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PERAN KPU TRUST TERHADAP INTENSI MEMILIH PADA PEMILU 2024 

 

Maria Cloudia Cika Mada 

165120301111018 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran antara KPU Trust dengan intensi 

memilih pada Pemilu 2024. Penelitian ini melibatkan 548 responden yang merupakan 

warga negara Indonesia dan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. Partisipan tersebut 

diperoleh dengan menggunakan teknik accidental sampling. KPU Trust diukur 

dengan menggunakan skala KPU Trust  (Akhrani, 2019) yang mengacu pada 

penelitian Lewicki, McAllister, dan Bies (1998). Intensi memilih diukur dengan skala 

intensi memilih (Astriyani, 2018) yang mengacu pada teori Fishbein dan Ajzen 

(1991). Analisis data penelitian ini menggunakan teknik simple-regression. Hasil 

analisis penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Trust berperan intensi memilih pada 

Pemilu 2024. 

  

Kata Kunci: KPU Trust, Intensi Memilih, Pemilih Pemilu 
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ABSTRACT 
 

This study aims to determine the role of KPU Trust with the intention to vote at the 

electoral election in 2024.This research is a quantitative study using simple 

regression data analysis methods. This study involved 548 responden who were 

Indonesian citizens and had the right to vote in the 2024 election obtained by 

purposive sampling technique. The scale that used in measuring KPU Trust is the 

KPU Trust Scales (Akhrani, 2019) which was compiled based on the study of 

Lewicki, McAllister and Bies (1998). Voting intentions measured using Voting 

Intetions Scales (Astriyani, 2018) that refers to the theory of Fishbein & Ajzen 

(1991). This study shows that there is a role of KPU Trust on voting intention. 

 

Keyword: KPU Trust, Voting Intention, Voters 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

      Indonesia setiap lima tahun sekali melaksanakan Pemilu sebagai wujud nyata dari 

bentuk negara demokrasi. Pemilu juga menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan 

kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Masyarakat yang berpartisipasi 

secara aktif memilih langsung calon pemerintah dan legislatif saat pesta demokrasi 

berlangsung. 

       Partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dalam 

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Masyarakat yang berpartisi langsung dalam 

Pemilu disebut sebagai pemilih. Yuningsih dan Warsono (2014) menjelaskan bahwa 

terdapat tiga golongan pemilih yakni golongan pemilih rasional, pemilih kritis 

emosional, dan pemilih pemula.  

       Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diolah oleh Pratono 

dan Firdaus, tingkat partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun memiliki persentasi 

yang berbeda. Data partisipasi politik pada saat proses Pilpres pertama kali 

berlangsung di tahun 2004 menunjukkan persentase 78.2%. Angka tersebut sempat 

mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 76.6% partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti Pilpres. Selanjutnya di tahun 2014, partisipasi politik kembali menurun 
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menjadi 75.2% (Pratomo dan Firdaus, 2014). Pelaksanaan pada Pemilu 2019 KPU 

menyebutkan bahwa angka persentase partisipasi memilih meningkat menjadi 81% 

(Farisa, 2019). Berdasarkan data tersebut partisipasi masyarakat mengalami beberapa 

kali penurunan dan peningkatan. Hal ini juga berarti partisipasi masyarakat dalam 

Pemilu masih belum stabil. 

       Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang perlu 

untuk diperhatikan, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal 

dan indikator penting terhadap jalannya proses demokasi dan perwujudan dari 

kedaulatan rakyat. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa 

rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. 

Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan 

bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan 

kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap 

golongan putih (golput) dalam pemilu (Wardhani, 2018). 

       Salah satu faktor yang dapat mendorong tinggi atau rendahnya partisipasi politik 

dari masyarakat adalah intensi memilih. Intensi atau niat memilih menjadi penting 

karena dapat mempengaruhi individu untuk ikut berpartisipasi politik. Ajzen dan   

Fishbein (1975) menjelaskan bahwa intensi adalah prediktor yang terbaik dari 

perilaku. Jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik 

untuk meramalkannya adalah mengetahui intensi orang tersebut. Niatan yang 

diwujudkan dalam bentuk partisipasi secara nyata adalah dengan menggunakan hak 

pilih (elektabilitas) dalam pemilihan umum.   
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       Intensi dapat dibagi menjadi dua yaitu intensi untuk memilih dan intensi untuk 

tidak memberikan suara dalam Pemilu. Apabila individu memiliki wawasan yang 

luas tentu akan muncul rasa percaya dan tidak percaya kepada calon yang akan 

menjadi pemimpin negara (Hartanti dalam Prabowo, 2014). Ketika pemilih 

memandang calon yang akan maju adalah calon yang kurang kompeten secara 

keseluruhan, maka pemilih akan memunculkan intensi untuk tidak memilih. 

        Soebagio (2008) mengatakan ketika intensi untuk tidak memilih lebih tinggi 

dibandingkan intensi memilih berarti tingkat partisipasi politik masyarakat menurun.  

Turunnya tingat partisipasi politik masyarakat dapat berakibat pada pembangunan 

demokrasi, karena partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, 

termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat 

berjalan secara efektif. Selain itu partisipasi politik yang rendah berbanding lurus 

dengan tingkat legitimasi yang kurang baik. Hal tersebut memiliki arti bahwa suara 

masyarakat juga tidak terwakilkan. Misalnya, apabila yang memilih hanya 60 persen 

dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu daerah, hal itu menunjukan kepala 

daerah terpilih tidak memiliki legitimasi yang kuat secara sosial politik di daerah 

tersebut.  

