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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Zaman menuntut segala bidang untuk menerapkan pendekatan- pendekatan  

baru  agar bisa  berkembang.  Diperlukannya  pemikiran  yang kreatif   dan   inovatif   

dalam   melahirkan   pendekatan-pendekatan   baru tersebut. Hal tersebut berlaku juga 

dalam bidang sosial termasuk politik. Dengan kemajuan yang diperoleh zaman, ilmu 

politik pun telah mencapai taraf  tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan  zaman  yang  

semakin  rumit dalam menangani persoalan-persoalan sosial-politik. Seiring dengan 

kemajuan zaman, semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk 

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politik pun membutuhkan pendekatan 

alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas. 

Dalam konteks inilah marketing sebagai suatu disiplin ilmu yang berkembang dalam 

dunia bisnis diasumsikan berguna bagi institusi politik. 

 Perkembangan  kajian  political  marketing  mix  saat ini  sudah cukup 

pesat, dibuktikan semenjak paska reformasi terdapat pergeseran yang sangat 

signifikan terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia yang membuat peran serta 

pelaku politik dan kontribusi masyarakat dalam perpolitikan semakin besar. 

Semangat emansipasi dan demokrasi politik telah meningkatkan intensitas 

persaingan politik di Indonesia . Sehingga meningkatkan intesitas persaingan 

politik yang dilakukan oleh para politisi dan partai politik dalam menentukan 
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strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan politik. Karena tujuan dengan 

diadakannya political marketing mix adalah untuk mendapatkan  perhatian  dan  

kecendrungan memilih dari para pemilih dalam perkembangannya banyak 

kandidat partai politik menggunakan political marketing mix dalam strategi 

kampanye. Meskipun political marketing mix tidak   menjamin   kemenangan   

namun   hal   ini   dapat   menyediakan tools mengenai bagaimana menjaga 

hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan suara  

 Marketing  politik  didalam  Pemilihan Kepala Daerah telah banyak 

digunakan sebagai strategi pemenangannya. Banyak dari strategi tersebut memiliki 

ke khasan tersendiri agar dapat diterima baik oleh masyarakat. ilmu marketing 

tentunya menjadi salah  satu  cabang  ilmu  yang  sangat  baik  dan tepat untuk 

diterapkan dalam proses dipilihnya seorang  kandidat  di  tempat  pemungutan suara 

(TPS). 

 Di Indonesia pemilihan presiden tahun 2014-2019 yang dilakukan ketiga  

kalinya  dipilih  langsung  oleh  masyarakat  yang  diikuti  oleh  dua pasangan calon 

presiden, yaitu Prabowo-Hatta Rajasa, dan Jokowi-JK bisa dijadikan sebagai 

barometer dalam melihat bagaimana mereka mengimplementasikan political 

marketing mix. Kemenangan yang diperoleh oleh pasangan Jokowi-JK tidak terlepas 

dari kemenganan tim marketing- nya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 

politik yang optimal dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pasar 

pemilih dapat membawa kemenangan persaingan politik di segmentasi yang 

ditargetkan baik lokal maupun nasional. 
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 Penggunaan political marketing mix ini digunakan atas dasar   

kesederhanaan   penggunaan   dan   pemahaman   yang membuatnya menjadi alat 

yang berguna bagi keputusan pemasaran dan akademis. Sehingga dengan 

pengelompokkan ini, bisa diberikan level kategori dalam pengemasan produk politik 

yang sesuai kategori. Penerapan political marketing mix (bauran pemasaran) terletak 

pada kebutuhan pemilih yang menjadi fokus perhatian dalam pembinaan hubungan 

jangka panjang kandidat terhadap pemilih. 

 Bentuk produk dalam political marketing mix terlihat dalam tiga kategori, 

yaitu 1. image partai (citra partai) yaitu partai harus bisa membangun citra yang 

positif kepada masyarakat atau pemilih yang dimana diawali dengan 

konsep,identitas ideologi dan program kerja yang di tawarkan oleh partai politik satu 

hal yang paling penting adalah apa saja yang telah dilakukan partai politik di masa 

lalu berkontribusi dalam pembentukan produk politik, 2. image kandidat (citra 

kandidat) yaitu seorang kandidat melakukan sesuatu supaya citra dia di mata 

masyarakat atau pemilih itu baik dengan adanya karateristik atau ciri seorang 

pemimpin dan latar belakang kandidat yang baik di masyarakat, dan 3. janji politik 

