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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1     Latar Belakang Masalah 

     Pada perkembangan zaman di era globalisasi seperti sekarang ini banyak tuntutan-tuntutan 

yang ada, dimana kita sebagai seorang professional harus pandai menyesuaikan diri dalam 

bersosialisasi dengan para intelektual , salah satunya mengenai table manner. Table Manner atau 

sering dikenal dengan istilah etika makan merupakan aturan atau sopan santun di meja makan, 

mulai dari cara duduk, menggunakan alat-alat makan dan minum, makan, minum serta 

meninggalkan meja jamuan (I.N.R. Pendit, 2004). Aturan ini sangat penting untuk diketahui 

karena dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin luasnya pergaulan setiap orang yang 

tidak hanya bergaul dengan satu suku saja sehingga setiap orang perlu mengetahui etika makan 

yang telah umum berlaku di masyarakat. Menurut Homby (Oxford University Press, 1995), hlm 

714 , “Manner is a person’s way of behaving towards other, a polite social behavior, or habit or 

customs”. Dapat diartikan bahwa manner adalah perilaku kita yang dapat dilihat oleh orang lain. 

A polite social behavior berarti perilaku kita tersebut diharapkan cukup sopan untuk dilihat oleh 

orang lain. Yang berarti Table Manner merupakan satu paket dari seluruh tampilan kita, dari 

ujung rambut hingga ujung jari kaki, karena keseluruhan inilah yang terlihat oleh orang lain saat 

berinteraksi dengan kita. Perilaku dan tampilan kita akan mencerminkan siapakah diri kita 

dihadapan orang lain. Ketika kita paham bagaimana etika yang ada pada jamuan makan, maka 

akan meningkatkan kepercayaan diri kita. 

     Saat makan bukan hanya diartikan sebagai ritual pengisi perut semata, maka didalamnya ada 

etika jamuan makan yang mengatur tata cara makan yang benar seperti cara duduk, cara 

berbicara, penggunaan alat makan bahkan bagaimana cara kita minum dari gelas yang tersedia. 

Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan zaman atau tidak memalukan diri saat datang pada jamuan 

resmi maka harus memiliki table manner yang baik dan benar. Istilah Table Manner atau etika 

makan merupakan suatu aturan tersendiri dalam sebuah jamuan makan yang terdiri dari beberapa 

tahap menu yang dihidangkan bergantian dari mulai makanan pembuka (appetizer) sampai pada 

tahap penutup (dessert) (Soekresno,2005).Pada aturan makan ini penikmat hidangan harus 

mengetahui aturan-aturan,etika, dan sopan santun yang berlaku selama jamuan makan 

berlangsung. Pengetahuan akan Table Manners sangat diperlukan oleh setiap orang, karena tidak 

setiap orang mempunyai aturan yagn sama saat di meja makan. Hal ini dikarenakan perbedaan 

adat dan kebudayaan dari setiap orang. Menurut Bapak Suwardi (Manager Food and Baverage 

Hotel Patra Jasa Semarang) untuk masyarakat Indonesia sendiri, khususnya di kalangan 

professional table manner paling banyak diadopsi dari standar perancis, meski tentu saja tetap 

dicampur dengan adat kebiasaan orang Indonesia itu sendiri. Aturan-aturan pokok tata cara di 

meja makan ini terdiri atas 3 yang utama yakni , pertama sebelum makan, kedua tata cara 

menggunakan perlengkapan makan, dan yang ketiga saat makan sedang berlangsung (I.N.R. 

Pendit, 2004). 

     Table Manner selama ini identik dengan acara jamuan makan resmi bergaya barat. Hal ini 

dikarenakan etika makan diperkenalkan oleh bangsa Eropa yang merupakan aturan standar 

terutama saat bersantap bersama-sama disebuah acara resmi atau acara makan bersama di 

keluarga besar. Memahami aturan tata karma di meja makan atau table manner adalah bagian 

dari pengetahuan standar setiap orang. Tetapi banyak orang yang beranggapan bahwa 

pengetahuan akan table manner hanyalah untuk sebagian kelompok masyarakat saja. Mereka 

berpendapat bahwa table manner lebih cocok untuk kalangan masyarakat dengan Socio 

Economic Status A saja. Opini masyarakat ini terus ada dari masa ke masa sehingga membentuk 

pola pikir tersendiri yang tertanam di benak sebagian orang. Kurangnya informasi tentang table 

manner yang memadahi selama ini adalah salah satu masalah pokok sehingga minimnya 

pengetahuan masyarakat akan table manner itu sendiri, bahkan sekarang ini masih banyak warga 

masyarakat yang tidak mengetahui apakah itu table manner dan seberapa pentingnya hal tersebut 

dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu adanya informasi yang mendasar sejak dini untuk 

mengatasi masalah ini. 

