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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Daerah 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan didalam Undang- Undang No. 32 Tahun 

2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah 

daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, 

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya 

diselenggarakan secara adil dan selaras. 

Menurut F. Sugeng Istianto,(2001:65), Otonomi Daerah merupakan Hak dan 

wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. 

Sedangkan menurut Vincent Lemius didalam Riant Nugroho (2011:134), 

mengemukakan Otonomi Daerah itu Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau 

membuat suatu keputusan politik maupun administasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang 

penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu 

daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan 

daerah masing-masing 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan
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2.2. Konsep Political Marketing Mix 

 Pada dasarnya political marketing menurut Adam Nursal dalam Toni 

Andrianus pito (2006:204) adalah strategi kampanye politik untuk membentuk 

serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Serangkaian makna 

politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih untuk memilih kontestan tertentu. 

Makna politis inilah yang menjadi output penting political marketing yang 

menentukan, pihak mana yang akan dicoblos pemilih. 

 Marketing  politik adalah konsep permanen  yang harus dilakukan terus-

menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun  kepercayaan 

dan image public (Butler & Collins dalam Firmanzah, 2012:198). 

 Pemasaran politik didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran 

dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur 

prosedur dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi,  dan  strategi  

manajemen  kampanye  oleh  kandidat,  partai politik, pemerintah, pelobi, 

kelompok-kelompok tertentu yang bisa digunakan  untuk  mengarahkan  opini  

public  pada  ideologi  mereka . 

 Marketing politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh partai politik  

dan  kontestan  individu  dalam  merancang  isu-isu  yang  akan dilempar ke 

masyarakat, mengkomunikasikan solusi yang hendak diterapkan ketika berkuasa, 

ideologi partai dan kontrol sosial terhadap partai/individu yang berkuasa 

(Firmanzah, 2012: 324) 



20 

 

 Political marketing adalah suatu keinginan umum yang disamakan dengan 

teknik yang digunakan dalam upaya mengajak pemilih dalam kampanye  untuk  

mempromosikan  baik  politisinya  maupun kebijakannya (Haris 2001: 30). 

 Penerapan   political   marketing   mix  dalam   pentas   perpolitikan menjadi 

sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Partai politik harus mampu mengenali 

konstituennya, simpatisan dan terus menerus mengamati  apa  yang  dilakukan  oleh  

pesaingnya.  Dengan menggunakan   konsep   political   marketing   mix,  partai  

politik  dan kandidat akan mampu merumuskan pasar sasaran yang diinginkan dan 

fokus   dalam   membidik   targetnya.   Selain   itu,   konsep   political marketing mix 

akan mendukung proses penciptaan strategi komunikasi politik antara partai politik 

atau kandidat dengan karakter masyarakat yang menjadi target sasaran. Marketing 

mix dalam politik mempunyai nuasa  yang  berbeda  dengan  yang  diterapkan  di  

dalam  dunia  usaha dalam  kehidupan  sehari-hari  (Firmanzah,  2012:200).  

Berikut  akan dibahas setiap baruan tersebut: 

a. Product ( Produk) 

 Produk yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu yang 

kompleks, di mana pemilih akan menikmatinya setelah sebuah partai atau 

seorang kandidat terpilih (Niffenegger dalam Firmanzah,2012 : 200). 

 Produk politik merupakan sesuatu yang kompleks dan bersifat 

multidimensional,  dari  figur  calon  pemimpin,  isu  politik,  program 

politik sampai jargon-jargon politik yang digunakan. 
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 Menurut Niffenegger dalam firmanzah (2012:200) membagi produk 

politik dalam tiga kategori, (1) party platform (platform partai), (2) past 

record (catatan tentang hal-hal  yang  dilakukan  dimasa  lampau),  dan  (3)  

personal characteristic (ciri pribadi). Produk utama dari sebuah institusi 

politik adalah platform partai yang berisikan konsep, identitas ideologi, dan 

program kerja sebuah institusi politik. Selain itu, apa saja yang telah 

dilakukan partai politik di masa lalu berkontribusi dalam pembentukan 

sebuah produk politik. Akhirnya, karakteristik atau ciri seorang pemimpin 

atau kandidat memberikan citra, simbol, dan kredibilitas sebuah produk 

politik (political produk). 