yaitu kandidat atau partai politik memberikan program-program yang dimana 

disukai masyarakat atau di terima masyarakat .pengukuran promosi politik dilakukan 

dengan menilai efektivitas dan kesesuaian yang digunakan untuk mencapai tujuan 

melalui advertising dan media, publikasi, even dan debat, slogan/jargon kampanye, 

penggunaan selebritis,  dan konsisten citra. 
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 Dalam proses pemasaran, advertising melalui berbagai media dapat menjadi  

alat  yang  sangat  efektif  untuk  meningkatkan  popularitas  seorang kandidat 

parpol. Namun tingkat pendidikan dari para pemilih juga harus menjadi perhatian, 

karena masyarakat pada saat  sekarang ini sudah cukup peka dan paham 

mengenai politik sehingga mereka dapat melihat berdasarkan apa yang mereka 

ketahui. Seiring perkembangan zaman paham politik sangat diperlukan, karena 

fungsi dari edukasi politik kepada masyarakat dapat menguntungkan penerapan 

political marketing mix di masyarakat yang membutuhkan kondisi pemahaman 

politik yang kuat di kehidupan masyarakat. Karena berpolitik diartikan sebagai 

proses yang wajar dan normal dalam masyarakat, mereka harus sadar dan 

mengetahui pentingnya peraturan dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatur 

perilaku pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 

 Untuk tempat atau distribusi dalam politik diartikan sebagai suatu jaringan 

yang berisi orang dan institusi  yang terkait dengan aliran produk politik kepada 

masyarakat secara luas sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang politik secara 

luas. Hal yang terpenting dalam tempat dalam political marketing mix adalah pada 

jaringan yang dibangun sampai ke titik terbawah di daerah-daerah. Banyak partai 

politik di Inggris mengorganisasikan keanggotaan dan mesin politiknya sampai basis 

regional dan lokal. 

 Dalam   proses   pemenangan   persaingan   politik   pemilihan   calon 

Walikota Pekanbaru periode 2017-2022 juga ikut serta menerapkan teknik dan 

strategi political marketing mix dalam memenangkan persaingan. Masyarakat 
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dihadapkan  pada  pilihan  yang  cukup  banyak,  dengan  5  kandidat  calon 

Walikota  Pekanbaru,  membuat  masyarakat  harus  memperhatikan  dan 

mempelajari produk politik melalui berbagai tahap pemasaran yang dilakukan oleh 

masing-masing kandidat untuk memperkenalkan dan menjelaskan apa yang akan 

mereka lakukan saat terpilih menjadi Walikota Pekanbaru. 

Dengan   penerapan   strategi   political   marketing   mix   yang   telah 

dilakukan   oleh    kandidat  untuk   mendapatkan   kepercayaan   dari masyarakat, 

secara data terbukti bahwa jumlah pemilih tidak sampai 100% dilakukan  oleh  

masyarakat  kota  Pekanbaru. Masyarakat yang tidak memilih ada yang termasuk 

dalam Golongan Putih (Golput), dan juga yang tidak bisa memilih karena  beberapa  

alasan,  seperti  ada  yang  terdata  sudah  meninggal  dunia, kesalahan NIK, pindah 

alamat dan alasan lainnya yang membuat mereka menjadi golongan putih. Untuk 

memecahkan permasalahan tersebut solusi sudah dikeluarkan oleh pihak KPU untuk 

membantu pemilih agar bisa menggunakan hak pilih mereka pada waktu yang 

disediakan. 

 Hal ini menjelaskan bahwa dari 572.029 orang yang terdaftar sebagai daftar 

pemilih tetap (DPT) 295.402 orang menggunakan hak pilihnya atau sama 

dengan 51,31%. Dengan rincian 284.929 surat suara sah, dan 7.808 surat suara 

tidak sah. Berikut ini adalah hasil pemilihan umum pada pemilihan kota Pekanbaru 

pada Pilkada Walikota Pekanbaru putaran pertama tahun 2017. 
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TABEL 1.1 PENGGUNA HAK PILIH & PARTISIPASI MASYARAKAT SE-

PEKANBARU DI PILWALKO 2017 

N

o 
Kecamatan 

Pemilih 

 