      Sedangkan tingkat intensi memilih yang lebih tinggi dibandingkan intensi tidak 

memilih menandakan partisipasi politik masyarakat meningkat. Suara masyarakat 

dalam Pemilu juga dapat terwakilkan melalui para calon yang terpilih.  Partisipasi 

politik dapat menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan 

Pemilu yang demokratis dalam negara demokrasi modern.  
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       Menurut Anderson (2010) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang 

ingin memilih atau tidak memilih yakni kepercayaan politik, efikasi politik, dan 

lingkungan dalam hal ini komunitas. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Paige 

(dalam Ramlan, 1992) bahwa yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi politik 

seseorang adalah kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem 

politik. Kepercayaan politik adalah variabel yang sering memiliki kaitan erat dengan 

partisipasi politik. Komponen kepercayaan politik dianggap untuk menjamin adanya 

stabilitas sistem politik yang demokratis (Almond & Verba, dalam Fauzie, 2014).  

      Penelitian Akhrani (2016) dengan judul ‘Model Partisipasi Politik Warga Jawa 

Timur Ditinjau dari Kesadaran Politik, Kepercayaan Politik, Orientasi Nilai Sosial, 

dan Sikap Politik’ menunjukkan bahwa kepercayaan politik memiliki pengaruh yang 

signifikan pada partisipasi politik. Disimpulkan dalam hasil penelitian tersebut bahwa 

model teoritik partisipasi politik dapat dibangun dari kesadaran politik, orientasi nilai 

sosial, kepercayaan politik, dan sikap politik.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, Fernando, Ahmad, Khairani, Fatimah, 

dan Agung (2013) mengenai peran kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi 

terhadap partisipasi politik mahasiswa juga mendapatkan hasil bahwa terdapat peran 

kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa.  

       Trust atau kepercayaan merupakan faktor yang penting dalam berpolitik. Partai 

politik dapat memenangkan pemilihan umum karena dipercaya oleh pemilihnya. 

Cummings dan Bromiley (dalam Donald L, Michelle C, & Jefferey C, 2007) 
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menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan seseorang bahwa pihak lain 

berusaha menepati komitmen, jujur dan tidak mengambil keuntungan meskipun 

mendapatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Johnson dan Johnson (2000) 

menyebutkan bahwa kepercayaan terjadi karena adanya keyakinan bahwa individu 

yang terlibat dalam hubungan akan memberikan keuntungan, dan kepercayaan 

terbentuk melalui sikap menerima, mendukung, sharing serta kerjasama. Trust juga 

mempengaruhi individu untuk dapat menerima perbedaan pandangan dalam situasi 

politik terutama dalam proses pemilu. Trust dalam situasi politik disebut kepercayaan 

politik.    

       Kepercayaan politik adalah kepercayaan warga negara kepada lembaga politik 

dan sistem politik (Turper & Aarts, 2017). Menurut Miller dan Listhaug (1990) 

kepercayaan politik muncul setelah individu membuat evaluasi positif terhadap 

negara pemerintah, sekaligus yakin pada lembaga politik lainnya. Magum (dalam 

Matulessy & Samsul, 2013) menyebutkan bahwa kepercayaan politik merupakan 

faktor yang mempengaruhi keterlibatan individu dalam politik. Loeber (dalam Fauzie, 

2014) menjelaskan terdapat tiga hal yang ada dalam kepercayaan politik yakni 

kepercayaan terhadap politisi termasuk pemerintah, kepercayaan terhadap instutusi 

politik termasuk DPR, DPRD, KPU dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi di 

suatu negara.. 

       Kepercayaan politik juga berlaku pada kepuasan terhadap elemen-elemen politik 

yang ada. Kepercayaan politik merupakan kepercayaan pada komponen-komponen 

sistem politik yang berlaku (Matulessy & Samsul, 2013). Lewicki dan Tomlison  
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(2003) berpendapat bahwa kepercayaan politik merupakan kepercayaan dengan objek 

politik yaitu komponen-komponen sistem politik yang berlaku dengan melakukan 

evaluasi terhadap aspek-aspek politik untuk menentukan tingkat kepercayaan mereka 

pada politik. Individu yang memiliki kepercayaan politik akan cenderung memiliki 

tingkat partisipasi politik (Bourne, 2010). 

       Penelitian mengenai kepercayaan politik telah dilakukan oleh Akhrani, Imansari, 

dan Faizah (2018). Peneliti melakukan penelitian mengenai hubungan kepercayaan 

politik dengan partisipasi politik pemilih pemula. Penelitian ini menunjukkan hasil 

yang signifikan dimana semakin tinggi kepercayaan politik maka semakin tinggi pula 

partisipasi politiknya. Berdasarkan penelitian ini pula diketahui bahwa kepercayaan 

politik dan partisipasi politik berkorelasi. Hal tersebut dikarenakan  partisipasi  politik  

yang dimiliki oleh pemilih pemula dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, 

yang salah satunya adalah psikologi kognitif dan juga faktor sosial dan politik.  

Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan politik sehingga 

memunculkan hubungan antara kedua variabel tersebut. 

     Salah satu komponen yang melekat dalam Pemilu di Indonesia ialah Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai 

kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan 

pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. 