 Sedangkan Butler dan Collins dalam Firmanzah (2012:201) 

menyatakan adanya tiga dimensi penting yang mesti dipahami dari sebuah 

produk politik, 

1) Person/party/ideology (pribadi/partai/ideologi) 

Seorang  kandidat,  partai  politik  dan  ideologi  partai  adalah  identitas 

sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilih akan 

menilai dan menimbang kandidat, partai politik dan ideologi mana yang 

kiranya akan berpihak dan mewakili suara mereka. 

2) Loyalty (kesetiaan) 

Loyalitas  pemilih  adalah  sesuatu   yang  ingin  dicapai  oleh sebuah 

institusi politik. Hubungan  antara institusi politik dengan pemilih 
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adalah kontrak  sosial.  Untuk menjaga  loyalitas,  institusi politik harus 

menjaga kepercayaan public atas kontrak sosial ini. 

3) Mutability (bisa berubah-ubah) 

Bahwa keberpihakan publik bisa berubah-ubah. Ciri ini terjadi karena 

periode pasca pemilu yang biasanya ditandai dengan adanya koalisi  

antara  institusi  politik  untuk  menggabungkan  perolehan suara dan 

konsesi ideologi. 

b. Price ( Harga) 

 Price adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pemilihan 

kandidat. Terdapat 3 faktor harga dalam   political marketing mix 

(Firmanzah, 2012:205), antara lain: 

1)  Harga ekonomis, meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi 

politik selama periode kampanye. Dari biaya iklan, publikasi, biaya„rapat 

akbar‟ sampai ke biaya  administrasi  pengorganisasian  tim kampanye. 

2)  Harga  psikologis,  mengacu  pada  harga  persepsi  psikologis  dari 

pemilih   terhadap   tokoh.   Hal   ini   berupa   kenyamanan   atau 

ketidaknyamanan   pemilih   untuk   memilih   orang   dengan   latar belakang 

etnis, agama, atau lainnya. 

3) Harga image nasional, berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat 

presiden tersebut bisa memberikan kebanggaan  nasional atau tidak. 

 Sementara menurut Lock dan Harris dalam Firmanzah (2012:207) 

melihat tidak adanya pengenaan harga ketika orang melakukan proses 
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pembelian produk politik. Hal inilah yang paling membedakan pembelian 

politik dengan pembelian komersial. Orang yang datang ke bilik suara tidak 

akan dipungut biaya sepeser pun. Bahkan seringkali mereka diiming-imingi 

reward oleh para kontestan dalam bentuk uang atau fasilitas lainnya. 

c. Place ( Tempat) 

 Place dalam political marketing merujuk pada metode atau saluran 

yang  digunakan   untuk   mempromosikan   kandidat   kepada  pemilih 

melalui nilai-nilai atau karakteristik pribadinya (Niffenegger dalam 

Firmanzah, 2012:207) Place berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi 

sebuah institusi politik dalam dan kemampuannya dalam berkomunikasi dan 

menyampaikan pesan politik kepada para pemilih atau calon pemilih. secara 

umum menjelaskan  faktor place terdiri dari 3, yaitu local network, 

canvassing dan leader tour. 

1)  Local network kmerupakan tindakan lokal yang pernah atau sedang 

dilakukan  oleh kandidat,  tim  sukses  kandidat  serta  kader  partai yang  

mengusung  nama  kandidat  dengan  tujuan  untuk  menjalin hubungan   

baik   antara   kandidat   dengan   masyarakat   pemilih, sehingga terbentuk 

image positif dari kandidat itu sendiri. 

2) Canvassing merupakan upaya untuk pengumpulan massa dan 

menghimpunnya  dalam  kantong-kantong  suara  yang  ada berdasarkan 

kriteria yang dibuat partai atau kandidat. 
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3)  Leader  tour meliputi  keterlibatan  kandidat  kader  partai,  maupun tim 

kampanye dalam aktivitas-aktivitas  masyarakat. Hal ini dapat berupa 

kunjungan atau silaturrahim kandidat baik pada organisasi sosial maupun 

organisasi keagamaan. 

d.   Promotion ( Promosi ) 

  Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2012:203) Promosi 

merupakan key marketing element dalam political marketing, proses dimana 

kandidat politik menggunakan paid and free media dalam menyampaikan  

produk-produknya. Paid  and free media  ini bertujuan  agar media  

mendukung  kandidat dalam mengontrol  pesan-pesan  dalam kampanye  yang 

dilakukannya. prinsip dalam promosi melalui media menjadi dua bagian,  

yaitu  media  berbayar  dan  gratis.  Media  berbayar  yang umum   digunakan   

adalah   iklan   yang   berupa   poster,   form   yang disebarkan untuk umum 

maupun menggunakan waktu primetime di televisi  dan  radio.  Selain  media  

tersebut  dapat  pula  menggunakan media yang sedang berkembang saat ini, 

seperti surat langsung (direct mail), pemasaran langsung (direct marketing), 

SMS maupun telepon. Media   gratis   yang   digunakan   partai  politik   dan  

kandidat   untuk menggaet massa dapat berupa polling yang berlaku untuk 

publik.  

