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ABSTRACT 

 

This study aim to d_scrib_ th_ importanc_ of cross-cultural und_rstanding in busin_ss n_gotiation proc_ss 

h_ld by Manis_ Clothing. ,W¶V�DOVR�DVV_ss th_ supporting and constraint factor of th_ n_gotiating proc_ss. Th_ 

m_thod us_d in this r_s_arch is a d_scriptiv_ study with a qualitativ_ approach. Th_ data was coll_ct_d by 

triangulat_d int_rvi_w on two k_y informan, by obs_rvation, and docum_ntation. Th_s_ data ar_ analys_d by 

data r_ducing, s_rving, and summarizing/v_rifying. Th_ r_sult of this study indicat_d that Manis_ Clothing 

hav_ good und_rstanding of cross-cultural in busin_ss n_gotiation proc_ss, _sp_cially for N_d_rlands cultur_. 

Th_ good und_rstanding is b_caus_ of strong d_sir_ from Manis_ Clothing to l_arn about th_ cultur_ from 

browsing and und_rstanding about why _v_ry cultur_ is diff_r_QW��$QG�LW¶V�DOVR�E_caus_ Manis_ Clothing hav_ 

a r_s_ll_r in Holand, so H_ mak_ Manis_ Clothing so _asy to doing busin_ss n_gotiation. Th_ r_sult of cross-

cultural und_rstanding in busin_ss n_gotiation is r_aching th_ targ_t as good as th_ Manis_ Clothing goals, 

that is b_ing famous in _v_ry country. In oth_r sid_, Manis_ Clothing hav_ incr_as_s of th_y turnov_r and 

profit and th_y found n_w _xp_ri_nc_ which giv_ th_m mor_ knowl_dg_ and und_rstanding in int_rnational 

busin_ss.   

 

K_ywords : Busin_ss N_gotiation, Cross Cultural, Busin_ss Startup, Int_rnasional Busin_ss 

 

ABSTRAK 

       

P_n_litian ini b_rtujuan untuk m_nggambarkan p_ntingnya p_mahaman lintas budaya dalam pros_s n_gosiasi 
bisnis dan juga m_nggambarkan faktor apa saja yang m_njadi p_ndukung dan p_nghambat dalam pros_s 
n_gosiasi bisnis Startup Bisnis Manis_ Clothing.  M_tod_ p_n_litian yang digunakan dalam p_n_litian ini yaitu 
p_n_litian d_skriptif d_ngan p_nd_katan kualitatif. M_tod_ p_ngumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara d_ngan trianggulasi yang dilakukan k_pada dua k_y informan, obs_rvasi s_cara langsung, dan 
dokum_ntasi. M_tod_ analisis yang digunakan adalah r_duksi data, p_nyajian data, s_rta p_narikan 
k_simpulan/ v_rifikasi dan analisis data. Hasil dari p_n_litian ini m_nunjukkan bahwa p_mahaman lintas 
budaya yang dimiliki ol_h dua orang k_y informan di Startup Bisnis Manis_ Clothing cukup baik, t_rutama 
m_ng_nai budaya B_landa. Pemahaman ini dilakukan dengan baik karena adanya kemauan yang tinggi untuk 

mempelajari budaya yang berbeda, dan juga karena adanya reseller yang berasal dari Belanda yang membantu 
dalam proses negosiasi bisnis. Hasil dari p_mahaman lintas budaya dalam pros_s n_gosiasi bisnis yang 
dilakukan ol_h Startup Bisnis Manis_ Clothing yaitu p_ncapaian targ_t s_suai yang diinginkan yaitu produk 
Manis_ Clothing dik_nal ol_h banyak N_gara, k_naikkan yang tinggi dalam oms_t, serta p_ngalaman-
p_ngalaman baru yang m_mb_rikan p_ng_tahuan yang l_bih lagi dalam bisnis int_rnasional. 
 

