
IV-1 
 

BAB IV 

INTERPRETASI TEORITIK 

4.1. Interpretasi dan Diskusi Teoritik 

Rational Choice atau pilihan rasional umumnya digunakan untuk mengkaji 

dua perilaku memilih yaitu pilihan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu 

ataukah memilih untuk golput karena hasil yang didapat adalah sama dengan memilih 

atau tidak memilih dalam pemilu dan pilihan terkait siapa yang akan dipilih dalam 

penelitian ini mengacu pada kandidat presiden 2014. Pemilihan umum dijadikan 

sebagai sarana menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan evaluasi masyarakat 

terhadap pemerintahan sebelumnya seperti yang dikemukakan Down bahwa pemilu 

sebagai bentuk hukuman bagi pemerintah yang kinerjanya buruk dalam mengelola 

perekonomian negara selama memerintah sehingga masyarakat akan memutuskan 

untuk memilih incumbent ataukah kandidat yang sama sekali baru, namun pada 

penelitian ini calon presiden yang berkontestasi adalah wajah-wajah baru yang 

sebelumnya belum pernah mencalonkan diri sebagai capres.  

Kalangan veteran memilih capres didasarkan pada untung-rugi yang 

diperoleh dengan memberikan suara ke capres yang dianggap mampu 

memberikan keuntungan atau kebaikan bersama, juga besar manfaat yang 

diperoleh dari memilih capres tertentu dibandingkan memilih capres tandingannya 

dengan mempertimbangkan manfaat atau kegunaan yang paling besar dari kebijakan 

yang diusung capres terkait isu-isu politik, ekonomi maupun sosial dan program kerja 
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yang ditawarkan.  

Perilaku memilih masyarakat saat ini khususnya responden cenderung lebih 

kepada perilaku memilih secara rasional. Bahkan ketika mereka diberi imbalan 

berupa materi atau uang untuk memilih partai atau capres tertentu, mereka memang  

enggan untuk menolak pemberian tersebut, tetapi mereka tetap memilih capres 

pilihan sendiri sesuai hati nurani. Mereka tidak lantas memilih secara rasional- 

material dan terjebak dalam "money politics" yang umumnya sering terjadi dalam 

pilkada dan pileg. Tidak mudahnya responden diberi imbalan materi meskipun hal itu 

tidak pernah terjadi atau dialami para responden, melainkan responden tetap  

mempertimbangkan faktor-faktor lain. Mereka sebagai warga negara yang hidup di  

negara demokratis bertindak tanpa memperhitungkan stimulus politik dalam setiap 

tindakan politik terutama pemilu. Sikap ini menandakan bahwa mereka merupakan 

pemilih yang rasional. Seperti dikonsepsikan oleh Nimmo dalam Nursal, 2004 bahwa 

pemilih rasional salah satu cirinya: 

1. Responden mampu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada berbagai 

alternatif pilihan. 

2. Keputusan yang diambil responden didasarkan pada pertimbangan aspek 

kepemimpinan dibanding aspek lainnya. 

3. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau 

lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain. Dari sekian alternatif, 

kepemimpinan lebih disukai dan dipertimbangkan oleh responden 
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berdasarkan akibat yang ditimbulkan nantinya.   

Perilaku responden secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas 

rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki responden, baik 

pengalaman atas kondisi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, cara pemerintah 

menunjukkan tanggung jawabnya dari waktu ke waktu maupun pengetahuan yang 

berasal dari berbagai sumber yang menuntun responden untuk menentukan siapa 

capres yang tepat untuk dipilih pada Pilpres 9 Juli 2014.  

Pada setiap pemilihan umum berlangsung, para pemilih dipandang sebagai 

manusia yang memiliki maksud dan tujuan yang kali ini diimplementasikan terhadap 

pilihannya pada Pilpres 2014, maka seperti itulah kondisi responden yang diteliti. 

Seperti yang dinyatakan James Coleman, dalam konteks politik perilaku memilih 

capres 2014 dianalogikan sebagai pasar1 yang dalam proses perilaku memilih tersebut 

responden dihadapkan oleh dua pilihan capres. Pada pilihan capres ini responden 

dihadapkan dengan berbagai faktor. Dari hasil analisa data (uji frekuensi), sebagian 

besar responden cenderung memilih capres no.urut 1 yaitu Prabowo Subianto. Pilihan 

ini ditentukan bukan tanpa alasan, tetapi ada beberapa alasan kenapa memilih capres 

tersebut. 