  Lebih  lanjut  disebutkan  Wring  bahwa  selain  advertising, 

broadcast,  dan direct mail, memanfaatkan  public relation  yang baik 



25 

 

dengan  pihak  terkait   dapat  pula  memberikan   nilai  tambah  pada 

kandidat. Public relation ini dapat berupa hubungan  kandidat, partai politik 

maupun tim kampanye dengan media, massa mengambang, dan pendukung. 

Bentuk relasi lainnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat 

sekitar melalui bakti sosial, dan mengembangkan proyek tepat sasaran, 

efisien serta membangun komunikasi yang baik dan lancar dengan media 

massa. Harris (2001) menambahkan bahwa kandidat  dapat  pula  melakukan  

manajemen  pemberitaan  sehingga expose terhadap partai maupun kandidat 

dapat berlanjut. 

2.3 Tipologi Pemilih dalam Pemilihan Umum 

 Firmanzah  (2012),  menjelaskan  dalam  pemilihan  umum  baik  itu  

pemilihan presiden, legislatif maupun kepala daerah, partai politik atau kandidat 

akan menghadapi 4 jenis tipe pemilih, yiatu: 

1. Pemilih Rasional. 

   Menurut Firmanzah (2012:120) Pemilih memiliki orientasi 

tinggi pada policy-problem-solving dan berorientasi rendah 

untuk faktor ideologi.pemilih dalam hal ini lebih 

mengutamakan kemampuan  partai politik atau calon kontestan 

dalam program kerjanya. Dalam konteks ini yang lebih utama bagi 

partai politik atau calon kontestan adalah mencari cara agar mereka 

bisa membangun reputasi di depan publik dengan mengedepankan 

kebijakan untuk mengatasi permasalahan nasional.pemilih tipe ini 
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tidak akan segan-segan pindah ke lain hati, dengan beralih dari 

sebuah partai politik atau seorang kontestan ke partai politik atau 

seorang kontestan ketika mereka dianggap tidak mampu 

meyelesaikan permasalahan nasional. Pemilih jenis ini mulai banyak 

terdapat di indonesia, terutama sejak lengsernya Soeharto dari pucuk 

pimpinan negara karena digusur hembusan angin reformasi. 

2. Pemilih Kritis.  

  M e n u r u t  F i r m a n za h ( 2 0 1 2 :1 2 1 )  Pemilih jenis ini 

merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan 

partai politik maupun kandidat dalam menuntaskan permasalahan 

bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat 

ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalis terhadap sebuah 

partai atau sebuah seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah 

rational voter untuk berpaling ke partai lain. Proses untuk menjadi 

pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, jenis 

pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menetukan 

kepada partai politik mana mereka akan berpihak dan selanjutnya 

mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah 

dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dengan 

program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian 

mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi 

pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis harus di manage sebaik 
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mungkin oleh partai politik dan seorang kontestan. Di sisi lain pemilih 

ini bisa dijadikan kritikannya sebagai untuk meningkatkan kualitas 

kebijakan sebuah partai politik. 

3. Pemilih Tradisional.  

 Menurut  Fi rmanzah (2012 :123)  Pemilih dalam jenis ini 

memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat 

kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting 

dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan 

kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran 

untuk memilih sebuah partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, 

kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, dan pengurangan 

angka inflasi dianggap sebagai parameter kedua. Mereka tidak terlalu 

memusingkan diri pada kebijakan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan 

dilakukan partai politik yang mereka dukung. Biasanya pemilih jenis ini lebih 

mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis 

sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar 

jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif 

dalam memegang nilai serta paham yang dianut.pemilih tradisional adalah 

jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye.untuk 

indonesia, pemilih jenis ini masih merupakan mayoritas.  
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4. Pemilih Skeptis.  

  Menurut Firmanzah (2012:124) Pemilih ini yang tidak memiliki 

orientasi ideology dengan sebuah partai politik atau seorang kandidat 

dan juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. 

