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Abstrak 

In The Miso Soup adalah sebuah novel thriller-psikologi karya salah satu pengarang terkenal Jepang, 

Murakami Ryu yang ditulis pada tahun 1997. Cerita di dalam novel ini berfokus pada hubungan antara 

Kenji, seorang pemandu wisata di Tokyo yang menjadi saksi mata atas pembunuhan sadis yang 

dilakukan oleh Frank, seorang turis dari Amerika. Frank memutuskan untuk membiarkan Kenji tetap 

hidup, dan Kenji tetap tutup mulut walaupun mengetahui bahwa Frank adalah seorang pembunuh. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan 

teori psikoanalisis Lacan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa Frank 

membunuh orang-orang di Omiai Pub di Tokyo?; 2. Apa alasan Kenji tetap tutup mulut dan 

alasan Frank tidak membunuh Kenji?; 3. Apa yang terefleksi dari hubungan tokoh Kenji dan 
Frank dalam novel In The Miso Soup? Sebagai kesimpulan alasan Frank membunuh karena Frank 

tidak menyukai karakter korban. Karakter korban yang dibunuh Frank sama seperti karakter „lian‟ yang 

dibenci oleh Frank, yaitu karakter ayah Frank dan kedua kakak laki-laki Frank. Hubungan rumit yang 

terjadi antara Frank dan Kenji karena karakter Kenji berbeda dengan karakter korban Frank. Kenji adalah 

„pergeseran lian‟ Frank yang tidak dapat dipisahkan dari Frank. Hubungan rumit keduanya merefleksikan 
hubungan antara Amerika dan Jepang. Kenji adalah metafora dari Jepang, sedangkan Frank adalah 

metafora dari Amerika. 

 

Kata kunci: In The Miso Soup, Lacan, lian, metafora, Murakami Ryu, psikologi, thriller 

 

Abstract 

In The Miso Soup is a Japanese psychological thriller novel written by famous Japanese author 

Murakami Ryu in 1997. Story in this novel is focusing on the dynamics of relation between two main 

characters, Kenji, a tourist guide in Tokyo, has become key eye witness to a mass-murder done by Frank, 

an American tourist. Frank decided to let Kenji lives as Kenji did not show any sign that he will report 

Frank to the police. This research is a descriptive qualitative research. Analysis is done using Lacan‟s 

psychoanalysis theory to answer following questions: 1. Why did Frank murder everyone inside 

Omiai Pub in Tokyo?; 2. What are the reasons of Kenji’s silence and Frank’s decision not to kill 

Kenji? 3. What does In The Miso Soup Novel try to portray through Kenji and Frank 
characters?The analysis shows that the reason why Frank murdered his victims is because Frank did not 

like the characteristic of his victims. The characteristic of Frank victims are similar to the characteristic 

of „the other‟ that hated by Frank: Frank‟s father and Frank‟s older brothers. Complicated relationship 

happened between Frank and Kenji because Kenji‟s characteristic is different from Frank‟s victims. 

Kenji is „the-other‟ shift of Frank that can‟t be separated from Frank. The relationship between Frank and 

Kenji reflects the relationship between America and Japan. Kenji is a metaphor of Japan, and Frank is a 

metaphor of America.   

 

Keywords: In The Miso Soup, Lacan, metaphor, psychology, Ryu Murakami, „the other‟, thriller 
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1. Pendahuluan 

 

Karya sastra adalah rekaan, sebagai 

terjemahan fiksi. Secara etimologis fiksi 

berasal dari akar kata fingere (Latin) 

yang berarti berpura-pura. Dalam novel, 

baik pengarang sebagai penulis maupun 

tokoh-tokoh yang bermain pada dasarnya 

hanya dianggap berpura-pura. Akan 

tetapi, justru karena berpura-pura itulah, 

tokoh yang direka dan dikhayalkan di 

dalam karya sastra menjadi menarik (Sri 

Wahyuningtyas, 2011:43).  