Semua faktor karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang capres, 

program capres, dan kepemimpinan capres merupakan penilaian terhadap kualitas 

tokoh yang dipahami secara lebih rinci tidak hanya sebagai "kesukaan" terhadap 

                                                 
1 Gaus, Gerald F., dan Chandran Kukathas. Handbook Teori Politik. Bandung: Penerbit Nusa Media,  
2012. Hlm.107. 
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calon melainkan juga dipahami dalam beberapa dimensi lain yang mencakup 

beberapa hal (personality kandidat): kompetensi (pintar dan mampu memimpin 

untuk mengatasi masalah negara), integritas kandidat (bersih dari korupsi dan bisa 

dipercaya), ketegasan, dan tingkat empati (memiliki rasa kepedulian tinggi 

terhadap orang lain)2 yang artinya semakin positif penilaian pemilih terhadap 

kualitas personal capres, maka semakin besar pula kemungkinan capres tersebut 

untuk dipilih.3 Kesukaan pada tokoh parpol dan penilaian terhadap kualitas capres 

berpengaruh terhadap pilihan responden atas partai politik dari tokoh yang 

bersangkutan (pada pileg) dan pilihan responden atas calon presiden (pada 

pilpres). 

Dalam pemberian suara, responden sebagai pemberi suara yang rasional 

tindakannya selalu termotivasi jika dihadapkan pada pilihan politik dan secara tidak 

langsung berminat secara aktif terhadap politik, sehingga responden berusaha 

memperoleh informasi tentang politik termasuk informasi tentang pilpres dan calon 

yang maju dalam pilpres sebanyak mungkin. Pemilih rasional cukup memiliki 

pengetahuan mengenai berbagai alternatif, bertindak bukan secara kebetulan belaka 

melainkan berdasarkan prinsip dan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi, 

tetapi juga kepentingan umum mengingat pilpres lebih berkaitan dengan kepentingan 

kolektif.  

                                                 
2 Mujani, Saiful, R, William Liddle, dan Kuskrido Ambardi. Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku  
Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta: Mizan 
Publika, 2012. Hlm.425. 
3 Ibid. Hlm.431. 
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Perilaku memilih responden termasuk ke dalam Rasionalitas Diakhronik.4 

Berdasarkan derajat rasionalitasnya, pada penelitian ini pilihan rasional reponden 

dalam memilih capres 2014 masuk ke dalam derajat Rasionalitas Prospektif yang 

mana responden tergolong pemilih reformis atau pemilih visioner. Responden 

mempersepsikan manfaat-manfaat yang akan diterima jika memilih Prabowo ataukah 

Jokowi baik itu berupa manfaat jangka panjang atau manfaat jangka pendek. Rasional 

Prospektifnya berupa variabel kepemimpinan yang menjadi prioritas utama reponden 

karena tingkat pengetahuan, pengalaman politik atau sejarah pemerintahan dari 

dahulu hingga sekarang serta kesadaran politik yang dimiliki responden terbilang 

cukup tinggi. Pada tingkat rasionalitas ini perilaku memilih responden didasarkan 

pada orientasi kondisi Indonesia di masa depan. Motivasi utama responden adalah 

menginginkan pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan roda pemerintahan 

yang good governance dan clean governance, pemerintahan yang lebih baik, 

stabilitas ekonomi-politik terkendali. Kalangan veteran memilih capres yang 

dianggap layak untuk dipilih dengan melihat kondisi pemerintah masa depan setelah 

pemilu, meskipun jika pada akhirnya mengarah ke pemerintahan otoriter asalkan 

kondisi negara menjadi stabil (berdasarkan hasil crosstab).   

Faktor kepemimpinan capres menjadi alternatif pertimbangan yang cukup 

berpengaruh pada pilihan capres di kalangan veteran, meskipun ada empat faktor 

lainnya yaitu karakter capres, isu capres, program capres, dan historis/pengalaman 

                                                 
4 Rasionalitas perilaku pemilih dengan mempertimbangkan jarak waktu pencapaian tujuan (tujuan 
masa depan). 
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capres. Sehingga faktor kepemimpinan merupakan stimulus yang paling dominan 

dibandingkan faktor lainnya dalam mempengaruhi pilihan capres para veteran pada 

pilpres 2014 disusul dengan faktor program capres. 

