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BABV 

KESIMPULAN 

Skripsi ini membahas perilaku menyimpang tokoh Eriko dengan 

menggunakan teori transvetitisme dan teori transseksualisme oleh DR. Kartini 

Kartono. Dalam novel Kicchin karya Yoshimoto Banana, tokoh Eriko diceritakan 

sebagai seorang yang mengidap transvetitisme dan transseksual. Dimana 

transvetitisme adalah kegemaran untuk memakai pakaian lawan jenisnya dan 

transseksual adalah keinginan untuk merubah alat kelaminnya menjadi alat kelamin 

lawan jenisnya. 

Eriko adalah laki-laki yang senang memakai pakaian perempuan. Hal itu 

otomatis mempengaruhi gaya rambut, berbicara dan juga bahasa tubuhnya. Bahkan ia 

tidak ragu dan sangat bersemangat untuk merubah alat kelaminnya. Ia melakukan 

operasi hampir di semua bagian tubuhnya agar ia terlihat seperti wanita pada 

umumnya. 

Menurut penulis, transvetitisme dan transseksualisme yang dialami oleh Eriko 

disebabkan oleh rasa kehilangan dan kecintaan yang mendalam terhadap istrinya. 

Meninggalnya istri Eriko pada saat anak mereka masih kecil membuat Eriko sangat 

terpukul. Eriko sangat mencintai istri dan anaknya. sampai-sampai ia tak ingin ada 

wanita lain masuk ke dalam kehidupan mereka. Tetapi ia juga tidak ingin anaknya 
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tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Pada akhirnya rasa cinta yang mendalam itu 

membawa Eriko pada ha! yang menyimpang. Eriko justru terjerumus kedalam 

transvetitisme dan transseksualisme. Eriko bertekad untuk bisa membesarkan 

anaknya seorang diri dengan cara mengubah dirinya menjadi seorang perempuan. 

Oleh sebab itu, penulis berharap kita semua dapat mengambil pelajaran dari 

novel Kicchin karya Yoshimoto Banana ini, dengan tetap berusaha berpikir jernih 

sekalipun kita ada di dalam kondisi yang paling sulit sekalipun dan selalu berhati-hati 

dalam pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan seksual. 
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SINOPSIS 

Mikage Sakurai adalah seseorang yang sangat suka dapur. Dia selalu berpikir 

ketika tiba saatnya ia meninggalkan dunia ini, ia ingin menghembuskan napas 

terakhimya di dapur. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Sejak kecil ia 

dirawat oleh kakek dan neneknya. Namun ketika Mikage akan masuk sekolah 

menengah pertama, kakeknya meninggal. Kini tinggallah Mikage dengan neneknya. 

Mikage sangat sayang kepada nenek. Karena hanya sang nenek yang ia miliki 

sekarang. Namun pada akhimya nenek meninggal. Tinggallah Mikage sebatang kara. 

Apartemen tempat Mikage tinggal sangat besar. Terlalu besar dan mahal untuk 

ditempati sendirian. Kemudian dengan uang yang ditinggalkan nenek, ia bemiat 

untuk pindah ke apartemen yang lebih kecil. Ia pun mulai membuat daftar nama 

apartemen yang nantinya akan ia tempati. 

Suatu sore, ketika Mikage sedang melihat-lihat daftar apartemen, seseorang 

datang mengetuk pintu. Orang itu adalah Yuichi Tanabe, seorang pemuda yang 

bekerja paruh waktu disebuah toko tempat biasa nenek membeli bunga. Setelah 

dipersilahkan masuk Yuichi bertanya apakah Mikage sudah menentukan akan pindah 

kemana. Kemudian Yuichi mengundang Mikage datang ke apartemennya untuk 

minum teh dan melihat-lihat, barangkali Mikage mau pindah kesana. 