 

Pemaknaan lain tentang kata „sastra‟ 

bermunculan seiring dengan 

perkembangan zaman. Pemaknaan sastra 

yang berasal dari bahasa latin litteratura 

sering digunakan dan disepadankan 

dalam pemakaian untuk tata bahasa dan 

puisi, sehingga sering diartikan 

pemakaian bahasa dalam bentuk tulis 

(Teeuw, 1984: 22). Hal-hal terkait yang 

berhubungan dengan interpretasi arti dari 

kata „sastra‟ diantaranya sebagai berikut, 

pertama Sastra adalah karya kreatif dan 

imajinatif (Eagleton, 2006: 1) dan Sastra 

adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah 

karya seni (Wellek, 1995: 3). 

 

Perkembangan kesusastraan di Jepang 

tidak terlepas dari teks-teks canon yang 

tengah berkembang pada masa itu, yang 

pada akhirnya diadopsi oleh penulis di 

dalam negeri. Hal itu pada akhirnya 

membawa perubahan signifikan pada 

karya yang dilahirkan oleh sastrawan-

sastrawan Jepang. Karya yang terlahir 

tidak sebatas pada pemikiran yang pro 

akan teks canon, beberapa melahirkan 

sebuah pemikiran kontra, bahkan 

beberapa melahirkan sebuah pemikiran 

baru dalam khasanah kesusastraan Jepang. 

Sebuah ungkapan yang dikutip dari 

Koran Tempo menyebutkan bahwa: 
 

Cerita-cerita yang ditulis para 

pengarang utama Jepang ini 

merupakan rekaman Jepang yang 

sedang berubah. Maka para 

tokohnya ditulis dengan gaya 

tradisional Jepang – kimono dan 

kain yang menjuntai – mirip serial 

Oshin.
1
 

Pemahaman lebih jauh dari para penulis 

Jepang bisa dilihat dari hasil karya 

penulis Jepang yang selalu memiliki 

motif berbeda-beda. Antara penulis satu 

dan penulis lainnya memiliki pola-pola 

khas yang tidak bisa ditemukan pada 

penulis lain. Tak jauh berbeda dengan 

perkembangan karya sastra di Indonesia, 

di Jepang sendiri juga dibagi menjadi 

beberapa fase. Dari beberapa fase 

tersebut, dikenal beberapa pengarang 

utama Jepang yang bisa dikatakan 

melahirkan teks canon bagi karya sastra 

Jepang. Para pengarang itu diantaranya 

adalah Kawabata Yasunari, Akutagawa 

Ryunosuke, Yukio Mishima, serta 

Natsume Soseki.  

 

Karya yang terlahir setelah perang 

memiliki tema yang lebih renyah dan 

lebih mudah dipahami daripada karya-

karya yang terlahir sebelumnya. Contoh 

penulis yang mengangkat tema seperti ini 

bisa dilihat pada karya Haruki Murakami 

dan Ryu Murakami. Haruki Murakami 

menyajikan kehidupan masyarakat 

Jepang modern dengan gaya bahasa yang 

simple dan sederhana. Tidak jauh berbeda 

dengan Haruki Murakami, Ryu 

Murakami juga menyajikan sebuah karya 

yang berbeda dari tema-tema sebelumnya. 

Karya Ryu Murakami hadir di kancah 

sastra Jepang dengan ciri tema khas; 

menggambarkan batas jelas antara Jepang 

dan Amerika dalam sentuhan karya sastra.  

 

                                                   
1
 Koran Tempo (Edisi 30 April 2006) 
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Ryu Murakami (terlahir di Sasebo pada 

19 Februari 1952) adalah salah satu 

sastrawan Jepang yang sudah 

menghasilkan banyak karya. Dua karya 

besar Ryu Murakami yang diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia adalah 

“Tahun 69” dan “In The Miso Soup”. 

“In The Miso Soup” diterjemahkan dari 

versi bahasa Jepangnya 『インザ・ミソ

ス ー プ 』  oleh Widati Utami, dan 

diterbitkan oleh penerbit TransMedia 

Pustaka pada tahun 2007. Ryu Murakami 

identik dengan kritik sosial di setiap 

karyanya. 

 

In the Miso Soup『インザ・ミソスー

プ』 karya Ryu Murakami adalah salah 

satu karya thriller yang mencekam. 

Adegan-adegan di dalamnya bisa 

menguras emosi. Adegan-adegan 

mencekam di dalam novel tersebut 

disajikan di dalam tiap bab novel ini. 