Hal ini juga dituangkan dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan 
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bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

       Pemilu 2019 menampilkan berbagai kejadian yang berkaitan dengan KPU 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Pro dan kontra terhadap kinerja KPU muncul 

dari berbagai kalangan masyarakat dan peserta Pemilu. KPU dianggap tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan data pemilih tetap (DPT) ganda pada Pemilu 

2019.  Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  terdapat lebih dari 31 

juta atau sekitar 17,28 persen pemilih yang ada di data penduduk potensial pemilih 

Pemilu (DP4) tidak ada di DPT (Sudi, 2018). Bawaslu juga menemukan banyak 

pemilih ganda pada DPT nasional Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU 

sejumlah  1.013.067 pemilih. Data tersebut merupakan hasil analisis Bawaslu 

terhadap DPT di 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total 91.001.344 

pemilih (Yasa, 2018). 

         Hal lain yang menjadi sorotan pada Pemilu 2019 adalah banyaknya petugas 

kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal saat 

penyelenggaraan Pemilu 2019. Berdasarkan data KPU jumlah petugas KPPS yang 

meninggal sebanyak 583 orang, sementara petugas yang sakit berjumlah 4.602 orang 

(Nugraheny & Noroyono, 2019). Data Kemenkes memperlihatkan bahwa petugas 

Pemilu meninggal dipicu oleh faktor kelelahan, terutama bagi seseorang yang 

memiliki riwayat penyakit seperti jantung  (Rozie, 2019). Masyarakat menilai dalam 

kejadian ini tak ada reaksi cepat dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
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maupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar korban meninggal lantaran Pemilu 

tak bertambah banyak, sehingga pada akhirnya jumlah korban terus meningkat. 

       Politik uang, penggelembungan hasil rekapitulasi data, surat suara yang 

bermasalah merupakan isu kecurangan yang dilimpahkan kepada KPU pada Pemilu 

2019 (Septianto, 2019). Hal tersebut diasumsikan dapat mempengaruhi kepercayaan 

politik pemilih, ini sesuai dengan salah satu dimensi teori kepercayaan oleh Lewicki 

(2003) yaitu integritas. Apabila kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara 

pemilu sudah pudar, kondisi yang terjadi tentu saja kegaduhan politik, baik di level 

vertikal maupun horizontal. 

       Kepercayaan pada KPU atau KPU trust berarti kepercayaan seorang individu 

atau masyarakat  terhadap komponen  politik yang paling melekat pada Pemilu yaitu 

lembaga penyelenggara Pemilu KPU. Kepercayaan oleh pemilih terhadap komponen 

politik harus senantiasa dijaga oleh KPU. Kepercayaan dapat dibangun oleh KPU 

dengan mengedepankan sistem luber jurdil yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil dalam penyelenggaran Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat 

luber jurdil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai 

integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari 

warga negara (Simanjuntak, 2017).  

       Hal yang sama juga diungkapkan pada penelitian Suh, Yee dan Chang (2013) 

yang melihat jenis-jenis kepercayaan dan partisipasi politik di lima negara yaitu 

Korea Selatan, Jerman, Italia, Yunani dan Turki. Hasil dari penelitian tersebut 

bahwasannya individu dengan kepercayaan yang berorientasi pada institusi dan 



9 

 

 
 

komponen politik lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam mengekspresikan 

pendapat mereka terhadap pemerintah atau media daripada individu dengan tipe tidak 

percaya. Individu yang memiliki kepercayaan lebih cenderung mengekspresikan 

pendapat mereka terhadap pemerintah atau media dan berpartisipasi aktif dalam 

kampanye politik, demonstrasi dan perilaku memilih dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum dibandingan dengan individu dengan tipe tidak percaya. 

       Setiap tahun diselenggarakannya Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat 

mengalami perubahan. Penurunan maupun peningkatan jumlah pemilih menjadi 

fenomena yang menarik untuk diperhatikan dalam setiap Pemilu. Berdasarkan 

beberapa definisi dan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa salah satu faktor 

seseorang menentukan untuk memilih atau tidak memilih adalah kepercayaan pada 

politik. Perlu juga diperhatikan bahwa kepercayaan merupakan sesuatu yang rapuh 

dan dapat berubah setiap saat sesuai dengan pengalaman, informasi dan perasaan 

yang dialami individu.  

       Kepercayaan menurut Johnson dan Johnson (2000) merupakan aspek dalam 

suatu hubungan yang terus berubah. Kita tidak dapat mengharapkan sebuah 

kepercayaan akan memiliki nilai yang sama dari waktu ke waktu, nilai trust sebuah 

hubungan dapat meningkat ataupun menurun. Kepercayaan akan meningkat apabila 

individu-individu yang terlibat di dalam hubungan dapat saling memenuhi 

pengharapan dan sungguh-sungguh saling peduli saat mereka berada dalam situasi 

dilema atau permasalahan. 



10 

 

 
 

       Penelitian mengenai intensi memilih pada penelitian sebelumnya lebih banyak 

dikaitkan dengan kepercayaan politik. Penelitian mengenai objek KPU Trust dengan 

intensi memilih merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, sehingga hal tersebut menjadi keunikan pada penelitian ini. 

Kepercayaan kepada lembaga negara atau komponen pemerintahan erat kaitannya 

dengan intensi memilih. Kedua variabel ini merupakan variabel penting untuk dapat 

mengukur seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi yang 

akan datang. Oleh karena itu, peran  KPU Trust dengan intensi memilih pemilih pada 

Pemilu 2024 akan menjadi fokus utama dari penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah  

       Apakah terdapat peran KPU Trust terhadap tingginya intensi memilih pada 

Pemilihan Umum 2024? 