Keesokan harinya Mikage pergi kerumah Yuichi. Ketika sedang mengunjungi 

rumah Yuichi, Mikage dikagetkan dengan kedatangan wanita cantik. Wanita itu 
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bemama Eriko. Yuichi berkata kalau wanita itu adalah ibunya. Tetapi setelah wanita 

itu pergi, Yuichi menjelaskan kepada Mikage kalau sebenarnya wanita itu dulunya 

adalah ayah Yuichi. Setelah kematian ibu Yuichi, Eriko mengambil alih peran sang 

ibu dan melakukan operasi kelamin. 

Walaupun awalnya ia merasa sungkan, akhimya Mikage pindah ke apartemen 

Yuichi. Sebenamya Mikage berniat untuk membantu membayar sewa apartemen. 

Tetapi ditolak oleh Yuichi dan Eriko. Alih-alih membayar uang sewa, mereka lebih 

senang apabila Mikage bersedia membuatkan makanan untuk mereka. Di apartemen 

itu Mikage tidur di sofa. Disamping tempat kesukaannya, dapur. 

Suatu ketika Mikage bertemu dengan mantan pacamya. Mereka pergi minum 

teh disebuah kafe. Mikage terkejut ketika diberitahu kalau Yuchi bertengkar dengan 

pacarnya. Yuichi ditampar dikantin kampus. Mereka bertengkar karena Mikage 

tinggal bersama Yuichi. Ketika dirumah, Mikage bertanya perihal pertengkaran yang 

terjadi diantara Yuichi dan pacarnya. Namun Yuichi menolak untuk membahasnya 

lebih lanjut. 

Hari-hari berlalu tanpa ada masalah yang berarti. Hingga suatu ketika Mikage 

memutuskan untuk pindah. Meskipun Yuichi dan ibunya menolak, dengan berat hati 

Mikage pindah ke apartemen impiannya. 

Pada suatu hari di akhir musim gugur, Mikage mendapatkan kabar yang 

mengejutkan dari Yuichi. Eriko sudah meninggal. Seorang laki-laki terobsesi kepada 
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Eriko. Tetapi setelah tahu kalau Eriko dulunya adalah seorang laki-laki, ia pun 

menjadi gila. Dan dikemudian hari menikam Eriko hingga tewas. Pada saat Mikage 

mendengar kabar itu, Eriko sudah dikebumikan. Karena khawatir, Mikage 

memutuskan untuk bertemu Yuichi. 

Mikage mengingat-ingat kembali saat terakhir bertemu Eriko. Ia menyesal 

tidak sempat bertemu Eriko pada detik-detik terakhir masa hidupnya. Walaupun 

Mikage sudah sering merasa kehilangan, ia tak pemah merasa kesepian seperti yang 

ia rasakan ketika kehilangan Eriko. 

Setelah Eriko meninggal, Mikage dan Yuichi kehilangan pegangan dalam 

hidupnya. Yuichi jadi sering pergi ke bar untuk bermabuk-mabukkan. Mengetahui 

kebiasaan buruk Yuichi, Mikage bemiat menolongnya dengan tinggal sementara 

waktu di apartemen Yuichi. Suatu saat seorang wanita menelepon ke apartemen 

Yuichi. Karena Yuichi sedang tidur, Mikage yang mengangkat telepon itu. Tetapi 

setelah mendengar suara Mikage, telepon itu terputus. Firasat Mikage mengatakan 

kalau yang menelepon tadi adalah kekasih Yuichi. Sore harinya Mikage bertemu 

dengan wanita yang menelepon tadi. Wanita itu minta Mikage menjauhi Yuichi. 

Menurutnya Mikage hanya mempermainkan Yuichi. Mikage yang merasa tidak 

bersalah membela diri. Mikage memberitahu bahwa diantara mereka tidak ada 

hubungan khusus. Percakapan itupun berakhir ketiga keduanya sudah tidak bisa lagi 

menahan diri. Wanita itu menangis lalu pergi. 
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Dalam beberapa hari kedepan Mikage mendapat tugas dari tempatnya bekerja 

untuk pergi ke daerah Izu. Ia diminta menemani atasannya karena ada beberapa rekan 

kerjanya yang berhalangan untuk pergi. Tetapi sehari sebelwn keberangkatannya, 

Mikage mendapat telepon dari Chika. Chika adalah teman dekat Eriko. Chika ingin 

bertemu Mikage untuk mengatakan sebuah hal yang sangat penting. Kemudian 

mereka bertemu disebuah kedai kopi. Chika bercerita kalau kemarin malam Yuichi 

datang ke bar tempat Chika bekerja. Ia berkata akan pergi untuk mencari ketenangan. 

