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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian terdahulu 

sebagai rujukan untuk memudahkan dalam membandingkan dan melokalisasi 

kontribusi yang akan dibuat. Peneliti menggunakan dua rujukan penelitian 

terdahulu, yakni yang pertama penelitian dilakukan oleh Srirahayu (2013), dengan 

judul “Praktik Sosial Dalam Pengelolaan Dana Remitansi Tenaga Kerja 

Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Bina TKI Sejahtera Dusun 

Ringinputih, Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar)”. 

Penelitian ini membahas tentang proses pengelolaan dana remitansi dengan cara 

mendirikan koperasi dan praktik sosial pengelolaan dan remitansi yang dilakukan 

oleh agen sebagai pihak-pihak yang terikat dalam koperasi. Teori yang digunakan 

dalam menjelaskan praktik sosial beserta polanya adalah teori strukturasi Anthony 

Giddens. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah proses sejarah pengelolaan dana 

remitansi TKI diawali dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari para agen 

dalam lokal Desa yang akhirnya menghasilkan praktik sosial pihak-pihak yang 

terikat dalam koperasi. Selain itu juga menghasilkan praktik sosial lain berupa 

simpan-pinjam dan penjualan pupuk yang terjadi karena adanya dualitas agen dan 

struktur dalam kerangka Signifikasi-Dominasi-Legitimasi (Srirahayu, 2013).  
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 Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini ialah 

pembahasan mengenai perubahan pola remitansi, objek dan lokasi penelitian. 

Penelitian Srirahayu ini diajukan untuk TKI, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan ini ditujukan untuk perantau etnis Minang laki-laki berprofesi sebagai 

pedagang. Perbedaan lainnya adalahteori yang dipakai dalam penelitian ini 

menggunakan konsep mekanisme perubahan Robert H. Lauer. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Hermawan (2016), dengan judul 

“Kontribusi Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bagi Pertumbuhan 

Konsumsi dan Investasi Lokal Kabupaten Lokal Tahun 2009-2014”. Penelitian ini 

membahas tentang signifikasi remitansi oleh Tenaga Kerja Indonesia dan 

dampaknya terhadap pembangunan di Kabupaten Malang melalui pendekatan 

developmentalis dan konsep investasi dan konsumsi. Metode yang digunakan 

ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian tersebut bahwa 

remitansi mampu membawa dampak positif di tempat asal tenaga kerja, baik 

secara materil atau non materil. Sebagian besar penerima remitansi atau rumah 

tangga Tenaga Kerja Indonesia mampu mengalokasikan remitansi ke dalam aset-

aset berharga. 

 Dari penelitian kedua ini terdapat perbedaan yang terletak pada lokasi, 

teori dan subjek penelitian. Penelitian tersebut membahas tentang signifikasi 

remitansi dan dampaknya terhadap pembangunan yang dilakukan oleh TKI. 

Perbedaan lainnya, dalam menggunakan konsep investasi dan konsumsi dengan 

menggunakan pendekatan developmentalis. Dari kedua rujukan tersebut, untuk 

menggambarkan mengenai remitansi TKI dalam pengelolaan dan kontribusinya 
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bagi keluarga maupun desanya. Selain itu, dapat memberikan acuan bagi 

penelitian sebelumnya agar mengisi bagian yang kurang dalam penelitian. 

Penelitian kali ini, berfokus untuk menganalisis tentang perubahan pola remitansi 

pedagang etnis Minangkabau di pasar baru Kota Bekasi.  

Peneliti membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang telah ada dan dibuat dalam bentuk tabel seperti berikut : 
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Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Nama Sri Rahayu (2013) Hermawan (2016) Zeniarti 

Judul 

Penelitian 

 

 

 

Teori  

 

Metode 

Penelitian 

 

Subjek 

Penelitian 

 

Hasil 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktik Sosial Dalam 

Pengelolaan Dana 

Remitansi Tenaga Kerja 

Indonesia. 