Kata Kunci : N_gosiasi Bisnis, Lintas Budaya, Startup Bisnis, Bisnis Int_rnassional 
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A. P?NDAHULUAN 

L_dakan g_n_rasi mill_nnial di hampir 
s_luruh dunia turut b_rp_ran dalam m_lahirkan 
tr_n bisnis rintisan (Startup), tak t_rk_cuali di 
Indon_sia, d_ngan banyaknya g_n_rasi yang 
kr_atif dan inovatif, mampu m_mbuat Indon_sia 
m_miliki p_luang untuk m_ng_mbangkan 
p_r_konomian m_lalui bisnis Startup yang ada. 
Tidak hanya m_ng_mbangkan p_r_konomian 
saja, bisnis Startup mampu m_ningkatkan citra 
bisnis Indon_sia dalam kancah Int_rnasional. 

Arjanti dan Mosal (2012 : 3) m_nyatakan 
bahwa Startup m_rupakan p_rusahaan b_rbasis 
t_knologi informasi yang m_ny_diakan barang 
atau jasa baik m_lalui m_dia onlin_ atau offlin_. 
Startup m_miliki karakt_ristik t_rs_ndiri yang 
m_mb_dakannya d_ngan Usaha K_cil 
M_n_ngah (UKM) atau bisnis lainnya, dimana 
Startup m_rupakan suatu bisnis yang b_lum 
lama b_rdiri, t_naga k_rjanya masih sangat 
s_dikit yaitu di bawah 20 orang, SDMnya 
mampu untuk b_k_rja s_cara multitasking, 
dik_rjakan ol_h usia produktif (20-35 tahun), 
p_ndapatan masih t_rgolong kurang t_tapi masih 
sanggup untuk b_rtahan, s_rta b_rg_rak dibidang 
t_knologi dan w_bsit_ (www.plimbi.com). 

Jika dilihat dari f_nom_na m_ng_nai 
bisnis Startup di Indon_sia yang mulai 
b_rkomp_tisi di kancah int_rnasional, p_rlunya 
p_rsiapan yang t_pat dan matang, dan salah 
satunya m_rupakan pros_s n_gosiasi bisnis, 
dimana pros_s n_gosiasi bisnis ini m_njadi salah 
satu faktor p_nting untuk Startup bisnis dapat 
b_rsaing dan m_mp_rluas pasarnya di lingkup 
int_rnasional. P_mahaman budaya m_rupakan 
hal dasar yang harus dip_lajari dan dipahami 
untuk m_mbantu p_laku Startup bisnis dalam 
pros_s adaptasi d_ngan budaya yang b_rb_da, 
s_hingga pros_s p_nd_katan dalam bisnis pun 
dapat dilakukan d_ngan t_pat dan mudah. S_lain 
itu, bahasa juga m_njadi salah satu hal yang 
m_nggambarkan t_ntang bagaimana budaya 
yang di anut, s_hingga dalam pros_s n_gosiasi 
bisnis s_tiap p_bisnis tidak dapat m_nyama-
ratakan budaya yang ada pada s_tiap n_gara. Hal 
ini dikar_nakan s_tiap n_gara atau wilayah 
m_miliki budayanya s_ndiri dalam hal-hal yang 
b_rhubungan d_ngan bisnis, dan hal ini 
m_rupakan salah satu faktor yang m_mbuat 
pros_s n_gosiasi bisnis tidak dapat b_rjalan 
lancar bahkan gagal. 

Dalam p_n_litian ini yang m_njadi obj_k 
p_n_litian adalah Startup bisnis yang b_rg_rak 
dalam bidang konv_ksi yaitu Manis_ Clothing. 
Banyak Startup bisnis yang b_rg_rak dalam 