Keinginan untuk terlibat dalam partai politik pada pemilih ini masing 

sangat kurang, karena ikatan ideologis yang memang rendah dan 

cenderung tidak peduli dengan platform partai politik atau kandidat. 

Pemilih jenis ini sering disebut sebagai golongan putih (golput) dalam 

setiap pemilihan umum. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan 

suara, biasanya mereka melakukan secara acak dan random. Mereka 

berkeyakinan bahwa siapa pun dan partai apa pun yang 

memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa arah 

perbaikan yang merasa diharapkan. Selain itu, mereka tidak memiliki 

ikatan emosional dengan sebuah partai politik atau seorang 

kontestan.  

 Dengan berakhirnya uraian tentang pemilih ini, kita telah mengetahui 

betapa pentingnya mengenali pemilih di dalam kiprah politik. Oleh sebab itu 

seorang kontestan atau partai politik harus mengetahui seperti apa tipe-tipe 

pemilih supaya bisa memenangkan mereka dalam sebuah pemilihan. 
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2.4 Partisipasi Politik 

 Miriam Budiarjo (2008:367) dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” 

mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan 

memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 

memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, emnjadi 

anggota suatu partai atau eklompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting 

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. 

Herbert McClosky dalam budiarjo (2008:367): “ Partisipasi politik adalah 

kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat mealalui mana mereka mengambil 

bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secra langsung atau tidak langsung, 

dalam proses kebijakan umum”. 

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam budiarjo (2008:370): “Partisipasi 

politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak 

langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau 

tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. 

Samuel   P.   Huntington   dan   Joan   M.Nelson   dalam budiarjo (2008:368):  

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau 
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spontan, mantap atau sporadis, secra damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, 

efektif atau tidak efektif. 

2.5 Keputusan Memilih 

 Semenjak   Downs   dalam Firmanzah(2012:87)   dalam   bukunya   yang   

berjudul   An economic theory of democracy, keputusan memilih (to vote) berbeda 

signifikan dengan keputusan ekonomi dan komersial pada umumnya. Keputusan   

memilih   selama   pemilihan   umum   dapat   dianalogikan sebagai perilaku 

pembelian (purchasing) dalam dunia bisnis dan komersial.  Dalam  dunia  bisnis  

dan  komersial,  keputusan  pembelian yang   salah   akan   berdampak   langsung   

terhadap   subjek   dengan kehilangan  utilitas  (utility  loss)  barang  atau  jasa  

yang  dibelinya.Sedangkan   keputusan  yang salah dalam pemilu tidak memiliki 

efek langsung  bagi  si  pengambil  keputusan,  karena  keputusan  individu tidak 

akan berarti apa-apa kecuali dalam jumlah besar. Keputusan individu adalah bagian 

kecil dari keputusan kolektif. Hanya individu- individu dengan posisi yang dapat 

mempengaruhi  persepsi dan opini publiklah  yang  memiliki  kemampuan  untuk  

memberikan  pengaruh sangat  luas.  Menurut  Downs dalam Firmanzah (2012:88),  

partisipasi  politik  lebih dilihat sebagai aksi masing-masing individu untuk 

mempertahankan dan memperkuat institusi demokrasi. 

 Selain itu, kandidat dan partai politik perlu memahami proses mengambil 

keputusan oleh seorang pemilih yang terjadi dalam diri masing-masing individu 

pemilih. Memahami hal-hal yang dilakukan pemilih dalam proses penentuan pilihan 
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mereka ini penting, mengigat bahwa kandidat atau partai politik harus mengetahui 

hal-hal yang perlu mereka sediakan agar mereka bisa memudahkan pemilih dalam 

mengambil keputusan memilih. Masing-masing proses penentuan ini memiliki 

karakteristik sendiri-sendiri. Karena itu, strategi seperti apa yang dibutuhkan untuk 

meyakinkan pemilih pun akan berbeda satu dengan yang lain. 

Adapun menurut Firmanzah (2008:240) strategi apa yang dibutuhkan untuk 

meyakinkan pemilih yaitu ada beberapa proses adalah: 

a. Proses impresif 

 Menurut Firmanzah (2008:240) ada pemilih yang menggunakan 

metode impresif dalam menentukan  pilihan mereka. Artinya, pemilih macam 

ini akan cenderung menjatuhkan pilihannya pada kandidat atau partai politik 

yang mampu memberikan impresi atau kesan positif, baik secara rasional 

maupun emosional. Tentunya membangun dan membentuk persepsi yang 

berkesan bukanlah hal yang mudah. Perlu ada diferensiasi yang membuatnya 

memiliki kesan berbeda pesaing politiknya. Sesuatu yang impresif atau 

mengesankan tidak akan dapat diwujudkan tanpa kejutan positif. 