 

Teori Strukturasi  

(Anthony Giddens) 

 

Kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus 

 

TKI 

 

Penelitian tersebut 

menemukan jawaban 

bahwa proses sejarah 

pengelolaan dana 

remitansi TKI diawali 

dengan adanya 

perkumpulan-

perkumpulan dari para 

agen dalam lokal Desa 

yang akhirnya 

menghasilkan praktik 

sosial pihak-pihak yang 

terikat dalam 

koperasi.Menghasilkan 

praktik sosial lain berupa 

simpan-pinjam dan 

penjualan pupuk yang 

terjadi karena adanya 

dualitas agen dan struktur 

dalam kerangka 

Signifikasi-Dominasi-

Legitimasi. 

Kontribusi Remitansi 

Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) Bagi Pertumbuhan 

Konsumsi dan Investasi 

Lokal Kabupaten Lokal. 

Pendekatan 

developmentalis dan 

konsep investasi dan 

konsumsi 

Kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus 

 

TKI 

 

Remitansi mampu 

membawa dampak 

positif di tempat asal 

tenaga kerja, baik secara 

materil atau non 

materil.Sebagian besar 

penerima remitansi atau 

rumah tangga Tenaga 

Kerja Indonesia mampu 

mengalokasikan 

remitansi ke dalam aset-

aset berharga. 

Perubahan Pola 

Remitansi Pedagang 

Etnis Minangkabau di 

Pasar Baru Kota Bekasi. 

 

Konsep Mekanisme 

Perubahan Roberth H. 

Lauer  

 

Kualitatif Deskriptif 

 

Pedagang Etnis Minang 

(Laki-Laki) 

 

Hasil dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Etnis 

Minangkabau di pasar 

baru Bekasi mengalami 

perubahan pola remitansi 

yang disebabkan oleh 

faktor materialis seperti 

penggunaan teknologi 

dalam pengiriman 

remitansi, faktor idealis 

seperti lebih 

mengutamakan 

kebutuhan di perantuan 

daripada mengirim 

remitansi, serta faktor 

struktural seperti 

kebijakan panitia 

perkumpulan Minang 

dalam memberikan 

remitansi. Perubahan 

tersebut berakibat  pada  

melemahnya pola 

interaksi yang semakin 

renggang,  sehingga 
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mempengaruhi nilai dan 

norma pedagang entis 

Minang. 

Sumber: Data penelitian yang diolah kembali oleh peneliti 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Konsep Mekanisme Perubahan Sosial Robert H. Lauer 

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan 

sosial, hal tersebut dikatakan normal dan berkelanjutan (Lauer, 1993:8). 

Dikatakan normal karena memang setiap manusia selamanya akan mengalami 

perubahan baik perubahan cepat maupun lambat dan akan terus mengikuti 

perubahan tersebut. Definisi perubahan sosial juga dikatakan oleh Moore dalam 

buku Robert H. Lauer (1993) bahwa perubahan sosial bagian yang penting dari 

struktur sosial dan mengalami perubahan seperti pola-pola perilaku dan interaksi 

sosial. Selain itu, perubahan sosial juga dapat mencangkup berbagai aspek sosial 

lainnya seperti nilai, norma dan fenomena kultural karena pada dasarnya hal 

tersebut akan terus menerus mengalami perubahan. Adapun berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi perubahan diantaranya faktor materialistis, idealistis 

dan struktural. Berikut penjelasan mengenai faktor perubahan menurut Robert H. 

Lauer.  

Faktor materialistis merupakan perubahan yang disebabkan oleh materi, 

salah satunya adalah teknologi. Keberadaan teknologi membawa pengaruh 

terhadap perubahan sosial terutama bagi penggunanya. Teknologi akan terus 

berkembang dan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, 

manusia berusaha untuk mengikuti dan mengimbangi perubahan tersebut (Lauer, 

1993: 211). Seperti pedagang etnis Minangkabau ketika remitansi dilakukan 
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secara konvensional menjadi modern. Maka telah terjadi perubahan yang juga 

berpengaruh terhadap sistem sosialnya.  

Teknologi mempunyai peran dalam perubahan sosial dan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Pertama adalah teknologi 

mempengaruhi perubahan dengan cara mengubah pola-pola interaksi. Segera 

setelah inovasi teknologi diterima, mungkin akan terjadi pergeseran penting 

tertentu dalam pola interaksi, pergeseran yang dituntut oleh teknologi itu sendiri. 