bidang konv_ksi maupun bidang lainnya di 
Indon_sia, akan t_tapi p_n_liti m_milih Manis_ 
Clothing untuk m_njadi obj_k yang dit_liti 
kar_na Manis_ Clothing s_ring t_rlibat d_ngan 
pihak asing dalam m_lakukan p_njualan dan 
n_gosiasi lintas budayanya. Alasan p_n_liti 
m_lakukan p_n_litian pada Startup bisnis kar_na 
pada dasarnya Startup bisnis di Indon_sia 
m_miliki pot_nsi untuk b_rkomp_tisi dalam 
lingkup int_rnasional, dan salah satu hal yang 
m_njadi k_ndala adalah budaya s_tiap n_gara 
yang b_rb_da-b_da. Ol_h s_bab itulah p_n_liti 
ingin m_n_liti m_ng_nai s_b_rapa p_ntingnya 
p_mahaman lintas budaya dalam pros_s 
n_gosiasi bisnis untuk Startup bisnis yang baru 
m_mulai bisnisnya dalam kancah int_rnasional. 
B_rdasarkan pada p_mbahasan di atas, maka 
p_n_liti t_rtarik untuk m_lakukan p_n_litian 
t_QWDQJ�³3_ntingnya P_mahaman Lintas Budaya 
Dalam Pros_s N_JRVLDVL� %LVQLV´� �6WXGL� SDGD�
Startup Bisnis Manis_ Clothing). 

 
B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Startup 

Arjanti dan Mosal (2012 : 3) m_nyatakan 
bahwa Startup m_rupakan p_rusahaan b_rbasis 
t_knologi informasi yang m_ny_diakan barang 
atau jasa baik m_lalui m_dia onlin_ atau offlin_. 
Startup m_miliki karakt_ristik t_rs_ndiri yang 
m_mb_dakannya d_ngan Usaha K_cil 
M_n_ngah (UKM) atau bisnis lainnya, dimana 
Startup m_rupakan suatu bisnis yang b_lum 
lama b_rdiri, t_naga k_rjanya masih sangat 
s_dikit yaitu di 16 bawah 20 orang, SDMnya 
mampu untuk b_k_rja s_cara multitasking, 
dik_rjakan ol_h usia produktif (20-35 tahun), 
p_ndapatan masih t_rgolong kurang t_tapi masih 
sanggup untuk b_rtahan, s_rta b_rg_rak dibidang 
t_knologi dan w_bsit_ (www.plimbi.com).   

2. Budaya 

?.B Tylor dalam Katsioloud_s dan 
Hadjidakis (2007 : 34) m_nyatakan bahwa 
budaya m_rupakan s_suatu yang kompl_ks yang 
m_liputi p_ng_tahuan, k_p_rcayaan, s_ni, 
akhlak, undang-undang, adat istiadat, dan 
k_mampuan s_rta k_biasaan lainnya yang 
dip_rol_h s_s_orang s_bagai bagian dari 
masyarakat. Ada b_b_rapa hal yang dapat 
m_mp_ngaruhi k_suks_san dalam n_gosiasi 
bisnis antar budaya. b_rikut ini m_rupakan hal-
hal yang dapat m_nghambat pros_s komunikasi 
antar budaya antara lain: 

1) ?tnos_ntrism_ 



Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB)|Vol. 49  No.1  Agustus 2017|             
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id    

46 

 

M_nurut Summ_r dalam Horton dan 
Hunt (1991 : 79) _tnos_ntrism_ 
m_rupakan pandangan bahwa 
k_lompoknya s_ndiri adalah pusat 
s_galanya dan  m_mbandingkan s_gala 
hal dari k_lompok lainnya s_suai 
d_ngan standar yang ada pada 
k_lompoknya. ?tnos_ntrism_ dapat 
m_njadi salah satu hambatan yang 
m_miliki p_ngaruh p_nting dalam 
pros_s n_gosiasi bisnis, kar_na d_ngan 
adanya _tnos_ntrism_ maka salah satu 
pihak atau mungkin k_dua pihak 
m_mandang bahwa budaya m_r_ka 
jauh l_bih baik dibandingkan budaya 
r_kan bisnis lainnya. 

2) Prasangka 
M_nurut Allport (1979 : 14-15) 
prasangka m_rupakan suatu sikap 
p_ngalihan atau m_musuhi s_s_orang 
yang m_rupakan anggota suatu 
k_lompok, yang hanya kar_na dia 
m_rupakan anggota k_lompok t_rs_but 
yang m_mbuat dia m_njadi b_rkualitas 
buruk kar_na k_lompok t_rs_but. 
Prasangka s_ring kali dianggap dalam 
kont_ks ras, t_tapi juga b_rlaku di 
b_rbagai bidang s_p_rti j_nis k_lamin, 
usia, hatori_ntasi s_ksual dan kont_ks 
lainnya. 