Pembaca dibawa untuk memahami 

emosional tiap karakter di dalam novel 

ini melalui adegan dan percakapan yang 

tersaji. Emosi tiap tokoh saling bertautan, 

membentuk jalinan rumit yang pada 

intinya saling menyambung membentuk 

satu konflik. Konflik-konflik dalam novel 

ini diuraikan melalui jalinan emosi yang 

disajikan para karakter dalam novel. Di 

balik itu semua, ada sebuah pesan yang 

tersaji dari tiap karakter tokoh di novel 

ini.  

 

Kenji adalah seorang agen penjaja 

kehidupan malam di Tokyo. Suatu hari, 

Kenji disewa selama 3 hari oleh seorang 

turis Amerika bernama Frank. Kenji 

harus menemani Frank untuk melihat 

kehidupan malam di Tokyo dalam selang 

waktu 3 hari tersebut. Menurut Kenji, 

Frank memiliki perbuatan yang aneh. 

Frank tidak jarang melakukan 

kebohongan-kebohongan kecil untuk 

menutupi kebohongan lain yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Belakangan Kenji 

menemukan sebuah fakta mengejutkan 

tentang Frank. Ternyata Frank adalah 

pelaku pembunuhan siswi SMA yang 

mayatnya dipotong-potong dan sengaja 

dibuang ke tempat sampah di Kabukicho. 

Konflik menuju puncak saat Frank 

memperlihatkan pada Kenji tentang aksi 

pembunuhan pada seluruh pengunjung 

pub omiai di Kabukicho. Walaupun tahu 

bahwa Frank adalah seorang pembunuh, 

Kenji tidak berniat melaporkan tindakan 

Frank pada polisi. Sebaliknya, walaupun 

Frank tahu bahwa Kenji berbahaya dan 

sewaktu-waktu bisa melaporkan 

tindakannya pada polisi, namun Frank 

tetap membiarkan Kenji tetap hidup. Di 

lain pihak, Frank pernah bercerita pada 

Kenji tentang masa lalunya, bagaimana 

pertama kali Frank membunuh angsa 

dengan memutar kepalanya, lalu 

memakan dagingnya mentah-mentah. Hal 

ini menarik, karena pada dasarnya 

manusia memiliki alasan-alasan tertentu 

untuk tidak melakukan sesuatu ataupun 

melakukan sesuatu karena sebuah latar 

belakang. Mekanisme hubungan yang 

terjalin di antara Kenji dan Frank sering 

dijumpai dalam kehidupan pada 

umumnya. Sebagai contoh, bila 

seseorang melakukan kesalahan, 

mungkin orang lain enggan melaporkan 

kejadian itu karena suatu alasan tertentu. 

Alasan tersebut terkadang dilandasi oleh 

sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh 

individu yang bersangkutan. Hal inilah 

yang menjadi alasan terjadinya hubungan 

rumit antara Kenji dan Frank di dalam 

novel In the Miso Soup ini. Hal seperti 

apa yang menyelimuti keduanya, itulah 

yang menarik untuk diteliti.  

 

Penelitian “Hubungan Kenji dan Frank: 

Pendekatan Teori Lacan pada Novel In 

The Miso Soup Karya Murakami Ryu” ini 

memiliki tujuan untuk menjelaskan motif 
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yang melatarbelakangi pembunuhan sadis 

yang dilakukan Frank. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan Frank dan Kenji 

dari kacamata psikoanalisa Lacan, serta 

menjelaskan hal yang terefleksi dari 

hubungan Kenji dan Frank.  

 

Penelitian kali ini menggunakan teori 

psikoanalisa Lacan, dengan fokus teori 

pada pembentukan subjek yang 

dikembangkan oleh Lacan. Adapun teori 

pembentukan subjek oleh Lacan akan 

digunakan untuk meneliti pembentukan 

karakter pada Kenji dan Frank melalui 3 

fase utama, yaitu fase pre-oedipal, fase 

imajiner, dan fase oedipal.  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, dengan data primer 

novel In the Miso Soup karya Murakami 

Ryu dalam bahasa Jepang, serta data 

sekunder berupa novel In The Miso Soup 

versi terjemahan dalam bahasa Indonesia 

dan buku-buku referensi, serta data dari 

internet.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Proses Pembentukan Karakter pada 

Kenji. Pada bagian ini akan dibahas 

pembentukan identitas diri yang terjadi 

pada Kenji melalui metode „pembentukan 

subjek‟ yang dipopulerkan oleh Lacan. 