Contohnya adalah ketika pedagang etnis Minangkabau mengirimkan remitansi, 

sebelumnya dilakukan secara konvensional dan beralih menjadi secara modern, 

salah satunya dengan menggunakan mesin ATM atau E-banking maka mereka 

akan meninggalkan cara-cara lama seperti tolong menolong yang dilakukan ketika 

mereka ingin menitipkan remitansi kepada kerabatnya. Sebelum mereka 

melakukan tolong menolong maka ada proses interaksi, sehingga memunculkan 

hubungan emosional yang kuat dan tumbuh rasa percaya sesama etnis Minang. 

Kemudian ketika beralih menggunakan cara modern dengan menggunakan mesin 

ATM atau E-banking, interaksi yang dilakukan semakin berkurang.  

Kedua, teknologi mempengaruhi perubahan terletak dalam kecenderungan 

perkembangan teknologi menimbulkan masalah sosial baru (Lauer, 1993: 223). 

Mesin ATM atau E-Banking menjadikan pedagang etnis Minang semakin 

individualis dalam budaya remitansi, yang mana mulai meninggalkan nilai-nilai 

yang ada di dalam budaya tersebut. Kiriman atau remitansi menjadi suatu 

keterlekatan dan keterikatan antara perantau dengan kampung halaman. Namun 

kini, dari pada memberikan remitansi lebih baik penghasilan mereka untuk 
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memenuhi kebutuhannya di perantauan. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana 

cara berfikir mereka menjadi lebih rasional karena sebelumnya telah ada 

pertimbangan terlebih dahulu ketika mereka melakukan tindakan. 

Berbeda dengan perspektif materialistis faktor perubahan dipengaruhi oleh 

unsur material, sedangkan perspektif idealistis disebabkan oleh faktor non 

material seperti ide, nilai dan ideologi (Lauer, 1993). Menurut persepktif ini 

bahwa pemikiran masyarakat telah mengalami perubahan. Pemikiran mereka 

mulai mengalami perkembangan untuk mencari sesuatu yang rasional. Bahwa 

keefisienan lebih penting daripada nilai yang telah dianut sebelumnya. Contohnya 

seperti pedagang etnis Minangkabau lebih baik menggunakan mesin ATM atau E-

Banking karena memang lebih efisien, dari pada meminta bantuan kepada kerabat 

atau saudara untuk memberikan remitansi. Secara tidak langsung hal tersebut 

antara yang menitipkan ada balas budi kepada yang dititipkan. 

Ketiga adalah struktural yaitu perubahan yang dipengaruhi oleh struktur 

diluar diri mereka, dengan kata lain hal tersebut yang menyebabkan mereka untuk 

mengikuti perubahan yang lebih mengarah kepada kebijakan. Seperti pedagang 

Minang ketika memberikan remitansi melalui perwakilan. Mereka yang merantau 

dan jarang pulang ke kampung halaman dapat digantikan dengan perkumpulan 

Minang seperti perkumpulan antar suku dan antar daerah. Dengan diadakannya 

perkumpulan tersebut untuk mempererat hubungan perantau etnis Minang. Selain 

untuk bersilaturahmi, perkumpulan tersebut juga sebagai wadah antara perantau 

dengan kampung halaman. Misalnya, ketika di kampung halaman sedang ada 

pembangunan sarana dan prasarana seperti masjid, jalan dan pesantren maka 
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panitia perkumpulan tersebut menginformasikan kepada anggota-anggotanya 

untuk ikut berkontribusi. Salah satunya dengan memberikan uang atau barang, 

kemudian kiriman tersebut mereka serahkan secara langsung kepada panitia 

perkumpulan Minang.  

Konsep mekanisme perubahan Robert H. Lauer menjelaskan tentang 

faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, sehingga hal tersebut menjadi 

landasan peneliti untuk mengkaji fenomena yang akan peneliti lakukan, dengan 

alasan bahwa perubahan yang terjadi pada pedagang etnis Minangkabau terkait 

dengan mekanisme perubahan tersebut.  