3. N_gosiasi Bisnis 

M_nurut Amir M.S (2002 : 73) n_gosiasi 
bisnis adalah p_rt_muan tatap muka antara dua 
orang atau l_bih atau dua k_lompok p_ngusaha 
untuk m_lakukan s_rangkaian tawar-m_nawar 
yang b_rk_sinambungan m_ng_nai suatu subj_k 
niaga t_rt_ntu, yang b_rtujuan untuk m_ncapai 
suatu p_rjanjian atau kontrak dagang. Lasmaya 
(2014 : 16-17) m_nyimpulkan m_ng_nai hal 
yang p_nting dalam n_gosiasi bisnis yaitu 
mampu m_mahami lawan dalam pros_s 
n_gosiasi, m_miliki k_santunan dalam b_rkata-
kata dan m_miliki sikap yang baik, m_mp_lajari 
mat_ri-mat_ri yang akan didiskusikan dalam 
n_gosiasi, m_mp_rsiapkan s_gala s_suatunya 
d_ngan baik t_rmasuk n_gosiasi ulang apabila 
n_gosiasi tidak b_rjalan s_suai harapan, dan 
yang t_rakhir adalah p_rcaya diri untuk t_rus 
b_rn_gosiasi d_ngan baik dan suks_s. 

Dalam n_gosiasi bisnis strat_gi dan taktik 
m_rupakan hal dasar yang harus dip_rhatikan. 
Hay_s (2002) b_rp_ndapat ada b_b_rapa faktor 
yang m_mp_ngaruhi n_gosiator m_milih strat_gi 
n_gosiasi yaitu k_b_rlanjutan int_raksi, budaya 
lokal, taruhan, atribusi t_rhadap maksud pihak 

lain, dan p_rs_psi t_rhadap k_s_imbangan 
k_kuatan. S_dangkan taktik dalam b_rn_gosiasi 
ada _mpat j_nis yaitu m_nantang, tidak 
m_nantang, fl_ksib_l dan kompl_ks. 

4. P_mahaman Lintas Budaya Dalam Pros_s 

N_gosiasi Bisnis 

M_nurut Sadiman (1946 :109) 
p_mahaman m_rupakan suatu k_mampuan 
s_s_orang dalam m_ngartikan, m_nafsirkan, 
m_n_rj_mahkan, atau m_nyatakan s_suatu 
d_ngan caranya s_ndiri. Adanya p_rb_daan 
budaya b_rarti m_miliki nilai yang b_rb_da juga, 
hal ini m_mp_ngaruhi tindakan s_lanjutnya 
yang harus dilakukan. Port_r dan Samovar 
(1982) m_nyimpulkan bahwa hubungan atara 
budaya dan komunikasi sangat p_nting untuk di 
m_ng_rti, d_ngan maksud untuk m_mudahkan 
p_mahaman komunikasi antar budaya, dan 
m_lalui p_ngaruh budayalah orang-orang 
b_lajar komunikasi. Hal ini dilakukan untuk 
m_mudahkan para p_bisnis dalam m_lakukan 
pros_s n_gosiasi bisnis, yaitu d_ngan m_mahami 
p_rb_daan budaya yang ada dan dapat 
m_ny_suaikan pros_s k_rja sama yang ada tanpa 
ada k_salahpahaman dalam hal budaya. 

 
C. M?TOD? P?N?LITIAN 

1. J_nis P_n_litian 

P_n_litian ini m_nggunakan j_nis 
p_n_litian d_skriptif d_ngan p_nd_katan 
Kualitatif. Arikunto (1993 : 20) m_nambahkan 
bahwa p_n_litian d_skriptif tidak dimaksudkan 
untuk m_nguji hipot_sis t_rt_ntu, t_tapi hanya 
m_nggambarkan t_ntang suatu varia-b_l, g_jala, 
atau k_adaan Cr_sw_ll(1994:162) m_nyatakan 
bahwa p_nd_katan kualitatif m_rupakan 
p_n_litian yang b_rfokus pada pros_s yang 
t_rjadi s_rta produk atau hasil. 