C. Tujuan Penelitian  

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU Trust dalam 

menjelaskan intensi memilih pada Pemilu 2024 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk melengkapi penelitian pada kajian 

psikologi politik yang berfokus pada kepercayaan politik dan intensi 

memilih.  
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan serta evaluasi teori 

yang berkaitan dengan kepercayaan politik yaitu KPU dan intensi memilih 

dalam Pemilu 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada peneliti 

selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai kepercayaan politik dan intensi 

memilih.  

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dari lembaga 

pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan politik pada masyarakat agar 

masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada Pemilu  

c. Sebagai sarana sosialisasi mengenai terapan ilmu psikologi politik.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Intensi Memilih 

1. Definisi 

       Ajzen menyatakan bahwa intensi adalah pengukuran kuat atau lemahnya 

keyakinan yang dimiliki seseorang ketika akan melakukan suatu tindakan, dan 

seberapa besar usaha yang akan diberikan untuk sebuah perilaku (dalam Ramdhani, 

2011). Intensi juga diartikan sebagai penentu utama dalam sebuah perilaku, 

merupakan aspek psikologis dan berpengaruh pada perilaku atau tindakan seseorang 

untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Elliot, Armitage, & 

Baughan, 2003). 

       Menurut Theory of Planned Behavior (1991) intensi merupakan prediktor yang 

paling kuat dalam kemunculan perilaku dan tindakan yang akan dilakukan seseorang. 

Ajzen & Fishbein (dalam Astrika, 2016) mengatakan bahwa intensi merupakan 

prediktor terbaik dalam berperilaku. Ketika ingin mengetahui apa yang seseorang 

akan lakukan, cara yang paling baik untuk memprediksinya adalah mencari tahu 

intensi. Perilaku memilih menurut Fishbein dan Ijek (1975) dipengaruhi oleh empat 

hal yaitu sikap (attitude), kepercayaan (beliefe), intensi (intention), dan perilaku 

(behavior). 
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       Berdasarkan penjelasan mengenai intensi secara umum, dapat disimpulkan 

bahwa intensi memilih adalah keinginan atau niat yang berasal dari dalam diri 

individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yaitu tindakamemilih 

calon pemerintah dan legislatif dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan 

pengalaman dan norma yang ada di sekitar individu.  

2. Faktor yang Mempengaruhi Intensi Memilih 

       Ajzen dan Fishbein (dalam Baron & Byrne, 2003) menyatakan bahwa terdapat 

tiga hal yang dapat memprediksi intensi seseorang dalam melakukan tindakan dan 

perilaku tertentu yaitu sikap, norma subjektif dan perceived behavioral control atau 

kontrol perilaku. 

a. Sikap terhadap perilaku 

       Sikap terhadap perilaku merupakan dasar dari munculnya norma subjektif. 

Terdapat dua aspek yang dimiliki oleh individu, pertama merupakan aspek keyakinan 

untuk menampilkan atau tidak menampilkan tindakan dan perilaku tertentu. Kedua 

adalah aspek pengetahuan tentang objek sikap, berupa opini yang dimiliki individu 

dan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Individu yang memiliki keyakinan positif 

terhadap perilaku memilih, akan semakin positif memiliki intensi untuk berperilaku 

memilih. Sebaliknya, jika individu memiliki keyakinan negatif terhadap perilaku 

memilih maka akan semakin negatif individu untuk memiliki intensi agar berperilaku 

memilih. 
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b. Norma Subjektif 

       Norma subjektif merupakan keyakinan individu dengan norma yang dimiliki oleh 

pribadi atau orang di sekitarnya. Terdapat dua aspek pada norma subjektif, yakni 

harapan norma referen (pandangan pihak lain dan dianggap penting oleh individu 

yang menyarankan individu untuk menampilkan atau tidak menampilkan perilaku 

tertentu) dan motivasi mematuhi harapan normatif referen  (kesediaan dari individu 

sendiri untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pendapat dari pikiran pihak lain 

yang dianggap penting, mengenai apakah individu penting atau tidak untuk 

menampilkan perilaku tertentu). 

c. Kontrol Perilaku 

       Kontrol perilaku merupakan keyakinan mengenai ada atau tidaknya faktor yang 

mendukung dan tidak mendukung individu untuk melakukan suatu tindakan dan 

perilaku. Persepsi kontrol perilaku juga ditentukan oleh keyakinan pada individu 

mengenai sumberdaya (peralatan, kompatibelitas, kompetensi, dan kesempatan) yang 

menghambat atau mendukung perilaku yang diprediksi dan besarnya peran 

sumberdaya. Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumberdaya dan 

kesempatan yang dimiliki individu, maka semakin kuat persepsi kontrol individu 

pada perilaku tersebut. 

       Intensi memilih dalam penelitian ini menggunakan teori Theory of Planned 

Behavior oleh Ajzen dan Fishbein (2005) dengan faktor sikap terhadap perilaku, 

norma subjektif dan kontrol perilaku. Berikut adalah gambar dari hubungan antara 

ketiga faktor dari TPB oleh Ajzen dan Fishbein (Baron & Byrne, 2003). 
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Gambar 1. Theory of Planned Behavior 

(Sumber: Baron dan Byrne, 2003) 

 

B. KPU Trust  

1. Definisi 

       Mayer, Davis dan Schoorman (1995) mendefinisikan trust sebagai keinginan 

seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan yang didasarkan pada 

ekspektasi seseorang terhadap orang lain. Menurut Lewicki dan Tomlison (2003)  

fenomena kepercayaan diteliti dalam banyak bidang seperti ekonomi, psikologi sosial 

dan politik. Kepercayaan politik erat kaitannya dengan rasa percaya terhadap 

pemerintah dan elemen-elemen yang melekat.  

