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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia pada hakikatnya memiliki keinginan untuk berhubungan dengan 

manusia lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang 

membutuhkan makhluk lain untuk tetap bertahan hidup. Dengan berkomunikasi, 

manusia dapat menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Manusia pun dapat 

mengetahui lingkungan sekitarnya bahkan mengenal dirinya sendiri hanya dengan 

berkomunikasi. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia selalu membutuhkan komunikasi 

dan tidak dapat menghindarinya. Manusia akan berperan sebagai komunikator di 

manapun manusia hidup. Sebagai penyampai informasi, komunikator diharapkan 

mampu untuk menyampaikan informasi yang nantinya akan dipahami dengan baik 

oleh komunikan. 

Tetapi keseimbangan proses komunikasi ini tidak akan dengan mudah 

berjalan dengan lancar dalam konteks komunikasi antarbudaya. Dalam komunikasi 

antarbudaya, adanya perbedaan latar belakang budaya dari masing-masing individu 

dalam menjadi pemicu tidak lancarnya komunikasi. Menurut Deddy Mulyana, 

komunikasi antarbudaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang 

yang memiliki perbedaan budaya.1 Dalam komunikasi ini membahas bagaimana 

                                                             
1 Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. xi. 
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aktifitas komunikasi dipengaruhi oleh budaya, makna pesan verbal dan nonverbal 

dari masing-masing budaya, hal yang layak dikomunikasikan dan bagaimana 

mengkomunikasikannya, serta waktu untuk mengkomunikasikannya. 

Ada satu masa di saat kita dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki 

sedikit atau banyak perbedaan dengan kita dari segi sosial, ekonomi, budaya, 

agama, dan lain-lain. Di saat itu pula kita tidak berada di wilayah yang kita kenal 

baik. Sebagai mahluk sosial, kita tetap dituntut untuk dapat berkomunikasi tetapi 

akan muncul rasa ketidakpastian karena menyadari adanya perbedaan di masing-

masing budaya. Rasa ketidakpastian ini harus dikurangi agar komunikasi dapat 

berjalan dengan efektif. DeVito mengungkapkan bahwa fungsi komunikasi 

antarbudaya salah satunya adalah untuk mengurangi ketidakpastian.2 

Rasa ketidakpastian ini pun dialami oleh seorang karyawan asing 

berkebangsaan Denmark yang bekerja di sebuah perusahaan desain grafis 

internasional bernama 24Slides di Malang, Jawa Timur. In merupakan tantangan 

baginya untuk bekerja di perusahaan yang berada di negara lain dan bekerja sama 

dengan orang di negara tersebut. Hal ini bukanlah hal yang mudah pasalnya latar 

belakang negara merupakan satu dari sekian banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan agar tercipta komunikasi yang baik. 

Berkomunikasi secara terus menerus dengan orang Indonesia sudah menjadi 

kewajiban agar komunikasi dengan rekan kerjanya tetap berjalan lancar. Karyawan 

yang bekerja di perusahaan ini sebagian besar adalah orang Indonesia. Hambatan 

                                                             
2 Joseph A. DeVito, Komunikasi Antar Manusia Kuliah Dasar, Terj. Agus Maulana, (Jakarta: 

Professional Books), hlm. 487. 
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yang terjadi adalah adanya perbedaan bahasa dan budaya yang menyebabkan 

munculnya rasa ketidakpastian pada diri orang asing. 

Menurut Berger, setiap orang pasti akan mengalami masa sulit saat 

munculnya ketidakpastian sehingga orang ini akan cenderung memperkirakan 

perilaku dari orang lain. Hal ini yang membuat orang berupaya untuk mencari 

informasi yang lebih mengenai orang tersebut. Upaya pencarian informasi inilah 

yang menjadi hal penting untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Hal 

yang sama pun dilakukan oleh karyawan asing di 24Slides dalam upaya untuk 

mengenal lebih jauh mengenai orang Indonesia. Dan juga ada keinginan untuk 

membangun hubungan yang akrab dengan rekan kerja Indonesianya. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana strategi yang digunakan oleh karyawan asing di 24Slides untuk 

mengurangi rasa ketidakpastiannya saat berkomunikasi dengan rekan kerjanya 

yang merupakan orang Indonesia. Peneliti pun mengangkat judul “Upaya 

Pengurangan Ketidakpastian dalam Komunikasi Antarbudaya oleh 

Karyawan Asing di Perusahaan 24Slides Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

dirumuskan oleh peneliti adalah: 

- Apa upaya pengurangan ketidakpastian dalam komunikasi antarbudaya yang 

dilakukan oleh karyawan asing di 24Slides Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dengan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui upaya yang digunakan oleh karyawan asing di 24Slides Malang untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi antarbudaya dengan rekan kerjanya 

di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

menambah referensi pembelajaran dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya 

pada bidang komunikasi antar budaya yang membahas mengenai 

pengurangan ketidakpastian. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini, penulis berharap manfaat praktis dari penelitian 

ini adalah seluruh tahap dan hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas 

wawasan dan memperoleh pengetahuan secara empirik dalam kajian Ilmu 

Komunikasi. Bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini, 

diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk menciptakan 

komunikasi yang efektif dalam perbedaan budaya. 