 
2. Fokus P_n_litian 

Fokus p_n_litian ini diarahkan pada 
p_ngkajian p_ntingnya p_mahaman lintas 
budaya dalam pros_s n_gosiasi bisnis studi pada 
Startup Bisnis Manis_ Clothing, yang m_liputi 
hal-hal yang p_rlu dip_rhatikan dalam pros_s 
n_gosiasi bisnis, faktor p_ndukung dan 
p_nghambat dalam pros_s n_gosiasi bisnis, s_rta 
p_ran dan hasil dari p_mahaman lintas budaya 
dalam pros_s n_gosiasi bisnis. 

3. Lokasi dan Situs P_n_litian 

P_n_litian ini dilakukan di salah satu 
Startup Bisnis yang b_rlokasi di Kota Malang, 
dan situs p_n_litian yang digunakan p_n_liti 
adalah Startup Bisnis Manis_ Clothing. 
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4. Sumb_r Data 

P_n_litian ini m_nggunakan sumb_r dan 
j_nis data prim_r dan s_kund_r, dimana data 
prim_r di dapatkan m_lalui dua k_y informan 

yaitu p_milik dari Startup Bisnis Manis_ 
Clothing dan R_s_ll_r dari Startup Bisnis 
Manis_ Clothing. S_dangkan data s_kund_r 
didapatkan dari dokum_n-dokum_n Manis_ 
Clothing, artik_l s_rta jurnal m_ng_nai 
p_ntingnya p_mahaman lintas budaya dalam 
pros_s n_gosiasi bisnis. 

5. T_knik P_ngumpulan Data 

P_n_litian ini m_nggunakan tiga t_knik 
p_ngumpulan data yaitu obs_rvasi, wawancara, 
dokum_ntasi, dan triangulasi. Pada tahap 
obs_rvasi p_n_liti m_ngamati s_cara langsung 
kondisi lokasi p_n_litian d_ngan maksud agar 
data yang dip_rol_h dapat dipastikan aut_ntik. 
Pada tahap wawancara, p_n_liti dapat 
m_mp_rol_h informasi d_ngan j_las dan s_cara 
m_ndalam. Dokum_ntasi digunakan p_n_liti 
s_bagai p_l_ngkap dari m_tod_ obs_rvasi dan 
wawancara, dan triangulasi digunakan untu 
m_mastikan bahwa data yang dip_rol_h l_bih 
konsist_n. 

6. Instrum_n P_n_litian 

Instrum_n p_n_litian yang digunakan pada 
p_n_litian ini m_liputi p_doman wawancara, alat 
p_ncatat dan p_r_kam, dan p_n_liti. P_doman 
wawancara m_mbantu p_n_liti agar pros_s 
wawancara tidak t_rlalu luas dan s_suai d_ngan 
fokus p_n_litian. Alat p_ncatat dan p_r_kam 
m_mbantu p_n_liti dalam m_ncatat s_gala 
informasi yang dip_rol_h d_ngan _f_ktif dan 
_fisi_n, s_rta p_n_liti s_ndiri m_nggunakan 
p_ng_tahuan yang dimiliki untuk m_ngolah data 
dan m_lakukan p_ngamatan s_cara langsung. 

7. M_tod_ Analisis 

M_tod_ analisis data yang digunakan 
dalam p_n_litian ini adalah analisis mod_l 
int_raktif. Mil_s dan Hub_rman dalam Idrus 
(2009 :147) m_nyatakan bahwa mod_l int_raktif 
ini t_rdiri dari tiga hal yaitu r_duksi data, 
p_nyajian data dan p_narikan k_simpulan atau 
v_rifikasi. 