Suara 

 
Data 

Masuk 
Pemilih 

Penggu

na Hak 

Pilih 

Partisi

pasi 

Suara 

Sah 

Suara 

Tidak 

Sah 

Total 

Suara 

1 Bukit Raya 57.437 31.379 54.6% 
30.12

0 
820 30.533 

176/176TP

S 100% 

2 Lima Puluh 26.460 13.517 51.1% 
13.04

5 
339 13.646 

97/97 TPS 

100% 

3 
Marpoyan 

Damai 
73.435 38.930 53.0% 

37.83

6 
1.056 38.993 

256/256 

TPS 100% 

4 
Pekanbaru 

Kota 
15.139 8.102 53.5% 7.873 219 8.092 

55/55 TPS 

100% 

5 Rumbai 39.469 21.550 54.6% 
21.13

1 
482 21.716 

125/125 

TPS 100% 

6 
Rumbai 

Pesisir 
49.351 26.727 54.2% 

25.96

0 
728 26.707 

152/152 

TPS 100% 

7 Sail 16.145 7.825 48.5% 7.391 248 7.638 
47/47 TPS 

100% 

8 Senapelan 21.648 13.180 60.9% 
12.94

8 
415 13.362 

89/89 TPS 

100% 

9 Sukajadi 27.162 14.741 54.3% 
14.01

8 
469 14.487 

99/99 TPS 

100% 

10 
Payung 

Sekaki 
59.413 30.037 50.6% 

28.20

2 
851 29.053 

181/181 

TPS 100% 

11 Tampan 89.036 44.808 50.3% 
44.68

4 
1.128 45.122 

286/286 

TPS 100% 

12 Tenayan Raya 94.049 44.606 47.4% 
41.72

1 
1.053 42.768 

292/292 

TPS 100% 

Sumber:kpud kota pekanbaru 2017 
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 Dari tabel diatas membuktikan bahwasanya partisipasi masyarakat pekanbaru 

dalam memilih sangat di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh KPU RI maupun 

KPUD kota pekanbaru yang dimana target partisipasi masyarakat seharusnya diatas 

70% di setiap daerah yang melaksanakan pilkada serentak termasuk di kota 

pekanbaru. 

Dari  data  LSI  (lembaga  Survei  Indonesia)  mengatakan bahwa 20% 

masyarakat memilih dan peduli terhadap partai politik karena mereka memiliki 

ikatan dengan partai politik. Ikatan yang dimaksud meliputi ikut menjadi tim sukses, 

mengenal salah satu kandidat, ada kepercayaan akan program kerja yang 

dikampanyekan, dan lain-lain. Meskipun  menurut  data  yang  dijabarkan  diatas  

banyak  masyarakat yang masih belum menggunakan hak pilihnya, namun 

persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya juga banyak.  

 Berdasarkan hasil  real count perhitungan yang dilakukan oleh KPUD Kota 

Pekanbaru, didapatlah hasil bahwa terpilih calon  kandidat petahana menang dengan 

hasil pilihan terbanyak yang akan memimpin kota bertuah periode 2017-2022. Hasil 

telah ditetapkan dan diputuskan bahwa pasangan nomor urut 3 Firdaus-Ayat 

menduduki perikat pertama dengan suara 31,87 % suara, serta diikuti oleh pasangan 

nomor urut 5 diurutan kedua Bibra-Said dengan jumlah suara 22,13 % suara 

selanjutnya mengikuti no 4 dengan 21,86% no 2 dengan 16,26 % dan di posisi 

terakhir no urut 1 dengan perolehan 7,88 %  (KPUD PEKANBARU 2017).  
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Gambar 1.1 Hasil Real Count PILKADA Kota Pekanbaru 2017 

 

 SUMBER:KPUD KOTA PEKANBARU 2017 

 Hasil rekapitulasi KPUD Kota Pekanbaru yang dimana di tabel diatas 

memenangkan pasangan calon incumbent yaitu firdaus-ayat kembali memimpin kota 

BERTUAH 1 periode lagi ini membuktikan bahwasannya walaupun diterpa isu-isu 

dan kinerja yang kurang memuaskan pada periode sebelumnya tapi tetap bisa 

memenangkan kembali pilkada kota pekanbaru untuk satu periode berikutnya dan 

peneliti sudah mengamati strategi pasangan calon nomor urut 3 mereka menggunakan 

media,spanduk dan baliho sebelum dan saat kampanye ini selain itu merekapun sudah 

melakukan tebar pesona dan kian massif dalam melakukan pencitraan kepada 

masyarakat.  
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 Firdaus-ayat selalu menjual program-program atau kebijakan yang hampir 