       Kepercayaan menurut Lewicki dan Tomlison (2003) merupakan keyakinan dan 

kesediaan untuk bertindak dan menentukan keputusan demi kepentingan dirinya dan 

orang lain terhadap objek kepercayaan. Objek kepercayaaan politik menghasilkan 
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kepercayaan politik sebagai evaluasi terhadap (1) ability pihak-pihak dalam politik 

(pemerintaha dan dewan), (2) integrity yaitu penilaian terhadap politikus dilihat dari 

konsistensi perilaku dimasa lalu, kredibilitas dalam berkomunikasi, kesediaannya 

untuk sejalan dengan pihak lain, dan terakhir adalah (3) benevolence yang merupakan 

analisa bahwa pihak yang dijadikan obyek kepercayaan memang layak diberikan 

kepercayaan, hal ini dapat dinilai dari perilaku yang ditujukan pihak lain 

      Berdasarkan beberapa definisi tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa   

kepercayaan pada KPU atau KPU trust adalah kepercayaan yang ada dalam diri 

individu terhadap objek politik yaitu kepercayaan pada KPU. Kepercayaan tersebut 

ditunjukkan dengan memberikan evaluasi, penilaian dan perilaku yang ditunjukkan.  

2. Faktor Terbentuknya Trust 

       Menurut Lewicki dan Wiethoff (2000) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi trust individu dalam mengembangkan harapannya mengenai 

bagaimana seseorang dapat percaya kepada orang lain, yaitu: 

a. Predisposisi kepribadian 

        Menunjukkan bahwa setiap individu memiliki predisposisi yang berbeda untuk 

percaya kepada orang lain. Semakin tinggi tingkat predisposisi individu terhadap 

trust, semakin besar pula harapan untuk dapat mempercayai orang lain. 

b. Reputasi dan stereotype 

        Meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan orang lain, 

harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang diperlajari dari teman ataupun dari 

apa yang telah didengar. Reputasi orang lain biasanya membentuk harapan yang kuat 
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yang membawa individu untuk melihat elemen untuk trust dan distrust serta 

membawa pada pendekatan pada hubungan untuk saling percaya. 

c. Pengalaman aktual  

       Pada kebanyakan orang, individu membangun faset dari pengalaman untuk 

berbicara, bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi. Beberapa dari faset tersebut 

sangat kuat di dalam trust, dan sebagian kuat di dalam distrust. Sepanjang 

berjalannya waktu, baik elemen trust maupun distrust memulai untuk mendominasi 

pengalaman, untuk menstabilkan dan secara mudah mendefenisikan sebuah 

hubungan.ketika polanya sudah stabil, individu cenderung untuk mengeneralisasikan 

sebuah hubungan dan menggambarkannya dengan tinggi atau rendahnya trust atau 

distrust. 

3. Dimensi KPU Trust  

       Menurut Lewicki (dalam Akhrani, 2016) dimensi kepercayaan politik terdiri dari 

tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut yakni ability, integrity, dan benevolence. 

a. Ability 

       Melalui ability atau kemampuan yang dimiliki oleh lembaga institusi dan tokoh 

politik, masyarakat akan menilai seberapa besar kemampuan (ability) yang dimiliki 

oleh lembaga institusi dan tokoh politik tersebut. Ketika masyarakat menganggap 

kemampuan yang dimiliki sesuai dengan harapan yang ada pada masyarakat, tentu 

akan mempengaruhi tingkat kepercayaan politik yang dimiliki.  
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KKPU Trust 

(Variabel X) 

Intensi Memilih 

(Variabel Y) 

b. Integrity 

       Integrity erat kaitannya dengan kesesuaian atau kesamaan nilai antara masyarakat 

dengan lembaga institusi dan tokoh politik. Masyarakat akan menilai, sejauh mana 

lembaga dan tokoh politik tersebut memiliki kesamaan nilai dan hal ini dapat 

mempengaruhi kepercayaan politik yang dimiliki oleh masyarakat.  

c. Benevolence 

       Kesediaan untuk mempercayai pihak lain. Masyarakat akan memberikan 

kepercayaan berdasarkan penilaian pada perilaku yang ditunjukan pemerintah dalam 

meyakinkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan memberikan kepercayaan 

berdasarkan penilaian pada perilaku yang ditunjukan KPU dalam meyakinkan 

masyarakat terutama dalam hal Pemilu. Kepercayaan pada KPU mampu memperkuat 

independensi dan legalitas hukum maupun sosial KPU sebagai badan 

penyelenggaraan pemilihan umum, namun ketidak percayaan masyarakat mampu 

mendeligitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat 

menimbulkan gejolak dan konflik dalam masyarakat. 

 

C. Kerangka Konseptual 

  

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 
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       Lembaga negara yang ikut berpasrtisipasi langsung dalam pemilu memiliki peran 

yang penting dalam menjaga kepercayaan pemilih. Hal ini sejalan dengan yang 

dikatakan oleh Miller and Listhaug (1990) bahwa kepercayaan politik merupakan  

pusat dari teori demokrasi di mana hal tersebut mencerminkan evaluasi apakah 

otoritas politik dan lembaga yang melakukannya sesuai dengan harapan normatif 

yang dimiliki oleh publik. Peneliti berasumsi ketika kepercayaan yang dimiliki oleh 

pemilih terhadap lembaga negara terutama KPU dapat dipertahankan, maka 

keinginan atau intensi pemilih dalam berpartisipasi pada pemilu juga akan bertahan 

atau bahkan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pemilih merasa haknya 

digunakan dengan baik dan terpenuhinya rasa adil serta kepuasan.  