Menciptakan kejutan positif ini berarti keluar dari cara-cara normal dan yang 

biasa dilakukan dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kandidat 

atau partai politik pesaing. Tentunya hal ini tidak akan dapat dilakukan kalau 

tidak ada inovasi dalam partai politik atau kandidat bersangkutan. 

Menemukan isu-isu politik dan cara pemecahan baru serta berani 
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meyampaikannya secara terbuka kepada publik merupakan hal-hal yang bisa 

menciptakan kejutan positif. 

b. Proses image dominan 

 Menurut Firmanzah (2008:241) proses pemutusan pilihan berikutnya 

lebih menekankan pada image dominan. Pemilih perlu selalu diingatkan 

mengenai partai politik dan kandidat terkait. Dalam proses ini yang 

terpenting adalah menciptakan agar image kandidat atau partai politik ada 

dimana-mana. Dalam hal ini tidak dilakukan kejutan positif, tetapi lebih 

menekankan kehadiran kandidat dan partai politik di setiap permasalahan dan 

situasi. Di sini perlu diciptakan kondisi yang menimbulkan dominasi image 

kandidat atau partai politik, sehingga image-nya lebih besar dan dominan 

dibandingkan dengan image pesaing. Inilah yang penting dalam proses 

penciptaan image dominan. Sebagai hasilnya, pemilih akan mengetahui 

dengan yakin apakah kandidat atau partai politik bersangkutan selalu hadir di 

setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Semakin mereka ada di 

mana-mana, semakin berpotensi pula akan dipilih. 

c. Proses proximity 

 Menurut Firmanzah (2008:242) proses pemilihan ketiga terjadi ketika 

pemilih akan cenderung mencari beragam kandidat atau partai politik yang 

memiliki kedekatan proximity dengan mereka. Kedekatan ini bisa bermacam-

macam, mulai dari kedekatan dalam hal-hal yang bersifat rasional, ideologi, 

kedaerahan, emosional, sampai kedekatan pada hal-hal yang bersifat 
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tradisional. Pemilih jenis ini akan mencari kandidat dan partai politik yang 

mencerminkan aspirasi mereka. Kedekatan ini dimaksudkan untuk 

mengurangi ketidakpastian pemilih. Semakin jauh jarak (distance) antara 

pemilih dengan yang dipilih, semakin besar pula ketidakpastian yang 

ditimbulkannya. Jadi, tugas utama kandidat atau partai politik dalam soal ini 

adalah mengurangi kesenjangan pemahaman antara mereka dengan pemilih 

mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi 

komunikasi politik. Intensifikasi berarti pemanfaatan dan pengoptimalan 

fungsi media serta isu politik yang diembuskan oleh kandidat atau partai 

politik. Sedangkan ekstensifikasi berarti meningkatkan wilayah peyebaran 

dan frekuensi media komunikasi. Sementara itu, bentuk-bentuk komunikasi 

politik pun beraneka ragam, dari pertemuan kader secara langsung, 

musyawarah nasional, pemberitaan melalui media massa sampai ke 

pemberitaan secara tidak langsung yang dilakukan oleh para jurnalis. Perlu 

suatu pemahaman bahwa tugas utama dari tim kampanye dalam tubuh partai 

politik adalah menciptakan kesamaan persepsi antara kandidat dan partai 

politik dengan para pemilih. 

2.6 Pengambilan Keputusan 

 Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran 

dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan 

di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan 
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selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan 

(aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. 

 Menurut Siagian (dalam Hasan, 2002:10) pengambilan keputusan adalah 

suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan 

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling 

tepat. 

 2.6.1   Proses Pengambilan Keputusan 

 Proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau 

digunakan untuk mengambil keputusan, tahap-tahap ini merupakan keragka 

dasar sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa sub 

tahap disebut langkah yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional. 