sama dengan ketika dia maju di periode pertama dengan masih mengutamakan 

pembangunan insfratruktur dan didalam visi mereka untuk melanjutkan 

kepemimpinan mereka tahun 2017-2022 mewujudkan Pekanbaru smart city yang 

madani ini membuktikan pasangan firdaus ayat masih ingin mewujudkan visi yang 

lama yang dimana ingin mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan 

yang madani berarti jelas bahwasannya pasangan petahana ingin mewujudkan Kota 

Peknabaru menjadi kota metropolitan yang madani berbasis kepada smart city untuk 

satu periode berikutnya yang dimana di tuangkan di dalam misi yaitu 

mengedepankan teknologi dalam pemerintahan, SDM yang berkualitas, menjadi 

pusat budaya melayu,meningkatkan kualitas dan ketersedian insfratruktur dasar di 

perkotaan,memajukan UMKM dengan program simpan pinjam UEK-SP dimana 

setiap kelurahan mendapatkan 500 juta itu adalah beberapa misi yang di jual firdaus-

ayat untuk kembali dipercaya masyarakat mereka memimpin kembali Kota 

Pekanbaru.  

 Di dalam debat publik yang diikuti oleh Firdaus-Ayat dan pasangan lain yang 

diselenggarakan oleh KPUD Kota Pekanbaru  disana pasangan Firdaus-Ayat 

mengungguli pasangan lain dalam segi menjawab, beretorika dan menjelaskan visi 

misi,program sampai dengan persoalan yang terjadi di pekanbaru kata salah satu 

warga yang menyaksikan debat publik tersebut yang diungkapkan Yurnani, warga 

Rumbai yang menyebutkan. ''Mungkin saya hanya melihat Pak Firdaus yang berani 
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terbuka saat menjelaskan tentang pengembangan Pekanbaru ke depan, tentang konsep 

perizinan, pendidikan. Untuk calon lain, masih terfokus pada satu sektor saja.Pak 

Syahril terlalu fokus ke persoalan pendidikan, padahal Pekanbaru maju dengan 

banyak sisi,'' kata dia. Di dalam kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan no 

urut 3 mereka menggunakan artis atau selebritis kota untuk menarik minat warga 

untuk datang ke tempat kampanye semua ini membuktikan mereka menggunakan 

political marketing untuk mempengaruhi pemilih. 

 Strategi political marketing mix yang dilakukan oleh  pasangan ini  untuk  

kembali  menjadi  Walikota Pekanbaru terlihat sangat berkerja keras. Dimulai dari 

baliho besar yang dipajang di sepanjang jalan, pamflet, kartu nama yang diberikan 

kepada masyarakat, stiker untuk ditempel di rumah masyarakat. Serta berkeliling 

mengunjungi masyarakat disekitar tempat tinggal sang calon Walikota. 

 Dalam pemasaran yang dilakukan oleh kandidat pemegang suara terbanyak 

yang telah dijabarkan diatas, mereka telah melakukan kegiatan pemasaran dengan 

kategori hal-hal yang paling mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat (survei 

lembaga poling Indonesia). Seperti menggunakan stiker (materi iklan yang terbuat 

dalam bentuk ukuran kertas kecil), poster (materi iklan yang terbuat dari kertas 

ukuran besar dan ditempel di jalan-jalan atau dinding), spanduk (materi iklan yang 

terbuat dari kain ukuran besar dan umumnya dipasang di jalan-jalan), dan baliho 

(materi iklan yang terbuat dari papan/ triplek dengan ukuran besar dan umumnya 

dipasang di tempat-tempat umum. 
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TABEL 1.2 TINGKAT KEMENANGAN PASLON NO 3 SE- 