 
D. HASIL P?N?LITIAN DAN P?M-

BAHASAN 

1. Hal-hal yang P_rlu Dip_rhatikan Dalam 

Pros_s N_gosiasi Bisnis 

a. Budaya 

Budaya m_rupakan salah satu faktor 
p_nting dalam pros_s n_gosiasi bisnis, t_rutama 
k_tika m_lakukan p_nd_katan d_ngan calon 
custom_r yang b_rasal dari N_gara lain. Salah 

satu yang harus dipahami adalah hal dasar dalam 
budaya yaitu bahasa, _tika, tingkah laku dan 
s_l_ra, d_ngan m_mahami bahasa akan 
m_mudahkan dalam b_rkomunikasi dan 
m_mp_rmudah untuk m_ncapai n_gosiasi bisnis 
yang suks_s. Tidak hanya itu, _tika, tingkah laku 
dan s_l_ra juga m_miliki p_ngaruh yang p_nting 
dalam pros_s n_gosiasi bisnis, dimana s_bagai 
p_bisnis kita p_rlu m_ng_tahui bagaimana _tika 
yang t_pat k_tika akan b_rn_gosiasi d_ngan 
calon p_langgan yang b_rasal dari N_gara lain 
yang pastinya m_miliki p_rb_daan budaya. 
Startup Bisnis Manis_ Clothing  m_lakukan 
p_mb_daan p_rlakuan dalam hal komunikasi 
d_ngan baik dis_suaikan d_ngan budaya N_gara 
t_rs_but. 

b. Strat_gi dan Taktik Dalam B_rn_gosiasi 

Strat_gi yang digunakan ol_h Startup 
Bisnis Manis_ Clothing m_rupakan strat_gi 
j_mput bola baik s_cara langsung maupun tidak 
langsung k_pada p_langgan s_rta kli_nnya. 
S_dangkan taktik yang digunakan yaitu 
p_layanan yang ramah dan p_nuh k_k_luargaan. 
Startup Bisnis Manis_ Clothing m_njadikan 
komunikasi dalam b_rn_gosiasi s_bagai salah 
satu taktik jitu untuk m_mbuat p_langgannya 
t_rtarik untuk b_rbisnis d_ngan Startup Bisnis 
Manis_ Clothing, yaitu d_ngan m_nggunakan 
sapaan yang khas Maluku s_p_UWL� ³EXQJ´� GDQ�
³QRQD´�DWDX�³XV\´�XQWXN�S_langgannya. 

Startup Bisnis Manis_ Clothing 
m_nggunakan taktik fl_ksib_l dalam pros_s 
n_gosiasinya, dimana s_suai d_ngan t_ori Hay_s 
(2002) m_nyatakan bahwa salah satu taktik 
untuk b_rn_gosiasi adalah taktik fl_ksib_l, 
dimana pada taktik s_orang n_gosiator akan 
b_rusaha untuk m_ningkatkan hubungan d_ngan 
pihak lain, m_mbuat orang lain m_nyukai 
dirinya d_ngan tujuan untuk m_ningkatkan 
hubungan. Taktik ini biasanya didukung d_ngan 
p_rilaku dan sikap yang hangat dan ramah, dan 
s_suai d_ngan nilai-nilai pihak lain. 

2. Faktor P_ndukung dan P_nghambat Dalam 

Pros_s N_gosiasi Bisnis 

a. P_rsiapan yang Dilakukan 

Hartman dalam Purwanto (2006 : 256)  
m_nyatakan salah satu kunci dasar k_b_rhasilan 
n_gosiasi adalah p_rsiapan n_gosiator, dimana 
tanpa adanya p_rsiapan yang baik, maka hasil 
yang dip_rol_h juga tidak akan m_muaskan dan 
bisa jadi m_ny_babkan k_gagalan P_rsiapan 
yang dilakukan ol_h Startup Bisnis Manis_ 
Clothing diawali d_ngan m_mp_lajari budaya 
s_cara tidak langsung, yaitu d_ngan 
m_nggunakan int_rn_t s_bagai sumb_r data dan 
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juga m_ngikuti s_minar-s_minar budaya, 
m_skipun langkah-langkah t_rs_but tidak t_rlalu 
matang, akan t_tapi Startup Bisnis Manis_ 
Clothing dapat m_mahami budaya suatu N_gara 
d_ngan cukup baik. Tidak hanya itu saja, Startup 
Bisnis Manis_ Clothing juga harus b_lajar untuk 
m_lakukan p_ny_suaian d_ngan p_rb_daan yang 
ada. 
b. P_mahaman T_rhadap Lintas Budaya 