       Kepercayaan politik adalah suatu orientasi evaluatif masyarakat terhadap sistem  

politik atau bagian dari sistem politik atau bagian dari sistem tersebut yang 

berdasarkan pada harapan normatif (Hetherington, 1998). Ketika kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga negara menjadi negatif dan melemah, maka akan bisa 

menurunkan intensi pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

Pemilih akan merasa haknya tidak dijaga dan digunakan dengan baik sehingga hasil 

yang akan dikeluarkan dari lembaga negara tersebut bukanlah hasil yang sebenarnya. 

Sehingga muncul ketidakpuasan terhadap lembaga negara tersebut.   

       Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu dinilai juga bisa 

menyebabkan konflik. Kepercayaan harus dibangun dan ditanamkan serta dijaga oleh 

lembaga negara untuk masyarakat terutama pemilih. 
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D. Hipotesis Penelitian 

     Ha: KPU Trust memiliki peran terhadap intensi memilih pemilih pada Pemilu 

2024 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

       Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan merupakan bagian dari 

penelitian payung oleh Akhrani (2019). Penelitian ini melibatkan dua variabel yakni 

variabel independen (x) adalah KPU Trust dan variabel dependen (y) adalah intensi 

memilih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran KPU trust terhadap intensi 

memilih pada Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 

korelasional.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian Payung 

B. Definisi Operasional 

1. Intensi Memilih 

       Intensi memilih adalah faktor dari dalam diri individu berupa keinginan untuk 

melakukan suatu tindakan atau perilaku, dalam hal ini adalah tindakan memilih dalam 

Hoax KPU Trust Intensi Memilih 

2024 

Kepribadian 

Pemilih 2019 
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Pemilu. Intensi memilih dipengaruhi oleh 3 faktor yakni (1) sikap terhadap perilaku 

merupakan keyakinan yang dapat memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan 

evaluasi yang dilakukan individu, (2) norma subjektif yaitu persepsi individu yang 

bersifat subjektif terhadap harapan orang-orang yang berpengaruh pada kehidupannya 

mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku memilih, dan (3) kontrol 

perilaku yang merupakan persepsi individu terkait mudah atau sulitnya untuk 

mewujudkan perilaku memilih 

2. KPU Trust 

        Keyakinan dan kesediaan untuk bertindak dan menentukan keputusan demi 

kepentingan individu dan orang lain pada obyek kepercayaan. Objek kepercayaaan 

politik menghasilkan kepercayaan politik sebagai evaluasi terhadap (1) ability pihak-

pihak dalam politik yang terdiri dari pemerintahan dan dewan, (2) integrity yaitu 

penilaian terhadap politikus dilihat dari konsistensi perilaku dimasa lalu, kredibilitas 

dalam berkomunikasi, kesediaannya untuk sejalan dengan pihak lain, dan terakhir 

adalah (3) benevolence yang merupakan analisa bahwa pihak yang dijadikan obyek 

kepercayaan memang layak diberikan kepercayaan, hal ini dapat dinilai dari perilaku 

yang ditujukan kepada pihak lain. 

 

C. Responden Penelitian 

1. Populasi 

        Populasi dalam penelitian adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang 

memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. 
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 2. Sampel 

        Sampel merupakan bagian dari karektristik dan jumlah yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Cara untuk menentukan jumlah sampel dari populasi 

yang tidak diketahui jumlahnya dapat dibantu dengan menggunakan software 

G*Power 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Buchner, Lang, 2007). Menggunakan 

statistical test dengan effect size sebesar (0,15), α (0.05), serta power (0.95) 

(Cohen, 1988). Hasil yang didapati peneliti untuk digunakan sebagai jumlah 

minimal sampel adalah sebanyak 89 subjek. Peneliti menggunakan sampel 

sebanyak 548 subjek untuk memenuhi jumlah minimal sampel yang telah 

didapat dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sampel yang tidak 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti.  

3. Teknik Sampling 

        Metode pengambilan sampel pada penelitihan ini menggunakan teknik 

accidental sampling. Siapa saja yang secara kebetulan/accidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013). 

       Karakteristik yang dimiliki oleh anggota dalam populasi diperkirakan mampu 

untuk memberikan informasi yang diinginkan dalam penelitian, karena memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Memiliki hak pilih pada tahun 2024 
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c. Berusia minimal 17 tahun/minimal pernah satu kali berpartisipasi dalam 

pemilu 

D. Instrumen Penelitian 

       Bentuk skala likert adalah yang digunakan pada penelitian ini. Skala Likert 

adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat 

seseorang atau responden tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Setiap aitem 

instrumen yang menggunakan skala Likert akan mempunyai pilihan jawaban dari 

sangat negatif samapai sangat posittif, dan dari jawaban tersebut memiliki skor 

masing-masing (Sugiyono, 2013). Berikut bentuk pilihan jawaban dan skor yang 

digunakan peneliti dalam skala Likert ini: 

Tabel 1. Pilihan jawaban dan skor yang digunakan pada skala likert 

Jenis Aitem Pilihan Jawaban Skor 

Favorable 

(Pertanyaan Positif) 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Unfavorable 

(Pertanyaan Negatif) 

Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 2 

Tidak Setuju (TS) 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 4 

 

        

       Berdasarkan variabel yang ada terdapat dua skala yang akan digunakan, yaitu 

skala KPU trust dan skala intensi memilih. 

