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Skripsi 
            

Studi pada penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pilihan capres 
di kalangan veteran khususnya veteran Surabaya pada pemilihan presiden 2014 yang meliputi 
faktor karakter capres, historis atau pengalaman capres, isu tentang capres, program capres, dan 
kepemimpinan capres. Pada pilpres 2014 calon presiden yang mendaftarkan diri sebagai kandidat 
adalah Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang keduanya memiliki latarbelakang berbeda, 
Melalui pemilihan presiden, semua kalangan masyarakat termasuk kalangan veteran memberikan 
hak suaranya untuk memilih calon presiden periode 2014-2019. Kalangan veteran memiliki 
pertimbangan tersendiri mengenai capres yang akan dipilih pada saat hari pencoblosan, apakah 
pilihannya sedikit banyak berhubungan dengan latar belakang profesinya atau terlepas dari itu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pilihan capres para veteran, apakah ada 
hubungan antara faktor karakter capres, historis atau pengalaman capres, isu tentang capres, 
program capres, dan kepemimpinan capres dengan pilihan capres veteran Surabaya Timur pada 
Pemilihan Presiden 2014 sehingga pilihan jatuh pada capres tertentu. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dengan menerapkan 
teknik statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya hubungan faktor 
karakter capres, historis atau pengalaman capres, isu tentang capres, program capres, dan 
kepemimpinan capres dengan pilihan capres veteran Surabaya Timur pada Pemilihan Presiden 
2014 namun hubungannya lemah sekali karena ada faktor penyela lainnya yang cukup 
mempengaruhi pilihan capres para veteran. Dan faktor dominan yang sangat berpengaruh 
terhadap pilihan capres di kalangan veteran adalah faktor kepemimpinan dan program yang 
dikampanyekan masing-masing capres. Faktor kepemimpinan berupa harapan masa depan 
Indonesia yang lebih baik sekalipun sistem politik yang diterapkan capres pilihannya jika 
menang dalam pemilu cenderung mengarah ke sistem politik otoriter. Dan meskipun dari segi 
program milik Jokowi lebih disukai kalangan veteran, tetapi faktor kepemimpinan lebih 
berpengaruh dibandingkan faktor program.  
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pilihan 

Capres Veteran Surabaya Timur pada Pemilihan Presiden 2014” sebagai salah satu syarat 

kelulusan dalam menempuh Sarjana Strata 1 Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Airlangga Surabaya.  

Pemilihan topik tersebut dikarenakan selama ini kalangan veteran kurang menjadi 

perhatian publik terutama akademisi. Para veteran merupakan purnawirawan baik itu Angkatan 

Laut, Darat, dan Udara yang tersebar di seluruh kota di wilayah Indonesia salah satunya Kota 

Surabaya. Status para veteran sebagai purnawirawan memperbolehkan mereka untuk 

memberikan hak suaranya pada setiap Pemilu di Indonesia tidak terkecuali. Dalam 

sepengetahuan penulis, penelitian skripsi yang membahas tentang perilaku memilih di kalangan 

veteran dalam pemilu khususnya Pilpres belum ditemukan. Sehingga mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian di kalangan veteran dan mengangkat topik tentang Pilpres untuk 

mengetahui gambaran perilaku politik tepatnya perilaku memilih mereka pada Pilpres 2014 

sebagai seorang veteran dan purnawirawan dengan menekankan pada aspek identifikasi figur 

capres.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui hubungan 

faktor karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang capres, program capres, dan 

kepemimpinan capres dengan pilihan capres kalangan veteran pada pilpres 2014 dan kemudian 

dikaji atau diinterpretasikan menggunakan teori Rational Choice. Hasil penelitian ini telah 

memberikan gambaran hubungan antara dua variabel tersebut dan memberikan penjelasan 

tentang faktor dominan yang mempengaruhi pilihan capres para veteran pada Pilpres 2014.  
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Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak 

terutama teman-teman serta keluarga. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu untuk menyusun skripsi ini terutama ucapan terima kasih 

kepada Bapak Ali Sahab, S.IP., M.Si yang telah menjadi dosen pembimbing hingga penulisan 

skripsi ini selesai. Kedua ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah memberi 

semangat serta doa untuk kelancaran skripsi ini. Dan terakhir kepada semua teman-teman yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari penelitian skripsi ini baik dari segi isi maupun tulisan masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran untuk perbaikan skripsi ini 

sehingga dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bagi siapapun yang membacanya. 