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Masyarakat Minangkabau 

Masyarakat etnis Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di 

Indonesia. Etnis Minang ini mempunyai nilai, kebudayaan, dan tradisi yang 

berbeda dengan etnis lainnya. Etnis yang ada di Indonesia mempunyai 

keunikannya masing-masing, sehingga menjadi suatu identitas bagi kelompok 

etnis tersebut. Masyarakat etnis Minangkabau sangat melekat dengan tradisi 

merantau dan kepiawaiannya dalam berdagang, tidak heran jika di kota-kota besar 

banyak dijumpai pedagang berasal dari etnis Minang. Seperti pepatat adat 

mengatakan bahwa masyarakat Minang termasuk masyarakat yang giat bekerja 

khususnya dalam perdagangan (Rozelin, 2011). Kemudian salah satu pepatah 

masyarakat Minang yang terkenal adalah: 

“labiah elok susah di nagari urang daripado susah di nagari surang” 
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Pepatah tersebut mengatakan, bagi masyarakat etnis Minangkabau yang 

merantau lebih baik susah di tempat perantauan dari pada susah di daerah asalnya. 

Hal tersebut membuat para perantau lebih baik bersusah payah dan bekerja keras 

di tempat orang dan kembali sukses ditempatnya sendiri. 

Selain itu, keunikan lainnya dari etnis Minangkabau adalah sistem 

kekerabatan matrilineal yang merupakan garis keturunan dari pihak ibu. Artinya 

hak waris harta pusaka jatuh ke pihak perempuan sedangkan laki-laki hanya 

memiliki hak pakai. Sehingga, laki-laki etnis Minang mempunyai status sosial 

yang lemah. Karena tidak berhak atas hak waris harta pusaka turun temurun dan 

juga tidak memperoleh fasilitas yang sama dengan saudara perempuan 

(Mulya,2016). Sama seperti yang dikemukakan oleh Hamka (1985:25) bahwa 

pada hakikatnya kaum laki-laki etnis Minang sangat sengsara, dia tidak 

mempunyai tempat tinggal di rumah ibunya sampai umur 6 tahun. Setelah lebih 

dari umur 6 tahun maka laki-laki tidur di surau bersama teman-temannya dengan 

belajar ngaji dan Al-quran. 

Sehingga untuk mencari penghidupan yang lebih baik, kaum laki-laki 

diharuskan pergi merantau. Selain untuk meningkatkan ekonomi dan juga untuk 

terbebas dari sistem adat tersebut. Tidak heran jika mayoritas masyarakat etnis 

Minangkabau yang pergi merantau adalah kaum laki-laki. Secara tidak langsung 

mewajibkan para kaum laki-laki masyarakat etnis Minangkabau untuk memiliki 

jiwa mandiri, disiplin dan beretos kerja tinggi. 

 Walaupun telah meninggalkan kampung halaman, masyarakat etnis 

Minangkabau masih menjunjung tinggi adat kebersamaan dan budaya bergotong 
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royong. Walaupun mereka telah merantau dan terbagi ke berbagai wilayah, namun 

ikatan emosional sesama etnis Minang ini tetap terjalin kuat. Terlebih jika 

perantau sesama etnis Minang bertemu disuatu tempat, maka mereka menganggap 

telah seperti saudara walaupun tidak ada ikatan darah sekalipun. Akan tetapi 

dianggap sebagai saudara setanah leluhur. Namun bagi mereka yang hanya 

berdasarkan keturunan darah Minang, ikatan emosional dengan sesama Minang 

tidak sekuat dibandingkan dengan masyarakat yang memang lahir dan tinggal di 

kampung halaman. Sebab tradisi adat istiadatnya hanya diperoleh dari orang tua 

atau saudara-saudaranya.  

Ikatan emosional ini, juga terjadi antara perantau dengan kampung 

halaman. Seperti adanya kiriman atau remitansi yang diberikan oleh perantau 

yang ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana dikampung halaman atau 

istilah lain bagi etnis Minang ialah nagari. Seperti pada pernyataan ini bahwa 

alam rantau tempat bagi para perantau untuk memperkaya dan menguatkan alam 

Minangkabau lewat investasi dan kekayaan dalam bentuk materil. Karena itu 

orang Minangkabau tidak hanya membawa misi budaya mereka ke tempat tujuan, 

tetapi juga untuk memakmurkan daerah asal mereka (Pelly; 1994). Pernyataan 

tersebut sesuai dengan kiriman yang mereka berikan agar dapat berperan dalam 

membangun daerah asal.  