Harapan pemerintahan yang diinginkan oleh responden adalah pemerintahan 

otoriter tapi stabil sebesar 95.7%. Harapan ini menjadi pilihan responden sebab 

meskipun model sistem politik negara cenderung otoriter, tetapi ada imbalan atau 

dampak positif dibalik sistem politik otoriter tersebut yang menurut Georg Sorensen 

diklasifikasikan ke dalam bentuk "Rezim Pembangunan Otoriter". Kemampuan rezim 

dalam meningkatkan pertumbuhan maupun kesejahteraan. Pemerintah mengendalikan 

aparat negara dengan kapasitas birokratis dan organisasional untuk memajukan 

pembangunan dan dijalankan oleh elite-elite negara yang secara ideologis bertekad 

mempercepat pembangunan ekonomi dalam pengertian baik pertumbuhan maupun 

kesejahteraan.5 Artinya masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki idealisme 

atau komitmen yang merujuk pada kebaikan bersama, bukan termotivasi oleh 

keinginan untuk keuntungan mereka sendiri. 

Sekalipun sistem politik yang terjadi mengarah ke otoriter, tetapi yang 

terpenting adalah dampak yang dihasilkan yaitu tercipta kestabilan baik itu kestabilan 

di bidang politik, sosial, pertahanan-keamanan, terutama ekonomi. Pertimbangan 

akan resiko kondisi pemerintahan yang terjadi dikemudian hari dari capres yang 

dipilih responden telah dipertimbangkan serta diperhitungkan secara matang akan 

                                                 
5 Pito, Toni Andrianus, Efriza, dan Kemal Fasyah. Mengenal Teori Politik: Dari Sistem Sampai  
Korupsi. Bandung: Penerbit Nuansa, 2006. Hlm. 90. 
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situasi dan resikonya6 sebagai sikap peduli terhadap masa depan Indonesia, meskipun 

responden dihadapkan pada ketakutan di masa lalu (rezim orba). Bahkan mungkin 

sebaliknya, perhitungan responden dapat dimungkinkan karena kondisi masa lalu 

yang dianggap lebih baik dan lebih menjamin kestabilan negara. Situasi masa lalu 

yang mereka alami bisa dibilang menjadi penyebab keputusan kenapa mayoritas 

responden memilih capres Prabowo Subianto. Dan pertimbangan akan terjadinya 

situasi inilah yang dipahami secara rasional sebagai pilihan yang menawari tiap-tiap 

individu kesempatan yang baik melalui Pemilu yang luberjurdil untuk mewujudkan 

kondisi negara dan pemerintahan yang dianggap responden lebih baik dari kondisi 

pemerintahan demokrasi (saat ini) tetapi kondisi pemerintahan menjadi kurang atau 

bahkan tidak stabil.   

Stabilitas nasional yang dimaksudkan adalah sebagai kondisi untuk mendukung 

tercapainya progres pembangunan di semua bidang secara berkelanjutan. Terutama 

pembangunan ekonomi sebagai tolok ukur pilihan rasional masyarakat dibandingkan 

isu lainnya karena kalangan veteran lebih tertarik terutama pada persoalan 

kesejahteraan ekonomi, sehingga stabilitas ekonomi menjadi pertimbangan utama 

masyarakat dalam menentukan capres mana yang akan dipilih seperti yang 

diungkapkan Down pada perilaku ekonomi dalam tindakan politik yang 

mengasumsikan bahwa setiap calon yang berkontestasi selalu berusaha untuk 

memaksimalkan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan ekonomi dan 

                                                 
6 Gaus, Gerald F., dan Chandran Kukathas. Handbook Teori Politik. Bandung: Penerbit Nusa Media,  
2012.Hlm. 140. 
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setiap pemilih menganggap bahwa semua orang secara keseluruhan harus membuat 

pilihan rasional berdasarkan pertimbangan ekonomi. Baru kemudian 

mempertimbangkan stabilitas politik sebagai pendukung berjalannya stabilitas 

ekonomi. Tanpa begitu memperdulikan dampak negatif yang ditimbulkan jika sistem 

politik negara adalah otoriter seperti masa lalu misalnya masyarakat tidak diberi 

ruang untuk berpartisipasi, akibatnya masyarakat teralienasi dari proses politik, 