Lacan mengungkapkan bahwa untuk 

memandang sebuah karya sastra, tokoh-

tokoh yang ada di dalamnya tidak bisa 

dipandang secara utuh. Bisa saja tokoh-

tokoh yang ada di dalam novel adalah 

himpunan penanda yang berkelompok di 

sekitar satu nama yang jelas ( Peter Barry, 

2010: 133). 

 

Pembentukan identitas diri pada karakter 

Kenji akan dijelaskan per tahap melalui 

tahap-tahap: fase pra oedipal, fase 

imajiner, dan fase oedipal. 

(http://www.h-

net.org/~cervant/csa/artics98/sullivan.ht

m) 

 

Pada fase pertama, yaitu fase pra oedipal, 

tergambar melalui ungkapan berikut:  

たまに短い間帰ってきて、また

マレーシアに出かけていくとき

の親父はうれしそうだった。現

地に女がいたからだとおふくろ

はそういう言い方をするが、お

れはそれだけではないと思う。 

(村上龍１９９７：６１) 

 

Menurut ibuku, di tempat kerjanya, 

ayah punya perempuan lain yang 

membuatnya jarang pulang.  

(Ryu Murakami, 2007: 86) 

 

Dari kutipan tersebut terlihat bagaimana 

sosok Ibu masih memiliki peran dominan 

pada pertumbuhan karakter Kenji. 

Kesadaran Kenji pada waktu itu belum 

terbentuk sepenuhnya, sehingga dia tidak 

menyadari kehadiran „ibu‟ di sana, dan 

menganggap bahwa ibu adalah bagian 

dari dirinya.  

Fase selanjutnya adalah fase imajiner 

atau cermin. Pada fase ini, Kenji mulai 

mengidentifikasi eksistensinya sebagai 

individu yang merdeka. Di sini, peran 

„liyan‟ sangat berpengaruh pada 

identifikasi identitas diri Kenji. 

Perkembangan identifikasi pada tahap ini 

bisa dilihat melalui ungkapan berikut: 

おれがアメリカに憧れるのも親

父の影響があるのかもしれない

とよく思う。 

(村上龍１９９７：６１) 

 

Aku juga sering berpikir kalau 

keinginanku yang begitu besar 

http://www.h-net.org/~cervant/csa/artics98/sullivan.htm
http://www.h-net.org/~cervant/csa/artics98/sullivan.htm
http://www.h-net.org/~cervant/csa/artics98/sullivan.htm
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untuk pergi ke Amerika mungkin 

juga pengaruh Ayah.  

(Ryu Murakami, 2007: 86) 

 

Fase terakhir dari perkembangan diri ala 

Lacan adalah fase oedipal. Pada tahap ini, 

seorang individu harus menerima 

mekanisme imaji-diri lain yang kerap 

dikatakan bersifat represif, yaitu yang 

disebut dengan mekanisme ego-super, 

yang fungsinya menerima dan mencerna 

image di luar diri, berupa representasi 

berbagai versi hukum, aturan, konvensi, 

adat, tabu, dan lain-lain yang 

diidentifikasikan dengan dirinya sendiri 

(Kurniasih, 2006:318). Lacan 

mengenalkan istilah the name of the 

father, atau biasa dikenal dengan istilah 

„ayah simbolis‟. Ayah simbolis adalah 

siapa pun atau apa pun yang bertindak 

memisahkan si subjek yang masih muda 

dari ibunya (Philip Hill, 2002: 60). Kenji 

mulai menerima mekanisme-mekanisme 

dari luar. Keinginan-keinginan yang 

terepresi sebelumnya bisa muncul 

sewaktu-waktu dalam bentuk yang 

berbeda-beda. Kenji dihadapkan pada 

bahasa di luar dirinya, fakta-fakta yang 

terjadi di luar pikirannya, serta tatanan 

simbolik lain yang mungkin akan sangat 

asing di benak Kenji.  