2.3.2 Pola Remitansi 

Pemahaman remitansi menurut Curson (1981) merupakan pengiriman 

uang, barang, ide-ide pembangunan dari perkotaan ke pedesaan dan merupakan 

instrumen penting dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Sedangkan 
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secara sosial budaya, remitansi dapat dilakukan dengan menyumbangkan ide 

gagasan dan keterampilan yang telah didapat selama merantau, seperti cara 

membangun rumah, cara hidup sehat, serta cara-cara kerja, dengan begitu 

perantau dengan kampung halaman saling bergotong royong untuk membangun 

daerah asal.   

Tujuan remitansi menurut Curson (1981:79) yang pertama adalah untuk 

menyokong keluarga. Remitansi yang dikirim berfungsi untuk menyokong 

kerabat atau keluarga yang ada di daerah terutama untuk anak-anak dan orang tua. 

Kedua adalah peringatan siklus hidup keluarga. Disamping mempunyai tanggung 

jawab terhadap keluarga, seorang migran juga berusaha dapat pulang ke daerah 

asal pada saat diadakan peringatan hari besar yang berhubungan dengan siklus 

hidup misalnya kelahiran, perkawinan dan kematian. Pada saat itu, jumlah 

remitansi yang dikirimkan lebih besar dari biasanya. Ketiga, untuk membantu 

biaya perjalanan. Remitansi juga dialokasikan untuk membantu migran potensial 

dengan cara mengirim uang atau tiket perjalanan ke daerah tujuan atau memberi 

kontribusi dan akomodasi kepada migran baru. Disini remitansi berfungsi untuk 

membantu proses mobilitas selanjutnya.  

Keempat yakni untuk membayar hutang, pada beberapa migran yang tidak 

mempunyai uang cukup untuk perjalanan, maka mereka harus meminjam pada 

orang lain atau menggadaikan barang-barang lainnya. Remitansi yang dikirim 

oleh migran bisa digunakan untuk membayar hutang dan menebus barang-barang 

atau tanah yang digadaikan. Kelima yaitu penanaman modal atau investasi. 

Bentuk penanaman modal adalah perbaikan dan pembuatan rumah, membeli 
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tanah, mendirikan industri kecil dan lain-lainnya. Keenam, sebagai jaminan hari 

tua. Jika migran mempunyai uang cukup atau sudah pensiun, ada yang 

mempunyai keinginan kembali ke daerah asal. Hal ini erat kaitannya dengan 

penanaman modal diatas, mereka akan membangun rumah atau membeli tanah di 

daerah asal sebagai simbol kesejahteraan, prestise dan kesuksesan di daerah 

rantau.  

Remitansi dalam konteks migrasi di negara-negara sedang berkembang 

merupakan bentuk upaya migran dalam menjaga kelangsungan ikatan sosial 

ekonomi dengan daerah asal, meskipun secara geografis mereka terpisah jauh. 

Selain itu, migran mengirim remitansi karena secara moral maupun sosial mereka  

memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan (Curson,1983).  

Kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang migran, sudah ditanamkan sejak 

masih kanak-kanak. Masyarakat akan menghargai migran yang secara rutin 

mengirim remitansi ke daerah asal dan sebaliknya akan merendahkan migran yang 

tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.  

 Definisi pola menurut Spradley dan McCurdy (1975) dalam Ramadhan 

(2009 : 11) merupakan  bentuk, model, gambaran atau tindakan yang dilakukan 

secara teratur dan berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, sehingga 

menjadi suatu kebiasaan. Dari definisi tersebut, pengiriman remitansi yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, Sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan. Pada akhirnya, kebiasaan tersebut menjadi tradisi 

kebudayaan masyarakat etnis Minangkabau terutama pedagang etnis Minang di 
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pasar baru Kota Bekasi. Tidak heran sampai saat ini perantau tetap mengirimkan 

remitansi.  

Lambat laun pola remitansi yang dilakukan mengalami perubahan.  