 Secara umum proses pengambilan keputusan terdiri atas 3 tahap, antara lain 

sebagai berikut : 

 Proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap yaitu penemuan masalah, 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

a. Penemuan masalah 

Tahap ini merupakan tahap untuk mendefinisikan masalah dengan jelas, 

sehingga perbedaan antara masalah dan bukan bukan masalah ( misalnya 

isu) menjadi jelas. Sehingga masalah yang dihadapi dapat di cari model dan 

jalan keluar yang sesuai. 
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b. Pemecahan Masalah 

Tahap ini merupakan tahap penyelesaian terhadap masalah yang sudah ada 

atau sudah jelas. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut : 

1)   Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah 

2)   Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui 

sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, identifikasi peristiwa-peristiwa 

di masa datang (state of nature) 

3)   Pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi atau mengukur hasil, 

biasanya berbentuk tabel hasil (pay off table) 

4)   Pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. 

c. Pengambilan keputusan 

Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau 

kondisi yang ada, seperti kondisi pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, 

dan kondisi konflik. 

 Keputusan  pembelian  adalah  suatu  proses  penyelesaian  masalah yang   

terdiri   dari   menganalisa   atau   pengenalan   kebutuhan   dan keinginan, pencarian 

informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap   alterative  pembelian,   

keputusan  pembelian,   dan  perilaku setelah pembelian (Kotler, 2009:235). 

2.7. Penilitian Terdahulu 

 Penelitian  terdahulu  merupakan  suatu  sumber  yang dijadikan  acuan 

dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari jurnal 

dan skripsi dengan melihat hasil penelitianya dan akan dibandingkan dengan 
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penelitian selanjutnya dengan menaganalisa berdasarkan keadaan dan waktu yang 

berbeda ini adalah beberapa penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

N

o 

Penelitian/

Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

1 
Ridho 

bramulya 

ikhsan, 

Universita

s 

Lampung:

2010 

political 

marketing 

mix dan 

pegaruhnya 

terhadap 

keputusan 

mahasiswa 

Universitas 

Lampung 

Menggunaka

n metode 

penelitian 

dengan 

metode 

deskriptif 

kuantitatif 

dan analisis 

linear 

berganda  

Hasil analisis menunjukan bahwa, 

political marketing mix yang terdiri dari 

produk, promosi, harga, dan tempat 

berpengaruh baik secara parsial maupun 

secara bersama-sama terhadap keputusan 

mahasiswa universitas lampung untuk 

memilih pada pilkada Kota Bandar 

Lampung juni 2010. Hasil regresi linear 

berganda membuktikan juga variabel 

tempat merupakan pengaruh dominan 

bagi mahasiswa untuk memilih pada 

pilkada Kota Bandar Lampung juni 

2010. 

2 
Much 

Ichsan 

Saputra, 

Universita

s 

Brawijaya

: 2013 

marketing 

politik 

pasangan 

kepala 

daerah 

dalam 

PEMILUK

ADA (studi 

kasus 

Menggunaka

n metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil yaitu hasil marketing political 

yang telah dilakukannya dalam 

pemenangan pasangan Abah Anton dan 

Sutiaji, yaitu pembentukan figure dan 

program-program kampanye yang 

kompleks mencakup dari penentuan 

produk politik, promosi, tempat, harga 

dan segmentasi pemilih. berbagai 

strategi kampanye yang dilakukan tim 
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timses 

pemenanga

n pasangan 

abah anton 

dan sutiaji 

dalam 

pemilukada 

kota 

malang 

2013) 

sukses pasangan AJI telah sangat efektif 

dalam proses pengenalan, pembentukan 

proses ketersukaan dan sampai pada 

proses di pilihnya pasangan AJI di TPS. 

Peran utama marketing political yang 

dilakukan pasangan AJI ialah 

memperkuat popularitas, elektabilitas 

secara efesien dengan pengenalan 

platform pasangan 

3 
Arif 

Sugiono, 

Universita

s 

Lampung:

2009 

Membongk

ar 

kemenanga

n SBY-

Boediono 

(Perspektif 

political 

marketing) 

Menggunaka

n metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil yaitu hasil analisis menunjukan 

bahwa kemenangan SBY-Boediono 

tidak lepas dari keberhasilannya 

menciptakan produk-produk melalui 

kebijakan-kebijakan yang bisa memberi 

rasa puas kepada pemilihbisa terjaga dari 

pemilu 2004 sampai pemilu 2009. 