1. Skala KPU Trust 

       Skala kepercayaan politik menggunakan skala yang dibuat oleh Akhrani (2019) 

yang mengacu pada teori kepercayaan politik dari Lewicki (1988). Peneliti 
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menggunakan metode tryout sebelum skala KPU Trust disebarkan pada kuesioner 

penelitian.  

Tabel 2. Blueprint skala KPU Trust untuk tryout 

Dimensi 
Aitem 

Total 
F UF 

Ability 2, 7, 12, 19, 24 11, 14, 21, 25 9 

Integrity 5, 8, 15, 20, 26 1, 9, 17, 23 9 

Benevolence 

Jumlah total 

3, 4, 10, 13, 18, 22 

16 

6, 16, 27 

11 

9 

27 

 

Setelah peneliti menyebarkan skala kepada subjek, terdapat aitem yang dinyatakan 

gugur karena kurang dari nilai koefisien minimal 0.25. Aitem gugur tersebut berada 

pada nomor 1, 6, 9, 11, 14, 22. Total aitem yang digunakan dalam analisis data 

penelitian berjumlah 21 aitem dan keseluruhan aitem dapat mewakili setiap dimensi. 

Tabel 4 berikut menampilkan blueprint yang digunakan dalam analisis data. 

Tabel 3. Blueprint skala KPU Trust setelah tryout 

 

2. Skala Intensi Memilih 

       Skala intensi memilah menggunakan skala penelitian intensi memilih milik 

Astriyani (2018) yang didasarkan pada teori Ajzen (1991). Skala intensi memilih ini 

memiliki Cronbach Alpha sebesar 0.875, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa 

alat ukur ini reliabel dan layak untuk digunakan. 

Dimensi 
Aitem 

Total 
F UF 

Ability 2, 7, 12, 19, 24 21, 25 7 

Integrity 5, 8, 15, 20, 26 17, 23 7 

Benevolence 

Jumlah total 

3, 4, 10, 13, 18 

15 

16, 27 

6 

7 

21 
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Tabel 4. Blueprint skala intensi memilih untuk tryout terpakai 

Faktor Intensi 

Memilih 

Aitem 
Total 

F UF 

Sikap terhadap 

perilaku 
4, 9, 14, 16 7, 12, 15 7 

Norma subjektif 5, 10 1 3 

Kontrol perilaku 

Jumlah total 

2, 6, 11 

9 

3, 8, 13 

7 

6 

16 

 

Setelah peneliti menyebarkan skala kepada subjek, terdapat aitem yang dinyatakan 

gugur karena kurang dari nilai koefisien minimal 0.25. Aitem gugur tersebut berada 

pada nomor 1, 5, dan 12. Total aitem yang digunakan dalam analisis data penelitian 

berjumlah 13 aitem dan keseluruhan aitem dapat mewakili setiap dimensi. Tabel 6 

berikut menampilkan blueprint yang digunakan dalam analisis data. 

Tabel 5. Blueprint skala intensi memilih untuk tryout terpakai 

Faktor Intensi 

Memilih  

Aitem 
Total 

F UF 

Sikap terhadap 

perilaku 
4, 9, 14, 16 7, 15 6 

Norma subjektif 10  1 

Kontrol perilaku 

Jumlah total 

2, 6, 11 

8 

3, 8, 13 

5 

6 

13 

 

E. Tahapan Penelitian 

       Penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan, antara lain tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap analisis data. Berikut adalah penjelasan dari tahap-tahapan 

tersebut : 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Melakukan penelusuran fenomena yang terjadi pada isu-isu yang terjadi dari 

berbagai sumber, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta kajian lain 
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mengenai variabel yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan 

konsep teoritis dari varibel tersebut. 

b. Menentukan desain sampel penelitian yang akan digunakan yang sesuai 

dengan topik penelitian. 

c. Menyusun alat ukur berupa skala yang akan digunakan. Terdapat dua skala 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini, yaitu skala KPU Trust dan 

skala intensi memilih. 

d. Skala KPU Trust dikonstrak oleh tim penelitian payung melalui beberapa 

tahapan. Pertama, dilakukan survey awal untuk dianalisis dan dirumuskan 

menjadi teori dan dimensi sehingga dapat menyusun alat ukur. Kedua, 

dilakukan uji validitas tampang melalui fgd bersama 24 peserta. Setelah 

melakukan diskusi, dilakukan rekonstruksi alat ukur sesuai hasil yang 

didapatkan saat FGD. Selanjutnya, dilakukan uji try out untuk mendapatkan 

reliabilitas alat ukur KPU Trust . Hasil yang didapatkan diolah untuk 

memperoleh item-item yang sesuai dengan nilai koefisien sehingga 

didapatkan skala yang sesuai untuk disebarkan kepada responden 

e. Peneliti melakukan uji coba skala yang telah dimodifikasi untuk melihat 

apakah skala tersebut reliabel digunakan untuk penelitian. Peneliti melakukan  

uji coba untuk skala intensi memilih dan melakukan uji coba terpakai pada 

skala KPU Trust dimana peneliti melakukan penyebaran skala penelitian 

sekaligus dan berbarengan untuk uji coba dan juga untuk data penelitian. 
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f. Melakukan perijinan melalui dosen pembimbing untuk melaksanakan 

penelitian yang telah disusun.  

g. Peneliti menyiapkan kuisioner yang terdiri dari data demografis serta 

kuisioner mengenai KPU Trust dan intensi memilih. Kuisioner berbentuk 

kuesioner onlinet dan akan disebarkan kepada responden yang sesuai dengan 

kriteria peneliti. 