organisasi-organisasi berbasis rakyat tidak dapat tumbuh, adanya sentralisasi politik 

yang kuat yang mengakibatkan lambatnya perkembangan daerah karena otonomi 

daerah terlalu dibatasi, kekuasaan yang terintegrasi yang menyebabkan rakyat tidak 

mempunyai suara.7 

Berdasarkan pandangan responden terhadap sifat serta gambaran 

kepemimpinan capres tersebut, maka responden yang notabene adalah sama-

sama pernah bergelut di dunia militer menilai kepemimpinan seorang militer 

lebih baik dan lebih menjamin kondisi pemerintahan yang lebih stabil sekalipun 

mengarah ke otoriterisme. Sebab pemerintahan yang otoriter dianggap lebih 

mampu untuk mengontrol negara sehingga stabilitas baik di bidang sosial, 

ekonomi, politik dan lainnya lebih terjamin. Selain itu, negara menjadi lebih tertib 

karena ketidakpatuhan kemungkinan kecil terjadi. Meskipun Prabowo dan Soeharto 

sama-sama berasal dari latar belakang militer, akan tetapi gaya kepemimpinan 

mereka bisa saja berbeda atau mungkin jelas berbeda sebab kondisi pemerintahan 

                                                 
7 Tim Lapera. Otonomi Versi Negara. Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Otoriterisme. Yogyakarta:  
LAPERA PUSTAKA UTAMA, 2000. Hlm. 48. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PILIHAN 
CAPRES VETERAN SURABAYA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

ULLY CHINTYA



IV-9 
 

maupun sistem politik jaman orde baru tidak akan bisa diterima lagi di Indonesia 

sekarang ini. Hanya saja kemiripan kedua sosok tersebut terletak pada pendekatannya 

kepada rakyat. Di samping itu, otoritarianisme tidak selalu diartikan sebagai 

pemerintahan yang buruk, tetapi juga ada sisi positifnya karena otoriter yang 

mengarah ke totaliter lah yang dinilai sebagai pemerintahan yang buruk. 

Sementara demokrasi memang tetap menjadi pilihan ideal responden, tetapi 

demokrasi juga bisa menjadi penyebab kestabilan nasional menurun yang justru dapat 

menjauhkan rakyat dari rasa adil dan sejahterah karena implementasi demokrasi yang 

salah. Bahkan dalam sistem politik yang demokratis akuntabilitas wakil rakyat 

masihlah diragukan sebab tidak sedikit wakil rakyat (representative) yang justru 

dipilih tetapi tidak merepresentasikan aspirasi rakyat yang diwakilinya (represented) 

sebagaimana mestinya, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter penganut 

demokrasi elitis (perwakilan) berpandangan bahwa keterlibatan warga negara 

hanyalah sampai pada pemilu saja, selebihnya proses perumusan kebijakan-kebijakan 

publik lebih banyak menjadi arena tugas para wakil rakyat. Di sinilah sering terjadi 

disconnect electoral antara wakil dan terwakil yang menyebabkan kesenjangan antara 

yang diinginkan oleh para terwakil dengan para wakil.8 Selain itu, ruang publik yang 

ada tidak memiliki koneksi langsung dengan lembaga-lembaga yang memiliki 

otoritas membuat dan melaksanakan keputusan sehingga manfaat ruang publik dalam 

                                                 
8 Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru. Jakarta:  
Kencana Prenada Media Grup, 2010. Hlm.113. 
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mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik masih tergolong kecil.9 Sekalipun 

sistem politik adalah demokrasi, tetapi kemungkinan oligarki masih tetap ada dan 

tidak biasa dihilangkan dimana pemerintahan tetap saja dikendalikan oleh 

sekelompok kecil orang yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan mereka 

sendiri dan kelompoknya. Oleh karena itu, untuk membangun negara yang benar-

benar demokratis mengalami kesulitan. Belum lagi sering terjadi penyalahgunaan 

makna kebebasan di dalam berdemokrasi itu sendiri. Banyaknya partai di parlemen 

justru menyebabkan kesulitan untuk mengambil keputusan secara efisien sebab 

kepentingan partai dan konstituennya pasti berbeda belum lagi dengan kepentingan 

elite lainnya, akibatnya keluaran kebijakan menjadi tidak efektif dan menimbulkan 