Promosi yang dilakukan SBY sebagai 

seorang incumbent dan memiliki tingkat 

popularitas dan elektabilitas yang relatif 

tinggi dibanding calon-calon yang lain, 

menjadikan SBY lebih leluasa dalam 

melakukan promosi. Pasangan SBY-

Boediono adalah pasangan yang paling 

banyak mendapatkan upaya-upaya 

maksimalisasi, agar supaya apabila 

voters memilih pasangan ini, pemilih 

akan mendapatkan resiko atau harga 



38 

 

yang relatif tinggi. Teknik segmentasi 

yang efektif dengan ditambah iklan yang 

komunikatif. Iklan ini juga 

mengkomunikasikan bahwa SBY telah 

hadir di seluruh elemen masyarakat 

  perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih fokus 

kepada kemenangan calon petahana yang dimana bahwasannya ada pengaruh 

variabel x plitical marketing mix di dalam kemenangan pasangan Firdaus-Ayat di 

pilkada Kota Pekanbaru dan variabel y keputusan pemilih saya langsung kepada 

masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2.8. Politik Menurut Pandangan Islam 

Politik adalah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan 

baginya. Politik adalah aksi dari para politikus, sehingga dikatakan adapun seorang 

pemimpin memolitisasi oarang yang dipimpinya. Dengan pengertian ini jelas bagi 

kita bahwa sesungguhnya kata siyasahadalah memolitisai kaum yang dipimpinnya 

atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan 

kemaslahatan bagi mereka(Yusuf Al-Qardhawi,2008:53). 

Politik (as-siyasah) dalam islam adalahaktivitas yang mulia, bahkan politik 

merupakan aktivitas para Nabi dan Rasul. Sabda Rasul “amma istar‟ahum 

menunjukkan politik itu berkaitan dengan bagaimana mengurus rakyat. Pihak yang 

mengurusi rakyat ini pasti akan diminta pertanggung jawaban oelh Allah SWT di 

akhirat nanti karena itu imam-Nawirah dalam syhurah shahi muslim menjelaskan, 
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bahwa politik adalah mengatur sesuatu dengan apa yang bisa membuat itu lebih (al-

qiyan ala asy-syay bi ma yushlihuhu), itulah politik yang telah di gariskan oleh islam 

yang menjadi tugas dan kewajiban penguasa (imam/khalifah).  

ثَنَب هُ َعْبدُ  َحدَّ هُ َعْبدُه َعهُْ َمبنهكُ  َعهُْ َمْسهََمتَُ ْبهُ  ّللاَّ ٌنَبرُ  ْبهُه ّللاَّ هُ َعْبدُه َعهُْ ده َمزَُ ْبهُه ّللاَّ هُ َرس ٌلَُ أَنَُّ ع  ٍْوهُ ّللاَّ ُ َصهَّى ّللاَّ َسهَّمَُ َعهَ ًَ  

هُّك مُْ أََلُ قَبلَُ هُّك مُْ َراعُ  ك  ك  ًَ لُ   ٍَّتهوهُ َعهُْ َمْسئٌ  ٍزُ  َرعه ٍْيهمُْ َراعُ  اننَّبسُه َعهَى انَّذهي فَبْْلَمه ٌَُ َعهَ ى  ًَ لُ   مُ  َعْني مُْ َمْسئٌ  ج  انزَّ ًَ  َراعُ  

ٍْتهوهُ أَْىمُه َعهَى ٌَُ بَ ى  ًَ لُ   اْنَمْزأَة ُ َعْني مُْ َمْسئٌ  ًَ ٍَت ُ  هُه بَْعههيَب بٍَْتُه َعهَى َراعه نَده ًَ ًَ  ًَُ ىه ًَ نَت ُ  اْنَعْبدُ  َعنْي مُْ َمْسئٌ  ًَ  َمبلُه َعهَى َراعُ  

هُه ٌَُ َسٍِّده ى  ًَ لُ   هُّك مُْ َعْنو ُ َمْسئٌ  هُّك مُْ َراعُ  فَك  ك  ًَ لُ   ٍَّتهوهُ َعهُْ َمْسئٌ   َرعه

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap 

orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban 

perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang 

dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 

perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah 

tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal 

yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 

pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya (HR al-Bukhari). 

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan 

seorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih 

(dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara atau hak 

politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam 

mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya. 
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2.9. Defenisi Konsep 

Konsep yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, 

keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (dalam 

Asnel Wati,2014,36). Konsep juga merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk 

dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. 