PEKANBARU DI PILWALKO 2017 

No Kecamatan 
Paslo

n 1 

Paslo

n 2 

Paslon 

3 

Paslo

n 4 

Paslon 

5 

Jumla

h 

suara 

sah 

Juml

ah 

suara 

tidak 

sah 

Total 

suara 

keselur

uhan 

1 Rumbai 
12.35

4 
2.884 7.647 4.400 5.046 21.231 485 21.716 

2 Rumbai Pesisir 1.336 4.861 7.775 5.896 6.100 25.968 739 26.707 

3 
Pekanbaru 

Kota 
497 2.714 2.100 1.332 1.230 7.873 219 8.092 

4 Tenayan Raya 4.441 2.968 16.567 7.808 10.232 42.016 1.057 43.073 

5 
Marpoyan 

Damai 
3.301 6.539 11.826 9.708 6.561 37.935 1.050 38.985 

6 Tampan 3.445 9.989 15.407 9.199 6.881 44.921 1.047 45.968 

7 Sail 1.135 665 1.790 1.749 2.054 7.390 248 7.638 

8 Payung Sekaki 1.721 4.745 10.514 5.383 6.041 28.404 854 29.258 

9 Senapelan 506 2.605 3.262 2.239 4.330 12.942 415 13.357 

10 Sukajadi 962 3.441 3.957 2.909 2.750 14.018 469 14.487 

11 Bukit Raya 2.805 3.716 10.221 6.321 6.975 30.038 828 30.866 

12 Lima Puluh 800 1.479 3.718 2.753 4.301 13.051 339 13.390 

13 Total 
33.30

3 

46.60

6 
94.784 

59.69

7 
62.501  

Sumber:KPUD Kota pekanbaru 2017 
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 Tabel diatas membuktikan bahwasannya dari kelima pasangan calon 

walikota dan wakil walikota yang mempunyai tingkat dipilih paling banyak yaitu 

adalah pasangan calon nomor urut 3 firdaus-ayat yang diusung oleh partai demokrat, 

partai keadilan sejahtera, partai gerindra dan partai persatuan pembangunan kubu 

Djan Faridz kembali memenangkan pilkada Kota Pekanbaru untuk 1 periode 

berikutnya ini membuktikan tim sukses pasangan firdaus-ayat bukan hanya berada di 

tingkat pemenagan pusat tapi juga terstruktur sampai dengan kecamatan, kelurahan 

dan rt/rw ini dibuktikan dengan tabel diatas di setiap kecamatan firdaus-ayat 

memperoleh suara yang cukup besar dan menang telak di dua kecamatan yaitu di 

tampan dan tenayan raya.  

 Ini menjelaskan strategi tim sukses firdaus-ayat bukan hanya menetapkan 

tujuan yang spesifik tapi juga terukur, terdefinisi, dan konsisten dan setiap anggota 

tim sukses harus berkomitmen untuk menunaikan tanggung jawab mereka secara 

total maksud dari tujuan harus terukur yang di jabarkan oleh timses petahana 

mereka memetakan suara berdasarkan dari yang terbawah RT/RW sampai dengan 

tingkat kecamatan, dari kecamatan yang di pekanbaru sebanyak 12 kecamatan 

mereka mebagi prioritas kecamatan mana saja yang harus mereka dahulukan dalam 

hal mendapatkan lubung suara sama di RT/RW pun mereka seperti itu mereka 

memilih mana saja yang potensial dalam menyumbang suara.  

 Dari tabel diatas juga membuktikan walaupun kinerja mereka tidak baik 

dalam 1 periode yang lalu yang dimana terdapat beberapa masalah dan persoalan 
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yang belum bisa teratasi yaitu seperti sampah yang tidak bisa teratasi di setiap jalan 

menumpuk sampah contohnya di tepian jalan H.R Soebrantas padahal di zaman 

Herman Abdullah berpredikat kota terbesih selama tujuh tahun berturut-turut tapi di 

masa kepemimpinan Firdaus hal tersebut tidak pernah diraih dan ada juga persoalan 

pembangunan kantor walikota yang sampai hari ini belum terselesaikan dan pasar 

cik puan yang masih juga belum selesai pembangunannya malahan pasar ini ingin di 

ambil alih oleh pemerintah provinsi dalam pengelolaannya dan pembangunannya 

dikarenakan ketidakjelasan pemerintah Kota dalam meyelesaikan pembangunan 

semua ini malah membuat masyarakat resah tapi pasangan petahana ini masih bisa 

memenangkan kembali pilkada Pekanbaru ini membuktikan strategi pemasaran 

politik untuk mengembalikan citra kandidat yaitu firdaus-ayat untuk bisa kembali 

duduk menjadi walikota dan wakil walikota Kota Pekanbaru.   

Tabel 1.3 Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tampan Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017 Oleh PPK Tampan 

No Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

Laki-laki Perempuan Total 

1 Tampan 4 286 45816 45111 90927 

Sumber:PPK Tampan 2017 

 

 Dari tabel di atas ini membuktikan di Kecamatan Tampan sendiri memliki 

daftar pemilih yang sangat banyak dari beberapa Kecamatan dan kalau di 

kakulasikan daftar pemilih yang paling banyak Kecamatan Tampan no 2 tertinggi 

setelah Tenayan raya dibuktikan dengan  mereka menang telak atas lawan-lawannya 

yang lain yaitu di kecamatan Tampan dengan perolehan suara 15.407 dan mereka 

berhasil memenangi 8 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di pekanbaru yang 
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dimana dari 8 kecamatan itu membuktikan kinerja tim sukses berjalan secara 

terstruktur. 