Tetapi ia tidak mengajak Mikage karena ia tidak ingin membawa Mikage kedalam 

masalahnya sendiri. Yuichi ingin pergi jauh dari kehidupan yang telah ia lalui selama 

ini. Karena khawatir, Chika minta Mikage menyusul ke penginapan tempat Yuichi 

menginap. 

Keesokkan harinya Mikage pergi ke Izu bersama atasannya. Seharian Mikage 

tidak bersemangat. Bahkan dia tidak menyantap hidangan-hidangan yang sudah 

disediakan. Pada malam hari ketika semuanya sudah bersiap-siap untuk tidur, Mikage 

meminta izin dari atasannya untuk pergi keluar membeli makanan. Kemudian Mikage 

pergi membeli katsudon. Ketika sedang memesan makanan Mikage melihat ada 

sebuah telepon umum didekatnya. Dengan perasaan bimbang Mikage mendekati 

telepon umum tersebut. Mikage mengeluarkan segenap keberaniannya untuk 

menelepon Yuichi. Karena ragu Mikage berniat memutuskan sambungan telepon. 

Tetapi sesaat sebelum Mikage meletakkan gagang telepon, terdengar suara Yuichi. 

Akhimya Mikage berbicara kepada Yuichi. Mikage lega karena tidak ada sesuatu 
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yang buruk terjadi pada Yuichi. Yuichi hanya berkata kalau dia juga merasa 

kelaparan karena menu yang disediakan di penginapannya adalah makanan-makanan 

yang berbahan dasar tofu (tahu ), makanan bagi para vegetarian. Setelah memastikan 

semuanya baik-baik saja Mikage menutup telepon. 

Entah setan apa yang merasuki Mikage. la memesan katsudon untuk dibawa 

pergi. Mikage tiba-tiba menaiki sebuah taksi menuju daerah Isehara, tempat Yuichi 

menginap. Karena pintu utama penginapan sudah terkunci, Mikage mencari aka! 

untuk sampai ke kamar Yuichi. Setelah rnengetahui karnar rnana yang akan ia masuki, 

Mikage mulai mernanjat dinding ruangan penginapan tersebut. Mikage mengetuk 

jendela berulang kali agar Yuichi bangun dan mernbukakan jendela agar Mikage bisa 

rnasuk. Yuichi yang masih terkejut membuka jendela dan mengajak: masuk Mikage. 

Mereka makan katsudon bersama. Mikage berharap Yuichi akan pulang dan tidak: lari 

dari kenyataan. Karena takut taksi yang Mikage tumpangi tadi pergi, akhimya 

Mikage berpamitan untuk kembali ke hotelnya. 

Pada hari terakhir Mikage ditugaskan keluar kota, ia mendapatkan telepon 

dari Yuichi. Temyata selama ini Yuichi berusaha mencari tahu dimana Mikage 

menginap. Keduanya sangat senang karena keesokkan harinya Mikage akan pulang 

ke apartemennya dan mereka ak:an bertemu kembali. Dan sampai saat itu tiba, mereka 

akan saling menanti. 
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Deskriptif 

Elektrolisis 

Katsudon 

Kualitatif 

Patologis 

Tofu 

Transseksualisrne 

Transvetitisme 

GLOSSARY 

Bersifat memaparkan atau menggambarkan. 

Proses kimia yang merubah energi listrik menjadi energi 

kimia. 

Makanan khas Jepang, semangkuk nasi dengan potongan 

daging babi goreng, telur dan burnbu-bumbuan diatasnya. 

Berdasarkan pada mutu 

Berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit 

Makanan sejenis tahu khas Jepang. 

Gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan 

dengan struktur fisiknya. 

Nafsu yang patologis untuk mernakai pakaian dari lawan 

jenis-kelaminnya. 


