti naluri biologis yaitu 

mementingkan diri sendiri sehingga menimbulkan hubungan diantara manusia yang 

bersifat antagonik. Anggota suatu kelompok sedikit banyak mempunyai kecenderungan 

untuk menganggap bahwa segala sesuatu termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompok 



lain adalah salah. Etnosentrisme menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan 

menggunakan ukuran kebudayaan sendiri. 

PT. Ciba Vision merupakan perusahaan pemasok utama lensa kontak di seluruh 

dunia. PT. Ciba Vision Batam berlokasi di Jalan Beringin, Batamindo Industrial Park, 

Mukakuning, Pulau Batam. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1994. Perusahaan ini 

memperkerjakan 3000 karyawan dengan berbagai macam etnik, suku dan agama yang 

berbeda-beda.. Keanekaragaman inilah yang menambah nuansa terhadap komunikasi antar 

budaya di perusahaan ini. Namun keefektifan komunikasi nyatanya tidak mudah di capai 

karena adanya faktor-faktor penghambat seperti perbedaan etnis budaya, perbedaan 

daerah, dan perbedaan agama. Berkaitan dengan fenomena tersebut PT. Ciba Vision Batam 

memiliki karyawan yang beretnis heterogen membuat sifat mereka sulit membaur dengan 

karyawan yang beretnis lainnya berpeluang adanya miss communication  atau 

kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik, karena dalam dunia kerja yang di 

butuhkan tidak hanya kualitas materi tetapi juga kenyamanan dalam bekerja.  

Adanya frekuensi komunikasi antarbudaya yang tinggi merupakan salah satu tujuan 

perusahaan khususnya PT. Ciba Vision Batam. Dengan adanya persamaan pemahaman 

antara sesama karyawan yang berbeda etnik, daerah dan agama maka komunikasi dapat 

berjalan dengan lancar dan efektif. 

Mengingat pentingnya komunikasi antarbudaya terhadap frekuensi terjadinya 

konflik di suatu perusahaan, maka penulis ingin meneliti dengan judul Pengaruh Frekuensi 

Komunikasi Antarbudaya terhadap Frekuensi Konflik di PT. Ciba Vision Batam. 

 

B. Rumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa besar pengaruh frekuensi komunikasi antarbudaya terhadap frekuensi konflik 

karyawan produksi di PT. Ciba Vision Batam? 

2. Apakah ada pengaruh positif frekuensi komunikasi antarbudaya terhadap frekuensi 

konflik karyawan produksi di PT. Ciba Vision Batam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. untuk mengukur besar pengaruh frekuensi komunikasi antarbudaya terhadap frekuensi 

konflik karyawan produksi di PT. Ciba Vision Batam. 

2. untuk mengukur pengaruh positif frekuensi komunikasi antarbudaya terhadap 

frekuensi konflik karyawan produksi PT. Ciba Vision Batam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan keilmuan 

di bidang komunikasi, khususnya dalam komunikasi antarbudaya. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi panduan untuk menangani masalah 

antarbudaya di dalam perusahaan. 

 



 

 

 