M_nurut Suryanto (2001:140-141) salah 
satu hal yang paling p_nting dalam p_mahaman 
lintas budaya adalah m_nyatukan b_rbagai latar 
b_lakang budaya yang b_rb_da d_ngan tujuan 
agar hasil k_rja p_rusahaan yang didapatkan 
maksimal, d_ngan adanya p_rb_daan budaya 
m_nandakan adanya p_rb_daan nilai juga, 
s_hingga m_mp_ngaruhi tindakan yang akan 
dilakukan. Startup Bisnis Manis_ Clothing 
m_ngalami banyaknya p_rb_daan budaya 
d_ngan p_langgannya t_rutama dalam hal nilai-
nilai yang dianut, s_hingga d_ngan adanya 
p_rb_daan nilai dan latar b_lakang yang ada, 
Startup Bisnis Manis_ Clothing m_ncoba untuk 
m_mahami dan tidak dapat m_nyamaratakan 
strat_gi k_k_luargaannya t_rs_but. Hal ini 
dilakukan d_ngan maksud m_nghormati s_tiap 
latar b_lakang dan budaya yang b_rb_da di 
s_tiap N_gara. 

3. Hambatan Budaya 

a. ?tnos_ntrism_ 

Mulyana (2000 : 70) m_nyatakan salah 
satu hambatan budaya adalah _tnos_ntrism_, 
dimana _tnos_ntrism_ c_nd_rung m_mandang 
dan m_ngukur budaya asing d_ngan budayanya 
s_ndiri. Startup Bisnis Manis_ Clothing 
m_ngalami sikap _tnos_ntrism_ dari p_langgan 
yang b_rasal dari Indon_sia Timur, s_dangkan 
dari N_gara lain Startup Bisnis Manis_ Clothing 
tidak m_ngalami hambatan dalam hal 
_tnos_ntrism_. 
b. Prasangka 

My_rs (2012) b_rp_ndapat bahwa 
prasangka m_rupakan praduga b_rupa p_nilaian 
n_gatif m_ng_nai suatu k_lompok dan s_tiap 
individu dari anggotanya. Sama halnya d_ngan 
sikap _tnos_ntrism_, sikap prasangka juga di 
alami ol_h Startup Bisnis Manis_ Clothing 
d_ngan p_langgannya yang b_rasal dari 
Indon_sia Timur. 

4. P_ran P_mahaman Lintas Budaya Dalam 

Pros_s N_gosiasi Bisnis 

P_mahaman lintas budaya m_mang 
m_miliki p_ran p_nting dalam pros_s n_gosiasi 
bisnis yang dilakukan ol_h Startup Bisnis 
Manis_ Clothing. D_ngan adanya k_t_rtarikan 

p_langgan yang b_rasal dari luar N_g_ri, 
m_mbuat Bapak Frangky, s_laku p_milik dari 
Startup Bisnis Manis_ Clothing mau tidak mau 
untuk m_mp_lajari budaya-budaya N_gara 
t_rs_but s_cara tidak langsung, baik dalam s_gi 
bahasa, k_sopanan kata, s_l_ra, s_hingga apa 
yang didiskusikan k_tika b_rn_gosiasi tidak 
m_nyimpang jauh dari p_rmintaan p_langgan. 
Adl_r (1991:63-91) m_nyatakan bahwa pada 
dasarnya komunikasi akan m_njadi gagal 
apabila pihak p_n_rima tidak dapat m_n_rima 
informasi yang disampaikan d_ngan baik yang 
dis_babkan ol_h salah p_rs_psi, salah tafsir dan 
salah p_nilaian. Bahasa dapat m_njadi salah satu 
p_micu adanya salah tafsir atau p_rs_psi k_tika 
pros_s komunikasi dalam n_gosiasi bisnis. Ol_h 
s_bab itu p_mahaman lintas budaya b_rp_ran 
sangat p_nting dalam pros_s n_gosiasi Startup 
Bisnis Manis_ Clothing. 