Sebagai contoh dari perkembangan 

identitas karakter Kenji di tahap ini, akan 

diberikan salah satu kutipan dari dalam 

novel: 

おれの名前はケンジ。わたしの

名前はケンジと申します。ぼく

はケンジ。あたしケンジってい

うのよ。日本語にはいろいろ言

い方はあるがそれは何のためな

んだろうな、と思いながら、お

れはそのアメリカ人に、マイネ

ームイズケンジと言った。 

(村上龍１９９７：４) 

 

My name is Kenji. Saat aku 

memperkenalkan diri dalam bahasa 

Inggris, aku berpikir, kenapa ya, 

bahasa Jepang itu punya macam-

macam cara untuk menyampaikan 

nama seseorang. Tidak resmi: ore 

no namae wa Kenji
2

. Resmi: 

Watashi no name wa Kenji to 

moshimasu
3

. Kasual: Boku wa 
Kenji

4
. Gay: Atashi Kenji tte no, yo

5
. 

(Ryu Murakami, 2007: 3) 

 

 

Proses Pembentukan Karakter pada 

Frank. Pembentukan identifikasi karakter 

pada tokoh Frank tidak jauh berbeda 

dengan proses pembentukan pada karakter 

Kenji. Proses pembentukan pada Frank 

juga terbagi menjadi 3 register utama, 

yaitu fase pra oedipal, fase imajiner, dan 

fase oedipal. Pada fase pra oedipal 

dijelaskan bagaimana sosok seorang „Ibu‟ 

memiliki peran dominan bagi 

perkembangan karakter Frank. Seperti 

identifikasi pada karakter Kenji, 

identifikasi karakter Frank pada fase pra 

oedipal juga memiliki kaitan erat dengan 

sang Ibu: 

 
（前略）何度も叫びだしたこと

がある、幼児が通りで叫んでい

ても、だれも大人は気にとめな

い、泣いていれば別だけどね、

その日は特に恐怖が先行してい

て、でもすごく興奮していたで、

ママが現れた、まったく突然に

車が横に止まって、あら、わた

しの坊やじゃないの、とママが

言った、ぼくは泣き出してしま

った、（後略） 

                                                   
2
 Nama gue Kenji (terjemahan In The Miso Soup 

dalam Bahasa Indonesia). 
3
 Perkenalkan nama saya Kenji (terjemahan In 

The Miso Soup dalam Bahasa Indonesia). 
4
 Namaku Kenji (terjemahan In The Miso Soup 

dalam Bahasa Indonesia) 
5
 Nama eike Kenji, bo (terjemahan In The Miso 

Soup dalam Bahasa Indonesia) 
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(村上龍１９９７：２０６－２０

７) 

 

Berulang kali aku berteriak. Tapi, 

tak ada seorang dewasa pun yang 

peduli sekalipun ada seorang anak 
yang berteriak-teriak. Lain halnya 

kalau menangis. Pada hari itu aku 

begitu merasa ketakutan tapi juga 

senang sekali. Kemudian, 

muncullah Mama. Tiba-tiba saja 

mobilnya berhenti di sampingku dan 

Mama berkata, ”Eh, bukankah kau 

anakku?” Mendengar itu aku 

menangis sejadi-jadinya.  

(Ryu Murakami, 2007: 277) 

 

Setelah fase pra-oedipal terlewati, 

pembentukan identitas pada karakter 

Frank menginjak pada fase imajiner. 

Pada fase ini, Frank dihadapkan pada 

tatanan kenyataan bahwa pada diri Frank 

telah terjadi dualisme; yaitu keberadaan 

Frank yang pembunuh dan keberadaan 

Frank yang bukan pembunuh. Frank 

merasa seolah ada Frank lain yang 

melakukan pembunuhan dan memang 

harus melakukan pembunuhan sadis 

terhadap orang-orang tertentu.  