 Ini membuktikan pemasaran politik yang dilakukan tim sukses  kandidat 

berhasil dalam mengembalikan citra kandidat yang dari negatif menjadi positif dan 

dari situ peneliti ingin meneliti di salah satu kecamatan yang membuat pasangan 

calon nomor urut 3 menang telak dari pasangan calon lainnya dan peneliti 

mengambil kecamatan Tampan sebagai studi kasus terkait pengaruh political 

marketing terhadap keputusan pemilih dikarenakan kecamatan tampan memiliki 

tingkat heterogen pekerjaan,pendidikan dan kecamatan di piggir kota yang paling 

maju artiannya tampan mempunyai warga yang aktif dalam bekerja dan mencari 

ilmu pengetahuan itu membuat perekonomian di tampan menjadi terbesar dalam hal 

perputaran uang di setiap harinya dan yang kedua kecamatan tampan memiliki 

beberapa kampus negeri maupun swasta dengan memiliki banyak universitas 

maupun sekolah tinggi ini bisa menjadi acuan bahwasannya tingkat pendidikan di 

tampan di kategorikan baik di karenakan mempunyai mahasiswa yang setidaknya 

bisa menularkan ilmunya dilingkungan mereka tinggal. 

  Oleh karena itu, hal ini harus menjadi prioritas utama yang dipertahankan 

dan ditingkatkan lagi. Salah satu alasan masih ikut berpartisipasinya masyarakat 

dalam pemilihan umum  dikarenakan masih adanya kesamaan pendapat dengan 

tujuan pemilihan umum yang diadakan di Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan 

keikutsertaaan masyarakat dalam pemilihan umum. Sehingga indikator yang 
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menimbulkan daya tarik bagi pemilih mesti lebih dikembangkan dan dikaji lebih 

lanjut sehingga bisa diimplikasikan untuk menarik perhatian dari masyarakat yang 

belum memilih. Sehingga dimasa depannya semua masyarakat kota Pekanbaru bisa 

ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

 Melalui  permasalahan  yang  telah  dijabarkan  dalam  latar  belakang diatas 

maka penulis ingin meneliti Pengaruh Political Marketing Mix Terhadap 

Keputusan Masyarakat Memilih Pasangan Firdaus-Ayat dalam  Pilkada Kota 

Pekanbaru Tahun 2017 (Studi kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Political Marketing Mix terhadap 

keputusan masyarakat memilih pasangan firdaus-ayat dalam pilkada kota 

pekanbaru tahun 2017. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Atas dasar perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh Political Marketing Mix  terhadap keputusan 

masyarakat memilih Pasangan Firdaus-Ayat dalam Pilkada tahun 2017 studi kasus 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

tambahan kontribusi pemikiran konsep-konsep dalam pengembangan ilmu 

political marketing mix. 

2.  Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan 

pembelajaran dan pengalaman bagi mereka yang terlibat dalam penerapan 

analisis kasus. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian terbagi atas enam bab, yaitu : 

 Bab I   : Pendahuluan 

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

 Bab II : Tinjauan Pustaka 

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan topik seperti konsep 

Political Marketing Mix meliputi produk, promosi, dan tempat. 

Selain itu ada konsep keputusan pemilih. 

 Bab III : Metodologi Penelitian 

Menerangkan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, 

operasional variabel penelitian, pengkukuran variabel penelitian, 
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jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan pengujian hipotesis.  

 Bab IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan tempat penelitian  

Stuktur Organisasi, dan Uraian tugas – tugas sub bagian. 

 Bab V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian 

berupa  keseluruhan  atau  sebagian,  baik  yang  sesuai  maupun 

yang tidak sesuai dengan harapan umum atau peneliti. Dalam 

bab ini juga dipaparkan alasan kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil 

penelitian. Selain itu dalam bab ini dijelaskan dan dibandingkan pula 

hasil yang diperoleh penelitian sebelumnya. 

 Bab VI : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang hasil penelitian 

serta saran–saran yang dapat penulis sampaikan sebagai sumbangan 

pemikiran untuk pihak pemerintah. 

 

 

 

 

 

 