5. Hasil Dari P_mahaman Lintas Budaya 

T_rhadap Pros_s N_gosiasi Bisnis 

Hasil p_mahaman lintas budaya yang 
dilakukan ol_h Startup Bisnis Manis_ Clothing 
yaitu p_ncapaian targ_t yang s_lama ini 
diharapkan ol_h Startup Bisnis Manis_ 
Clothing. D_ngan adanya p_mahaman lintas 
budaya yang cukup baik, Startup Bisnis Manis_ 
Clothing s_cara b_rtahap mulai m_raih apa yang 
diimpikannya, dimana b_b_rapa N_gara sudah 
m_ng_nal produknya dan ingin b_k_rja sama 
d_ngan Startup Bisnis Manis_ Clothing untuk 
m_mp_rluas p_masaran produk di N_gara-
N_gara b_sar, s_p_rti Am_rika dan J_rman. 
Banyaknya p_langgan yang b_rasal dari luar 
N_g_ri m_mbuat Startup Bisnis Manis_ 
Clothing m_njadi l_bih p_rcaya diri dan b_rani 
untuk m_langkah dalam kancah int_rnasional. 
Tidak hanya itu, Startup Bisnis Manis_ Clothing 
juga m_ngalami k_naikkan oms_t s_b_sar 54% 
k_tika Startup Bisnis Manis_ Clothing m_miliki 
r_s_ll_r di B_landa. 

 
E. K?SIMPULAN DAN SARAN 

1. K_simpulan 

B_rdasarkan hasil p_n_litian yang t_lah 
dilakukan m_ng_nai p_ntingnya p_mahaman 
lintas budaya dalam pros_s n_gosiasi bisnis, 
maka dapat disimpulkan bahwa dalam pros_s 
n_gosiasi bisnis, Startup Bisnis Manis_ Clothing 
p_rlu m_mp_rhatikan budaya, strat_gi s_rta 
taktik dalam b_rn_gosiasi agar pros_s n_gosiasi 
dapat b_rjalan d_ngan suks_s. Startup Bisnis 
Manis_ Clothing juga m_miliki faktor 
p_ndukung s_p_rti p_rsiapan yang matang s_rta 
p_mahaman lintas budaya yang t_pat s_rta 
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faktor p_nghambat yang m_liputi hambatan 
budaya dalam b_ntuk sikap _tnos_ntrism_ dan 
prasangka. 

Dari p_n_litian ini juga dapat disimpulkan 
bahwa p_mahaman lintas budaya m_miliki 
p_ran yang b_rarti pada Startup Bisnis Manis_ 
Clothing yaitu adanya p_ningkatan baik dalam 
hal p_ngalaman, p_layanan dan p_mahamannya 
m_ng_nai budaya yang b_rb_da. Startup Bisnis 
Manis_ Clothing juga m_ngalami p_ncapaian 
targ_t yang s_lama ini diharapkan yaitu 
produknya yang dik_nal ol_h N_gara-N_gara 
lain s_lain Indon_sia dan juga p_ningkatan 
oms_t s_b_sar 54%. 

 
2. Saran 

Saran yang dapat dip_rtimbangkan ol_h 
Startup Bisnis Manis_ Clothing yaitu : 
1. Startup Bisnis Manis_ Clothing dapat 

m_r_krut r_s_ll_r baru yang b_rasal dari 
N_gara yang m_miliki p_luang b_sar untuk 
t_rjualnya produk. 

2. Ada baiknya Startup Bisnis Manis_ Clothing 
m_ngikuti p_latihan m_ng_nai bahasa asing 
s_p_rti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, 
m_ngingat k_dua bahasa ini m_rupakan 
bahasa utama yang akan digunakan dalam 
b_rbisnis s_cara global nantinya. 

3. Untuk m_ngatasi k_ndala yang b_rhubungan 
d_ngan _tnos_ntrism_ dan prasangka, Startup 
Bisnis Manis_ Clothing disarankan untuk 
m_mp_rdalam p_mahaman m_ng_nai 
p_rb_daan budaya, s_hingga pros_s n_gosiasi 
dapat dijalankan d_ngan lancar tanpa 
m_nyinggung sikap _tnos_ntrism_ dan 
p_langgan dapat m_miliki k_t_rbukaan dalam 
hal budaya tanpa paksaan apapun. 
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