(前略)こどもにとっては迷子とい

うのは状況ではなくて職業のよ

うなものだ、不安と、恐怖と、

何か取り返しのつかないことを

しているというわくわくするか

んじがあって、からだが、こう、

ものすごく不安定で、自分の皮

膚と外の世界の境界がわからな

くなるような感じで、自分が周

りの、灰色に煙った景色に溶け

てしまいそうになるんだ、（後

略） 

(村上龍１９９７：２０６) 

 

Bagi anak-anak, tersesat itu suatu 

hal yang biasa. Rasa cemas dan 

ketakutan itu tidak ada. Yang 

dirasakan hanya rasa senang. Tubuh 

jadi terasa begitu tidak stabil. Batas 

antara kulit tubuh dan dunia luar 

jadi kabur. Aku merasa melebur 

menjadi satu dengan pemandangan 

berwarna abu-abu di sekitarku.  

(Ryu Murakami, 2007: 

277) 

 

Sedangkan kutipan lain yang masih 

terkait erat dengan hal tersebut adalah: 
（前略）テープを作っていると

き、自分の外側と接しているよ

うな、そんな感じがした、うま

く言えないが、人を殺している

とき、自分が本当に自分である

と感じる、自分が、この自分の

からだにぴったりと収まってい

るような、絶対的にフィットし

ているという感覚だ、（後略） 

(村上龍１９９７：２２３－

２２４) 

  

Setelah beberapa puluh tahun 

berlalu, aku masih ingat membuat 

rekaman itu menyenangkan sekali. 

Waktu aku membuat rekaman itu, 

rasanya tubuhku ini seperti menjalin 

ikatan dengan bagian luar diriku. 

Sulit menjelaskan memang. Tapi, 

pada saat membunuh, aku 

merasakan kalau itu adalah diriku 

yang sebenarnya. Diriku seperti 

menemukan tempat yang pas pada 

tubuhku sendiri.  
(Ryu Murakami, 1997: 303) 

 

Pada fase kedua, kehadiran sang ayah dan 

sang kakak laki-laki memiliki pengaruh 

kuat pada pembentukan karakter Frank. 

Apa yang selanjutnya telah terjadi pada 

Frank yang berkaitan dengan ayah dan 

kakak laki-lakinya akhirnya 

merefleksikan karakter korban yang 

dibunuh Frank di Tokyo.  

 

Fase selanjutnya dari identifikasi karakter 

Frank yang terakhir adalah fase oedipal. 

Pada fase ini, mekanisme-mekanisme 

yang berasal dari luar mulai masuk ke 

kehidupan Frank. Bentuk 

sebuah ‟cermin‟ yang membuat Frank 
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memiliki dualisme pecah, karena sistem-

sistem yang ada di luar tubuh Frank 

mulai masuk. Pecahnya cermin yang 

menyebabkan dualisme pada Frank 

terjadi setelah Frank menjalani 

kehidupannya di Tokyo selama 3 hari 

bersama Kenji. Kenji bagi Frank seperti 

bentuk ‟lain‟ dari ‟liyan‟ yang membuat 

Frank menyadari pembentukan 

identifikasi dirinya sepenuhnya. Hal ini 

jugalah yang menjadi alasan utama Frank 

untuk membiarkan Kenji tetap hidup. 

Bagi Frank, karakter yang ada pada Kenji 

berbanding terbalik dengan ‟liyan‟ yang 

karakternya terefleksi pada korban Frank 

selama di Tokyo. Salah satu sifat terbalik 

yang tidak dimiliki oleh korban Frank 

namun dimiliki Kenji adalah 

sifat ‟peduli‟ Kenji. Sifat peduli Kenji di 

novel ini digambarkan bagaimana Kenji 

– walaupun seorang pemuda Jepang – 

namun dia tidak kehilangan identitasnya 

sebagai orang Jepang. Kenji masih peduli 

pada budaya-budaya tradisional Jepang, 

termasuk pengetahuan Kenji tentang joya 

no kane yang ditunjukkan pada Frank 

hingga membuat Frank terkesima dan 

tertarik.  

Salah satu pengaruh besar yang masuk 

melalui tahap oedipal dijelaskan melalui 

kutipan berikut ini: 

(前略)精神病院や少年刑務所でい

ろいろなやつと知り合って、合理

的な人の殺し方を教えてもらって

いた、ほとんど血が出ない喉の切

り裂き方とか、甲高い音がするよ

うにアキレス健を切るにはまずど

こにナイフを当てるかとか、実際

的だった、(後略) 

(村上龍１９９７：２１６) 

 

Di rumah sakit jiwa dan di penjara 

anak-anak aku bisa belajar banyak 

hal. Aku juga diajari cara 

membunuh orang dengan cara yang 

rasional, cara menggorok leher 

supaya darah tidak mengalir, di 

mana menancapkan pisau di otot 

achilles
6

 supaya orang berteriak 

keras.  