     Menurut Bapak Willy Sanjaya (Manager Food and Bavarage hotel Melia Bali) table manner 

merupakan salah satu hal yang tidak mungkin lepas dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, 

salah satunya adalah kalangan eksekutif muda. Table manner memiliki arti penting dalam 

kalangan ini, dimana para eksekutif muda sering melakukan acara makan bersama dengan para 

koleganya. Secara tidak langsung disitulah sikap dan kepribadian seorang eksekutif muda dapat 

dilihat, hal ini peran table manner bagi seorang eksekutif muda sangat berharga dalam 

meningkatkan citra dirinya dan menghindari adanya kesenjangan social. Kepribadian merupakan 

keseluruhan pola sikap, kebutuhan, cirri-ciri kas dan perilaku seseorang. Pola berarti sesuatu yang 

sudah menjadi standar atau baku, sehingga jika dikatakan pola sikap, maka sikap itu sudah baku 

berlaku terus menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi (Schever dan 

Lamm,1998). Setiap perilaku kita saat berada dimeja makan akanlah mencerminkan kepribadian 

kita sesungguhnya, dimana kita merupakan mahluk social yang selalu bersosialisasi dengan 
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lingkungan sekitar kita maka setiap sikap kita akan mudah dinilai oleh orang lain. Table manner 

merupakan salah satu hal kecil untuk menciptakan kesan positif kepada orang lain. Untuk itu 

perlu adanya pemberian informasi dan menemukan strategi kreatif pola pembelajaran mengenai 

table manner kepada eksekutif muda . 

 

I.2     Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang table manner 

2. Minimnya informasi yang tersedia akan pentingnya table manner 

3. Penting adanya pengetahuan tentang table manner yang diberikan kepada eksekutif muda 

sekarang ini demi meningkatkan citra diri. 

 

I.3     Pembatasan Masalah 

     Untuk menghindari ruang lingkup penelitian terlampau luas yang dapat menimbulkan tidak 

focus , maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Batasan masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola pembelajaran khusus mengenai table 

manner kepada eksekutif muda usia 22-30 tahun dengan studi kasus di Semarang. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang mendalam akan pentingnya table 

manner bagi eksekutif muda. Table manner yang dimaksud adalah table manner internasional 

yang dijadikan standart table manner di Indonesia yaitu table manner yang diadopsi dari 

Negara Perancis. 

 

I.4     Perumusan Masalah 

 Berangkat dari hal tersebut maka perumusan masalah yang ingin diteliti adalah : 

1. Bagaimana merancang komunikasi visual table manner yang tepat untuk kalangan eksekutif 

muda sekarang ini melalui desain komunikasi visual ? 

 

I.5    Tujuan Penelitian 

Menemukan strategi komunikasi visual sebagai pola pembelajaran table manner bagi eksekutif 

muda. 

I.6     Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang table manner 

2. Meningkatkan citra dan membentuk kepribadian bagi para eksekutif muda. 

 

I.7     Metode Penelitian 

     Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Peneliti menerapkan metode kualitatif, dimana metode kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah. Landasan teori metode kualitatif dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus 

penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil 

penelitian. Setiap data metode kualitatif mempunyai karakteristiknya sendiri, dimana data kualitatif 

berapa secara tersirat didalam sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah catatan hasil 

observasi, transkrip wawancara secara mendalam, dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan 

ataupun gambar (Darmiyati,1998). Metode kualitatif yang akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan hasil data yang maksimal adalah : 

a. Metode Observasi Langsung 

     Metode observasi adalah metode pengumpulan data konkret melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. 

Dengan metode ini peneliti dapat langsung mencatat hal-hal, perilaku pertumbuhan secara 

verbal maupun non-verbal sewaktu kejadian tersebut masih berlaku tidak hanya dengan 

menggantungkan data dari ingatan seseorang. Dengan observasi ini peneliti dapat 

memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan 

metode lainnya. 

 Metode Wawancara 

     Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum 

digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau 

responden tertentu. Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai 

sumber primer karena didapatkan langsung dari sumber pertama. Proses wawancara 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden tertentu. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut biasanya telah 
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terstruktur secara sistematis agar didapatkan hasil wawancara yang lebih spesifik dan 

terperinci. 

I.8     Sistematika Penulisan 

1.8.1     BAB I Pendahuluan, berisi: 

I.1. Latar Belakang Masalah 

I.2. Identifikasi Masalah 

I.3. Pembatasan Masalah 

I.4. Perumusan Masalah 

I.5. Tujuan Penelitian 

I.6. Manfaat Penelitian 

I.7. Metode Penelitian 

I.8. Sistematika Penulisan 

1.8.2     BAB II Tinjauan Umum, berisi: 

II.1. Kerangka Berpikir 

II.2. Landasan Teori 

III.3. Kajian Pustaka 

III.4. Studi Komparasi 

1.8.3     BAB III Strategi Komunikasi, berisi: 

III.1. Analisis 

III.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

III.3. Strategi Komunikasi 

1.8.4     BAB IV Strategi Kreatif, berisi: 

IV.1. Konsep Visual 

IV.2. Konsep Verbal 

IV.3. Visualisasi Desain 

1.8.5 BAB V Kesimpulan dan Saran       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            




