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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Perubahan pola remitansi yang terjadi tentunya telah dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut 

dalam penelitian ini adalah faktor materialis dipengaruhi oleh teknologi seperti 

ATM dan E-Banking, kemudian faktor idealis dipengaruhi oleh ideologi, serta 

faktor struktural yaitu kebijakan yang dibuat oleh panitia perkumpulan perantau 

Minang  

Pedagang laki-laki etnis Minangkabau di pasar baru Kota Bekasi 

melakukan pengiriman remitansi sebelumnya dengan cara konvensional melalui 

panitia perkumpulan perantau ikatan Minang, selain itu juga  menitipkan kepada 

kerabat atau saudara yang pulang kampung atau memberikan secara langsung ke 

kampung halaman pada hari raya islam atau acara adat. Pengiriman remitansi 

secara konvensional perlahan-lahan mulai ditinggalkan, kemudian beralih dengan 

menggunakan mesin ATM atau E-Banking akibat dari faktor teknologi.  

Faktor ideologi terlihat dari perubahan pola pikir perantau yang mana 

menganggap remitansi sudah bukan sesuatu yang harus di utamakan sehingga 

menyebabkan perantau jarang melakukan pengiriman remitansi dan sebagian 

besar sudah tidak lagi mengikuti perkumpulan etnis Minang. Kemudian dengan 

begitu perantau memberikan secara langsung  kepada panitia perkumpulan yang 

datang ke rumah baik itu panitia dari kampung atau panitia dari perkumpulan 

perantau etnis Minang tanpa harus mengikuti perkumpulan. Hal tersebut 
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merupakan perubahan akibat dari faktor struktural yang mana panitia yang 

memiliki wewenang melakukan perubahan kebijakan yang berdampak langsung 

pada perubahan mekanisme remitansi yang dikirimkan.  

Perubahan pola remitansi yang dilakukan pedagang etnis Minangkabau di 

pasar baru Kota Bekasi ini mempengaruhi pola interaksi sesama pedagang etnis 

Minang maupun di daerah asalnya. Perubahan pola interaksi terjadi dalam bentuk 

kontak sosial dan komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan 

rutin berubah menjadi tidak langsung dan jarang melakukan kontak sosial secara 

langsung.  

Berdasarkan hasil yang telah peneliti dapatkan di lokasi penelitian, bahwa 

pola interaksi pedagang etnis Minang sebelumnya melakukan kontak sosial dan 

komunikasi dengan sesama pedagang entis Minang cukup intens, sehingga 

semakin mempererat hubungan baik dalam perkumpulan sesama perantau etnis 

Minang maupun dalam pengiriman remitansi dan tergolong ke dalam pola 

interaksi asosiatif.  Kemudian pola remitansi tersebut kini mulai berubah menjadi 

pola interaksi disosiatif, sebab kontak sosial dan komunikasi yang dilakukan 

sebelumnya mulai melemah ketika mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan 

perkumpulan perantau etnis Minang, selain itu pengiriman remitansi tidak lagi 

diberikan secara langsung katika mereka pulang kampung maupun menitipkan 

kepada kerabat, melainkan melalui mesin ATM atau E-Banking itupun telah 

jarang mereka lakukan.  

Selain perubahan pola interaksi, ada pula dampak lain yang terjadi 

terhadap perubahan perilaku, nilai dan norma pedagang etnis Minang. Hal 
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tersebut terlihat ketika perilaku pedagang etnis Minang di pasar baru Kota Bekasi 

mulai berubah menjadi lebih individualis, mereka tidak lagi memberikan 

remitansi secara rutin ke kampung halaman melainkan uang tersebut digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dirinya di perantauan. Selain itu, mereka juga jarang 

berkumpulan dengan sesama pedagang etnis Minang karena sibuk berdagang.  

 Perilaku individualis ini, juga mempengaruhi terhadap lunturnya nilai 

yang ada sebelumnya. Sebagian besar pedagang etnis Minang tidak lagi 

memperdulikan nilai yang terkandung dalam pengiriman remitansi dan justru 

mulai meninggalkannya. Sedangkan norma yang ada sebelumnya tidak lagi 

menjadi susuatu yang perlu dikhawatirkan karena kesibukkan masing-masing 

pedagang yang membuat mereka tidak memperdulikan urusan orang lain.  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas mengenai 

perubahan pola remitansi pedagang etnis Minangkabau di pasar baru Kota Bekasi 

maka saran yang disampaikan adalah: 

Untuk Masyarakat Minang diharapkan dapat berkreasi dan berinovasi untuk 

mempertahankan kebudayaan yang telah ada sehingga tidak lebur dalam  

kebudayaan yang baru. Cara yang dapat dilakukan adalah menarik minat 

pedagang etnis Minang agar mau bergabung ke dalam ikatan Minang dengan 

memberikan sebuah keuntungan yang didapatkan oleh pedagang itu sendiri. 

Untuk mekanisme remitansi sendiri dapat diberikan kepada ketua ikatan di 

perantauan yang kemudian dikirimkan secara kolektif melalui ATM atau E-

Banking. 