(Ryu Murakami, 2007: 291) 

 

Selanjutnya, ungkapan Frank pada 

kutipan berikut menunjukkan bahwa 

Frank sudah menemukan identifikasi 

dirinya. Frank mulai menyadari, 

bahwa ‟dualisme‟ Frank pembunuh dan 

Frank bukan pembunuh sudah lenyap, 

berganti menjadi sosok Frank yang utuh: 

yaitu Frank pembunuh. 

「天からあたえられたぼくの任

務だ、人を殺すという、天命だ

よ」 

(村上龍１９９７：２２２) 

 

”Tugas yang diberikan Tuhan 

padaku. Tugas untuk membunuh 

orang.”  

(Ryu Murakami, 2007: 300) 

 

Latar Belakang Pembunuhan Frank di 

Jepang. Karakteristik korban yang 

dibunuh Frank di Tokyo memiliki 

kesamaan. Karakter yang dimiliki korban 

salah satunya ketidakpedulian korban 

pada orang lain. Karakter pada korban 

mengingatkan bagaimana sikap kedua 

kakak laki-laki Frank dan Ayah Frank 

bersikap buruk pada Frank. Orang-orang 

tersebut bagi Frank sama-sama memiliki 

ketidakpedulian yang merugikan orang 

lain. Ayah dan kedua kakak laki-laki 

Frank memiliki sifat acuh. Baik ayah 

maupun kakak laki-laki Frank bersikap 

tidak peduli pada Frank. Begitupula 

karakter yang dimiliki para korban, 

mereka memiliki sikap acuh terhadap 

sekitar.  

                                                   
6
 Urat yang berada pada tulang tumit (In The 

Miso Soup terjemahan Bahasa Indonesia) 
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Hubungan Kompleks antara Kenji dan 

Frank. Hubungan kompleks yang 

dimaksud adalah Frank dan Kenji tetap 

saling menjaga walaupun memiliki latar 

belakang yang bersebrangan. Hubungan 

tersebut bisa dilihat melalui penjelasan 

singkat berikut, pertama, Kenji tidak 

melaporkan Frank pada polisi setelah 

tahu bahwa dalang di balik pembunuhan 

sadis di Tokyo waktu itu adalah Frank. 

Kedua, Frank tidak membunuh Kenji, 

padahal Kenji adalah saksi mata dari 

semua pembunuhan kejam yang telah dia 

lakukan. Keduanya sama-sama diam, 

walaupun dari latar belakang berbeda. 

Kenji adalah seorang warga Jepang yang 

berprofesi sebagai pemandu wisata untuk 

kehidupan malam di Tokyo, sedangkan 

Frank adalah seorang Amerika pembunuh 

sadis yang menjadi turis di pub-pub 

malam Jepang. 

 

Hubungan tersebut tidak terjadi begitu 

saja. Pembentukan karakter kedua tokoh 

yang memiliki fase sama menjadi alasan 

utama terjadinya hubungan kompleks 

tersebut. Selain itu, dalam hal ini Kenji 

adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan 

dari Frank. Kenji adalah 

pergeseran ‟liyan‟ bagi Frank, sehingga 

jika Kenji tidak ada, pembentukan 

karakter pada Frank tidak akan terbentuk 

dengan sempurna. Dengan kata lain, 

dalam pribadi Frank akan berjalan 

dualisme: Frank pembunuh dan Frank 

bukan pembunuh.  

 

Refleksi dari Penggambaran Tokoh 

Kenji dan Frank. Tokoh Kenji dan 

Frank dalam novel In The Miso Soup 

adalah metafora dari Jepang dan Amerika. 

Tokoh Kenji mewakili Jepang, 

sedangkan Frank mewakili Amerika. 