Semoga skripsi ini bisa menambah temuan-temuan ilmiah di bidang akademik dan dapat menjadi 

bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.  

 

         Wassalam 

          Surabaya, 17 Juni 2015 

 

                   Ully Chintya 
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Thank’s to:  

 

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kekuatan dalam 

menghadapi kesulitan, hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan. Serta ucapan terima kasih 

kepada orang-orang tercinta yang selalu mendukung selama selama ini :  

 Kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan spiritual dan mendoakan yang terbaik 

buat saya yang, selalu ada di kala saya mulai merasa putus asa. Mohon maaf kepada 

bapak dan ibu jika masih masih ada perilaku saya yang kurang baik. 

 Bapak Ali Sahab, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang banyak sekali memberikan 

saya masukan yang luar biasa dan telah memberikan banyak ilmu baik dalam perkuliahan 

maupun pada saat bimbingan beliau. 

 Ibu Siti Aminah, Dra., MA selaku Dosen Wali selama saya duduk dibangku kuliah 

beserta semua dosen Ilmu Politik yang sangat berjasa atas segala ilmu yang telah 

diberikan kepada saya dan teman-teman seangkatan. 

 Buat Eka Nur Firmanda Krisna (Krisnol), Vevy Putri Wijayanti (Vevol), Dwi Nur Aini 

(Dwel), Nurun Nikmah (Anik), Rina Wibowo (Rinol), Mela Nur Aini, Rizka Widayani 

(Riskol), kak Alvian, Ayu Wibowo Handayani, Halla Ima Pertiwi, kak Yar, mbak Siti, 

Agus Ramanto, Ari Suparno dan orang yang sangat berarti sebagai semangat hidup saya 

om Indra (Omel). Terima kasih tiada terkira untuk kalian semuanya yang selalu 

membantuku dan menjadi orang-orang yang sangat berarti bagi hidup saya. Tanpa kalian 

saya sudah putus asa. Semoga kita bisa terus bersama.   

 Untuk bapak guruku Pak Hidayat Jati, Pak Irsan, Pak Ajib, terimaksih kalian semua telah 

mendidikku hingga seperti sekarang ini. Jasamu takkan terlupakan.  

 Buat arek-arek elek di KPU; mas Bahrul (Bahlul), mas Wondo, mas Akbar, mas Febri 

(Asisten Koplak), mbak Laras, Puthos, mbak Ova, mbak Nafisa, mbah Budi, pak Tian 

selaku Kasubag Data KPU dan teman-teman KPU Surabaya, semoga kita tidak pernah 

saling melupakan.  

 Buat Himapol, kalian luar biasa dan tetap terus berkarya menjadi organisasi yang maju 

dan berkembang tidak kalah dengan Hima-hima lainnya.  
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 Buat temen-temen kos, yang selalu menemani hidup saya selama di Surabaya. Love you 

semua kalian emang resek… 

 Buat temen-temen kuliah, semoga kita menjadi orang sukses paling tidak berguna bagi 

orang lain lah… 

 Terima kasih untuk bapak-bapak veteran se-Surabaya Timur atas partisipasinya bersedia 

mengisi kuesioner saya, Babinminvet, Kodam, Ketua Dewan Pimpinan Ranting; pak 

Kisman, pak Tatang, pak Mansoer, pak Hut, pak Soeyanto, dan pak Hartoyik selaku 

ketua CVRI Surabaya atas bantuan informasi dan data-datanya. Harapan saya untuk para 

veteran adalah terus hidup sebagai pahlawan bangsa. Tetap menjadi pejuang bangsa yang 

disegani dan dikenang di hati rakyat Indonesia. Semoga apa yang kalian berikan untuk 

saya dan negara ibarat mutiara di dasar lautan.  

 

 

       Penulis 

 

 

Ully Chintya 
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