1. Menurut Butler & Collins dalam Firmanzah  (2012:198) Marketing  politik 

adalah konsep permanen  yang harus dilakukan terus-menerus oleh sebuah partai 

politik atau kontestan dalam membangun  kepercayaan dan image public. 

2. Menurut Semenjak   Downs   dalam Firmanzah(2012:87) Keputusan   

memilih   selama   pemilihan   umum   dapat   dianalogikan sebagai perilaku 

pembelian (purchasing) dalam dunia bisnis dan komersial.  Dalam  dunia  bisnis  dan  

komersial,  keputusan  pembelian yang   salah   akan   berdampak   langsung   

terhadap   subjek   dengan kehilangan  utilitas  (utility  loss)  barang  atau  jasa  

yang  dibelinya.Sedangkan   keputusan  yang salah dalam pemilu tidak memiliki 

efek langsung  bagi  si  pengambil  keputusan,  karena  keputusan  individu tidak 

akan berarti apa-apa kecuali dalam jumlah besar. Keputusan individu adalah bagian 

kecil dari keputusan kolektif. Hanya individu- individu dengan posisi yang dapat 

mempengaruhi  persepsi dan opini publiklah  yang  memiliki  kemampuan  untuk  

memberikan  pengaruh sangat  luas. 

2.10 Konsep Operasional 
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Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep 

operasional yang akan mengacu pada Teori marketik politik, akan tetapi lebih 

dikongkritkan dalam melakukan penelitian 

Tabel.2.2 : Konsep Operasional Penelitian 

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1 Political Marketing Mix  

1. Product 

(Produk) 

1. Citra 

Partai 

2. Citra 

Kandidat 

3. Janji 

Politik 

 

 

2. Promotion 

(Promosi) 

1. Iklan 

2. publikasi 

3. event 

debat 

 

3. Price 

(Harga) 

 

1. Harga 

ekonomis 

2. Harga 

Psikologis 

3. Efek citra 

nasional 

 

4. Place 

(Tempat) 

1. Jaringan 

Lokal 

2. Pengumpula

n Massa 

(Canvassing) 

3. Pemimpin 

Tur(Leader 

Tour) 

2 Keputusan Memilih 1. Pemilih 1.Proses Impresif 

(Kejutan positif) 

2.Proses citra 

dominan 

3.Proses kedekatan  

Sumber : data olahan peneliti  dari teori marketing politk 2012 & mengelola partai 

politik 2008 
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2.11. Hipotesis Penelitian. 

 Hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian, dimana masih harus dicari atau dibuktikan kebenarannya. 

Berdasarkan atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan 

masalah dan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Hipotesis nul (Ho) adalah pernyataan yang menunjukkan tidak ada 

perubahan. 

•   Ho :  Tidak ada pengaruh antara political marketing mix terhadap 

keputusan masyarakat memilih pasangan Firdaus-Ayat dalam pilkada Kota 

Pekanbaru tahun 2017. 

2. Hipotesis Penelitian/Hipotesis alternatif (Ha) adalah pernyataan dari apa  

yang diharapkan akan terjadi dan bukan dari apa yang diharapkan tidak 

akan terjadi apa-apa. 

•   Ha :  Ada Pengaruh antara political marketing mix terhadap keputusan 

masyarakat memilih pasangan Firdaus-Ayat dalam pilkada Kota Pekanbaru 

tahun 2017. 

2.12. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka  berpikir  merupakan  model konseptual  tentang  bagaimana teori 

berhubungan  dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi  sebagai masalah 

(Sugiyono, 2009:88). Kerangka berpikir dalam penelitian ini difokuskan   pada  

pengaruh   political  marketing   mix  terhadap   keputusan masyarakat memilih 

pasangan firdaus-ayat dalam pilkada kota pekanbaru tahun 2017. Berdasarkan 
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telaah kepustakaan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dikembangkan 

model sebagai kerangka pikir teoritis dari penelitian ini seperti pada gambar di 

bawah ini: 

Gambar.2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data olahan yang diadopsi dari teori marketing politik firmanzah          

tahun 2012 

Pengaruh Political Marketing 

Mix terhadap keputusan 

masyarakat memilih pasangan 

firdaus-ayat dalam pilkada kota  

Pekanbaru tahun 2017 

 

Politik Marketing Mix (X) 

Keputusan Pemilih (Y) 

Bagaimana pengaruh Political Marketing Mix terhadap keputusan masyarakat memilih 

pasangan firdaus-ayat dalam pilkada kota Pekanbaru Tahun 2017. 