Pada novel tersebut, terdapat beberapa 

hal yang menguatkan bahwa tokoh Kenji 

dan Frank adalah metafora dari negara 

Jepang dan Amerika. Hal-hal yang 

menguatkan tersebut terdapat pada 

karakterisasi dua tokoh yang 

penggambarannya selalu terkait dengan 

sifat-sifat umum yang terdapat pada 

negara Jepang dan Amerika. 

Penggambaran tokoh Kenji dan Frank 

juga merefleksikan bagaimana hubungan 

Jepang dan Amerika, baik setelah Jepang 

terbuka terhadap barat – maupun saat 

Jepang masih tertutup. Begitupula 

sebaliknya, hubungan dua tokoh selalu 

menggambarkan bagaimana keadaan 

Amerika saat sudah berhubungan dengan 

Jepang – maupun saat Amerika belum 

berhubungan dengan Jepang.  

 

Penggambaran Kenji sebagai 

Metafora terhadap Jepang. Karakter 

orang Jepang bisa dilihat melalui novel In 

The Miso Soup yaitu orang Jepang 

memiliki karakter yang gila bekerja. Hal 

ini bisa dilihat melalui pernyataan Kenji: 
 

「日本は世界でも有数の金持ち

の国なのにどうして過労死する

まで働かなきゃいけないん

だ？」 

(村上龍１９９７：５０) 

 

“Jepang termasuk negara yang kaya 

di dunia ini tapi kenapa banyak 
karoshi – orang yang sampai mati 

karena kelelahan bekerja? “ 

(Ryu Murakami, 2007: 70) 

Penjelasan di atas sesuai dengan karakter 

Kenji yang bekerja tak pandang waktu. 

Kenji bekerja sebagai seorang guide yang 

mengantar turis asing untuk melihat 

kehidupan malam di Tokyo. Dalam 

menjalankan pekerjannya, Kenji sering 

mengabaikan jam tidurnya, bahkan 

mengesampingkan kehidupan pribadinya.  

 



JAPANOLOGY, VOL. 1, NO. 1, SEPTEMBER 2012 – FEBRUARI 2013  : 45 - 54 

 53 

Penggambaran Frank sebagai 

Metafora terhadap Amerika. Karakter 

Amerika bisa dilihat melalui 

pengambaran di bawah berikut:   
 

「アメリカ人のいいところを

おおざっぱに言えば、気さく

で無邪気な点だと思う。」 

(村上龍１９９７：１０) 

 

Secara garis besar, sisi baik orang 

Amerika itu adalah rasa humor 

yang bagus dan gampang bergaul.  

(Ryu Murakami, 2007: 12-13) 

 

Perkataan Kenji tersebut sesuai dengan 

karakter Frank. Walaupun Frank adalah 

pembunuh sadis yang gemar mengakhiri 

nyawa orang lain secara dengan tidak 

manusiawi, namun pada bagian tertentu 

Frank memiliki sifat humor yang tinggi. 

Pada saat mengunjungi sebuah lingerie 

pub, Frank sempat melucu dan membuat 

orang-orang yang ada di lingerie pub 

tertawa terbahak-bahak.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab 

sebelumnya, dari penelitian ini bisa 

ditarik kesimpulan sebagai berikut, 

pertama, Kenji adalah pergeseran „liyan‟ 

bagi Frank yang berperan penting dalam 

pembentukan identifikasi karakter pada 

Frank. Dengan kata lain, Kenji adalah 

bagian lain dari Frank yang tidak bisa 

dipisahkan karena keduanya berjalan 

secara beriringan. Hubungan tersebut 

memberikan identifikasi yang jelas pada 

pembentukan karakter Frank, sehingga 

menyebabkan hubungan keduanya 

menjadi kompleks. Kedua, korban yang 

dibunuh Frank adalah perwujudan 

karakter „liyan‟ yang tidak disukai Frank. 

Sifat korban juga terdapat pada karakter 

„liyan‟ yang memiliki hubungan dekat 

dengan Frank, yaitu ayah dan kedua 

kakak laki-lakinya. Ketiga, hubungan 

Kenji dan Frank adalah metafora dari 

hubungan Jepang dan Amerika. Kenji 

adalah bentuk metafora dari Jepang, 

sedangkan Frank adalah bentuk metafora 

dari Amerika.  
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