Menurut Robert H. lauer (1993) perubahan merupakan sesuatu yang terjadi dalam 

hubungan sosial, meliputi pola perilaku dan juga interaksi sosial. Jika dikaitkan 

dengan perubahan pola remitansi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

perubahan pola perilaku dan interaksi sosial dalam pengiriman remitansi pada 

penelitian ini, yang mana telah terjadi perubahan terhadap pengiriman remitansi 

yang dilakukan pedagang etnis Minang. Remitansi yang dilakukan pedagang etnis 

Minang sebelumnya memberikan secara langsung ke kampung halaman atau 

menitipkan kepada kerabat atau saudara sesama etnis Minang. Seiring berjalannya 

waktu, yang mana hal tersebut mulai ditinggalkan dan beralih dengan cara yang 

lebih inovatif seperti penggunaan teknologi dalam memberikan remitansi melalui 

transaksi non tunai.   

2.3.5 Pola Interaksi Sosial 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup tanpa 

orang lain. Sehingga untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain perlu 

melakukan interaksi agar tujuan yang akan dicapai dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Adapun pengertian pola interaksi sosial menurut Soekanto 

(2006:55) adalah bentuk atau gambaran hubungan sosial yang dinamis oleh 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan 

kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi sebuah kebiasaan. 
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Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan 

kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan 

mungkin ada kehidupan bersama, yang mana interaksi sosial yang dilakukan 

adanya hubungan timbak balik dari kedua belah pihak untuk saling mengubah, 

mempercayai dan mempengaruhi. Adapun syarat untuk melakukan interaksi sosial 

agar dapat berjalan maka harus memenuhi kedua syarat yang ada yaitu kontak 

sosial dan komunikasi (Soekanto : 59).  

Kontak sosial merupakan hubungan pihak satu dengan pihak lain yang 

saling bereaksi yang menjadi awal dari interaksi sosial dengan cara berhadapan 

atau bertatap muka meskipun tidak harus bersentuhan secara fisik (Soekanto, 

2013:5). Kontak sosial dapat terjadi secara positif ataupun negatif. Kontak sosial 

positif terjadi ketika hubungan yang dibangun terdapat saling pengertian dan 

keuntungan antara kedua belah pihak. Sedangkan kontak sosial negatif terjadi 

ketika hubungan yang dibangun terdapat tidak saling pengertian dan saling 

merugikan diantara kedua belah pihak yang mengakibatkan perselisihan.  

Pola interaksi menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2006:308) dibagi 

menjadi dua yakni pola interaksi asosiatif yang diwujudkan dalam bentuk usaha 

bersama, baik orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Pada teori sosiologi Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2006:208) 

kerjasama dibedakan menjadi kerjasama spontan yaitu kerjasama secara 

sertamerta, kerjasama langsung yaitu hasil perintah penguasa atau atasan, 

kerjasama kontrak yaitu kerjasama atas dasar tertentu, dan kerjasama tradisional 
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yaitu kerjasama yang dilakukan sebagai bagian dari unsur sistem sosial seperti 

gotong royong. Kemudian menurut Maryati (2007:1) interaksi disosiatif mengarah 

pada interaksi yang memperenggang hubungan sebagai bentuk oppositional 

proses yang arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat 

bersangkutan.  

Menurut Sofiyana (2013) pola-pola interaksi sosial yang teratur dapat 

terbentuk jika sebelumnya terdapat norma dan perilaku yang ada sesuai dengan 

situasi dan kondisi masyarakat. Apabila interaksi sosial dalam masyarakat dapat 

berjalan secara teratur maka sistem seperti pranata sosial harus berlandaskan 

dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin pada 

hubungan dalam masyarakat tidak lepas kaitannya dengan nilai dan norma yang 

terkandung dalam masyarakat itu sendiri yang saling mempengaruhi satu sama 

lain. 

Jika dikaitkan dalam penelitian ini, segala tindakan yang dilakukan oleh 

para perantau Minang di pasar baru Bekasi saling berhubungan dalam bentuk 

kontak sosial dan komunikasi. Selain antar perantau, interaksi di sini juga 

ditujukan antara perantau dengan masyarakat yang ada di kampung halaman. 

Bentuk interaksi disini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi 

dua arah yang terjadi berulang dan menjadi suatu kebiasaan.  

Hal tersebut juga dilakukan oleh pedagang etnis Minang yang ada di pasar 

baru Bekasi, yang mana mereka melakukan komunikasi dengan pedagang lainnya. 

