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BAB IV 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil angket, responden mengetahui mengenai maneki neko. 

Sebagian dari respoden mengetahui mitos maneki neko itu. Diantara mereka ada yang 

percaya terhadap maneki neko, namun hanya sebagian saja yang percaya.  

Bagi responden yang memiliki maneki neko percaya bahwa maneki neko dapat 

membawa keberuntungan karena dianggap dapat mendatangkan pengunjung atau tamu. 

Selain itu dapat juga berguna untuk mencegah marabahaya yang datang dan melindungi 

dari berbagai macam penyakit. Berkenaan dengan pertanyaan mengenai bentuk dan 

fungsi dari maneki neko, penulis menyimpulkan bahwa responden kebanyakan memiliki 

maneki neko yang mengangkat tangan kiri dan memiliki tangan yang kecil.  

Terhadap warna dari maneki neko, responden yang memiliki maneki neko 

mempunyai warna pilihan tersendiri sesuai dengan pandangan si pemilik terhadap 

manfaat dan kegunaan. Ada yang memiliki warna hitam yang bermanfaat untuk 

kesehatan, ada juga yang memilih warna hitam sambil memegang  kouban (kucing yang 

membawa uang receh) yang bermanfaat untuk mendatangkan pengunjung, untuk 

menangkal setan dan untuk kesehatan. Lalu ada pula yang memilih maneki neko warna 

coklat karena dipandang mirip dengan warna kucing. Ada juga yang memilih maneki 

neko berwarna putih, dikarenakan menurut pemiliknya maneki neko berwarna putih itu 

tampak menarik secara penampilan. Berdasarkan mitos memang terdapat perbedaan 

makna berdasarkan warna. Kucing belang atau putih membawa keberuntungan yang 

biasa, hitam membawa kekayaan dan juga mencegah roh jahat, emas membawa 
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keberuntungan keuangan, pink membantu dalam percintaan, merah mencegah sakit juga 

menjaga kesehatan, kuning membawa keberuntungan dalam keuangan. 

Dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki maneki neko itu memilih 

warna sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, dan mereka menentukan pilihan 

warna maneki neko juga berdasarkan arti dan fungsi dari warna maneki neko tersebut. 

Sebagian responden ada juga yang berpendapat bahwa maneki neko membawa 

keberuntungan, yaitu usaha akan ramai dikunjungi pengunjung. Hal ini berhubungan 

dengan adanya mitos yang menceritakan bahwa maneki neko merupakan patung 

pembawa keberuntungan.  

Berdasarkan hasil angket responden dipahami bahwa hingga saat ini masyarakat 

Jepang masih banyak yang memajang maneki neko di toko. Karena hal tersebut berkaitan 

dengan mitos sebagai suatu pesan yang disampaikan secara turun temurun, sekalipun 

tidak semua diantara mereka mempercayai hal-hal baik yang dapat ditimbulkan oleh 

maneki neko. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya boneka maneki neko yang dilihat 

dalam area pusat perbelanjaan, pertokoan ataupun restoran. Bisa kita lihat banyaknya 

pengunjung berdatangan ada yang membeli maupun hanya sekedar berkunjung untuk 

melihat-lihat saja. 

Kesimpulan yang terakhir adalah, berdasarkan hasil penelitian terhadap 

responden, hal mengetahui mitos dan memiliki maneki neko, tampak lebih sekadar tradisi 

daripada kepercayaan mereka terhadap maneki neko sebagai benda keramat. Hal ini 

menunjukkan bahwa di masyarakat yang modern, kepercayaan dan ritual terhadap mitos 

telah semakin menipis. 
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