kekecewaan bagi masyarakat yang umumya berujung pada aksi mogok, kerusuhan, 

demonstrasi bahkan bisa mengarah ke pemberontakan atau disintegrasi Selain itu, 

pembuatan kebijakan menjadi rumit dan legitimasi atas kebijakan yang dihasilkan 

itupun menjadi lemah. Demokrasi sejatinya tidak hanya menitikberatkan pada 

kebebasan semata melainkan berkaitan pula dengan pemenuhan hak-hak sosial dan 

ekonomi rakyat terutama menyangkut kesejateraan dan kemakmuran yang bisa 

dinikmati banyak orang. Karena pada dasamya demokrasi berarti semua hal dan 

keputusan dilakukan secara adil dan terbuka, termasuk keterbukaan untuk mengontrol 

kebijakan-kebijakan yang dipandang rentan menghasilkan ketimpangan-ketimpangan 

                                                 
9 Ibid. HIm.125. 
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sosial dan ekonomi terutama.10 Intinya meskipun sistem politiknya demokrasi, namun 

apabila penerapan demokrasi itu sendiri salah sebaliknya membuat pelaksanaan 

pemerintahan yang good governance dan clean governance menjadi sulit. 

Pada fase orde baru ekonomi menjadi panglima dan sebaliknya politik 

diabaikan, terbukti bahwa pada era Soeharto partai-partai yang pada era orde lama 

tumbuh subur dipangkas hanya menjadi dwi partai saja (Golkar dan PDI). Soeharto 

sebagai orang Jawa tahu bahwa dalam kerangka pikiran tradisional Jawa, sistem 

multipartai ditafsirkan sebagai kemunduran kesaktian Indonesia dan kesaktian dirinya 

sendiri sebagai titik pusat politik, karena bagi Soeharto kekuasaan seseorang 

diwujudkan dalam persatuan dan persatuan itu sendiri adalah lambang utama 

kesaktian, sehingga kenapa Soeharto tidak menyukai adanya keberagaman yang 

menandakan bahwa dirinya tidak kuat.11 Disamping itu, Soeharto menganggap 

kemunculan partai dalam jumlah banyak merupakan penyebab dari ketidakstabilan 

politik. 

Selain hasil crosstab yang menunjukkan faktor kepemimpinan sebagai 

prioritas utama pertimbangan reponden, juga faktor program yang diusung capres 

turut menjadi prioritas kedua responden dalam pemilihan presiden 2014. Program 

baik capres maupun caleg katakanlah selalu merujuk kepada pembangunan nasional 

di segala bidang kehidupan dan saling berlomba-lomba untuk mempresentasikan 

                                                 
10 1bid. H1m. 339. 
11 Eriyanto. Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni (Studi atas  
Pidato-Pidato Politik Soeharto). Yogyakarta: INSIST, 2000. Hlm.42-43. 
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program unggulannya seperti program Jokowi yang lebih disukai yang 

menitikberatkan pada kebangkitan maritim "tidak memunggungi lautan" mengingat 

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan SDA. Sementara Prabowo 

menitikberatkan pada kemandirian (rakyat bisa berdiri di kaki sendiri) dan kedaulatan 

RI. Akan tetapi, program capres menjadi prioritas kedua bagi responden karena bagi 

responden program capres senantiasa dihadapkan dengan ketidakpastian realisasi 

program yang terkadang lamban, tidak tepat sasaran, gagal atau kurang efektif dan 

bahkan mungkin memang tidak direalisasikan karena alasan tertentu, sehingga yang 

menjadi pertimbangan utama responden dalam pemilihan capres adalah dari faktor 

kapemimpinan kedua capres tersebut dan kondisi pemerintahan/sistem politik 

Indonesia kedepannya beserta akibatnya berkenaan dengan kepentingan umum 

(Common Will).  

Kemudian responden juga berusaha memperoleh informasi dari berbagai 

sumber untuk menambah pengetahuan pemilih terhadap kandidat yang akan 

dipilihnya tersebut sehingga responden yakin dan percaya bahwa secara kualitas 

personal capres Prabowo lebih baik dibandingkan capres Jokowi. Dengan begitu 

responden dapat konsisten terhadap pilihan politiknya tersebut dan pilihan rasional 

yang didasarkan pada faktor kepemimpinan capres merupakan tindakan rasional 

seseorang berdasarkan asas manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan negara 

Indonesia yang lebih baik yang ditentukan oleh nilai dibalik pilihannya pada pilpres 

2014.  
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