Bahkan pola interaksi yang dilakukan oleh sesama perantau etnis Minang dengan 
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intensitas yang tinggi karena kesamaan ideologi dan kebiasaan yang merupakan 

bentuk dari nilai dan norma yang menjadi kesepakatan bersama oleh orang 

Minang. Terlihat dari bagaimana mereka berkomunikasi dengan sesama etnis 

Minang di dalam perkumpulan perantau etnis Minang dan juga dalam pengiriman 

remitansi. Kemudian dari adanya interaksi sosial yang dilakukan pedagang, 

sehingga terjadi kesepakatan untuk saling mengirimkan remitansi.   

Perubahan pola interaksi dalam penelitian ini, bahwa adanya bentuk 

hubungan sosial yang berubah dari kontak sosial dan komunikasi yang dilakukan 

sebelumnya oleh pedagang etnis Minang di pasar baru Kota Bekasi. Kontak sosial 

yang dilakukan sebelumnya dengan bertatap muka secara langsung, kemudian 

berubah melalui perantara. Lalu komunikasi yang dilakukan dengan adanya 

pengiriman remitansi yang dititipkan kepada kerabat atau saudara, sehingga 

komunikasi dilakukan kepada sesama pedagang etnis Minang. Tidak hanya itu,  

komunikasi yang dilakukan juga dengan perkumpulan perantau etnis 

Minangkabau. Akan tetapi, ketika pedagang mulai meninggalkan cara-cara lama 

seperti tidak lagi menitipkan remitansi maka secara tidak langsung hubungan 

mereka juga mulai  merenggang. 
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2.4 Alur Berfikir   

Gambar 1. Bagan Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagang (laki-laki) 

etnis Minang di pasar 

baru Kota Bekasi yang 

melakukan remitansi 

Pola 

Remitansi 

Konvensional 

Perubahan 

nilai, norma, 

perilaku 

Modern 

Diberikan kepada panitia ikatan   

Minang 

Dititipkan kepada kerabat yang 

pulang kampung 

Pulang kampung secara rutin ke 

kampung halaman 

 

Memberikan langsung ke panitia 

kampung yang datang ke rumah 

& 

Mengirimkan langsung melalui 

mesin ATM atau e-banking 

 

Faktor Perubahan 

Pola Remitansi 

Idealis Struktural Materialis 

Pola 

Interaksi 

Asosiatif Disosiatif 

Kontak sosial dan komunikasi 

intens untuk mempererat 

hubungan dalam bentuk 

perkumpulan sesama Minang 

dan pengiriman remitansi 

Kontak sosial dan komunikasi 

lemah ketika mulai meninggalkan 

perkumpulan dan beralihnya 

pengiriman remitansi melalui 

ATM/E-Banking 

Perubahan 

pola interaksi 



27 
 

Keterangan  : 

 : Alur Berfikir  

Pedagang laki-laki etnis Minang di pasar baru Kota Bekasi sebelumnya 

melakukan remitansi secara konvensional, kemudian beralih memberikan 

remitansi dengan menggunakan cara yang modern. Hal tersebut memperlihatkan 

adanya suatu perubahan, yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, 

diantaranya adalah aktor material yaitu faktor yang dipengaruhi oleh materi 

seperti teknologi, faktor idealis dipengaruhi oleh non material seperti ide, 

ideologi, serta faktor struktural yaitu dipengaruhi oleh struktur diluar diri individu.  

Dari bagan di atas, bahwa remitansi yang dilakukan sebelumnya sampai 

saat ini telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut juga berpengaruh 

terhadap perubahan  pola interaksi pedagang etnis  Minang di pasar baru Bekasi. 

Ketika menggunakan cara konvensional, secara tidak langsung mempererat 

hubungan antar sesama perantau maupun masyarakat di kampung. Namun ketika 

beralih menggunakan cara yang modern, seperti penggunaan mesin ATM atau E-

Banking memperlihatkan adanya kerenggangan antara sesama Minang dengan 

keluarga dikampung maupun dengan perantau Minang lainnya. Sehingga hal 

tersebut juga mengakibatkan perubahan nilai, norma dan perilaku. Sebab nilai dan 

norma perlahan-lahan mulai ditinggalkan serta perilaku yang berubah menjadi 

lebih individualis.  

 