F. Pengujian Alat Ukur 

1. Analisis aitem  

        Peneliti menguji validitas aitem dengan menggunakan corrected item total 

correlation, yang dimaksudkan agar dapat diketahui apakah didalam skala yang 

disebarkan ada aitem yang gugur atau tidak. Kriteria yang ditetapkan peneliti untuk 

dijadikan batas cut off point adalah ≥ 0.25, yang artinya jika ada aitem yang sudah 

mencapai atau bahkan melebihi 0.25 akan dianggap sudah memenuhi batasan. 

Apabila aitem berada dibawah dari 0.25 akan dianggap memiliki nilai daya beda 

rendah dan aitem tersebut akan ditetapkan gugur (Azwar, Penyusunan Skala 

Psikologi Edisi 2, 2012). 

2. Uji Validitas 

       Uji validitas merupakan sebuah tahapan yang dilakukan guna menguji dapat 

atau tidaknya suatu skala mengukur dan menghasilkan data yang tepat dan akurat 

sesuai dengan tujuan yang ingin diukur (Azwar, 2014). Suatu alat ukur dinyatakan 

memiliki validitas tinggi apabila menghasilkan data akurat dalam memberikan 
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gambaran mengenai variabel yang diukur. Peneliti menggunakan validitas tampang 

dan validitas isi untuk mengetahui validitas isi pada skala ini.  

 

Tabel 6.  Hasil Validitas Tampang 

Validitas Tampang Jawaban Jumlah % 

Tampilan keseluruhan skala Jelas 323 59% 

 Cukup Jelas 222 40,5% 

Kurang Jelas 

 

Jelas 

3 

 

454 

0,5% 

 

82,9% Ukuran huruf yang digunakan 

 Cukup Jelas 94 17,1% 

Kurang Jelas 

 

Jelas 

0 

 

470 

0% 

 

85,8% Jenis huruf yang digunakan 

 Cukup Jelas 78 14,2% 

Kalimat yang sampaikan 

Kurang Jelas 

 

Jelas 

Cukup Jelas 

Kurang Jelas 

0 

 

302 

232 

14 

0% 

 

55,1% 

42,3% 

2,6% 

       Berdasarkan hasil validitas tampang pada tabel 6 ditemukan bahwa hasil dari 

validitas dalam skala dengan empat aspek yang diambil dari total 548 responden 

menyatakan bahwa skala KPU Trust dan skala intensi memilih sudah valid. 

Tampilan, ukuran huruf, jenis huruf dan kalimat yang disampaikan dinilai sudah 

baik dan jelas. Maka skala dapat dinyatakan lolos uji validitas. 

 

3. Uji Reliabilitas 

       Untuk menguji alat ukur yang digunakan untuk penelitian guna dapat melihat 

apakah alat ukur tersebut layak digunakan untuk penelitian atau tidak maka harus 
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dilakukan uji reliabilitas terlebih dahulu (Azwar, 2012). Peneliti melakukan uji 

reliabilitas alat ukur yang digunakan dengan bantuan SPSS 21 for windows, dengan 

menggunakan teknik Cronbach Alpha. Reliabilitas alat ukur akan dianggap layak jika 

hasilnya semakin mendekati angka 1, dan reliabilitas akan dianggap rendah apabila 

semakin mendekati angka 0. 

      Penelitian ini menggunakan skala intensi memilih milik Astriyani (2018) yang 

telah dimodifikasi agar sesuai dengan objek yang akan diteliti dengan tingkat 

reliabilitas sebesar 0.875, sementara skala KPU Trust memiliki reliabilitas sebesar 

0.937. 

       Hasil reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini 

Tabel 7. Reliabilitas Skala Intensi Memilih dan KPU Trust 

.  

G. METODE ANALISIS DATA 

 1. Uji Asumsi 

       Sebelum peneliti melakukan uji statistika dengan menggunakan teknik uji 

analisis regresi linear sederhana, peneliti harus melakukan pengujian terhadap 

asumsi-asumsi yang ada pada penelitian ini. 

a.  Uji Normalitas 

       Uji yang dilakukan guna mengetahui persebaran data dari sebuah kelompok 

terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, Aplikasi analisis multivariate 

dengan program SPSS Edisi 7, 2013). Hal ini sangatlah penting, hal ini 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

KPU Trust 

Intensi Memilih  

               .937 

               .809 

Reliabel 

Reliabel 
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dikarenakan data harus memiliki distribusi normal adalah syarat untuk dapat 

dilakukannya pengujian parametric-test. Uji normalitas diuji menggunakan uji 

statistic Kolmogorov-smirnov.  Data diuji dengan bantuan software SPSS for 

Windows versi 20.0. 

b. Uji Linieritas 

        Uji yang dilakukan guna mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel 

independen, dan apakah hubungan antara kedua variabel yang diteliti mengikuti 

garis lurus atau tidak (Ghozali, 2013). Data diuji menggunakan bantuan software 

SPSS for Windows versi 20.0. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji yang digunakan untuk menilai apakah ada  kesamaan varian  dari  

residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear sederhana. Apabila 

varian residual antara data variabel dinyatakan tetap maka dapat disebut 

homokedastisitas, dan begitu pula sebaliknya. Apabila varian dinyatakan tidak 

tetap maka disebut heterokedastisitas. Prosedur ini menggunakan bantuan scatter 

plot sebagai penentunya. 

2. Uji Hipotesis  

       Uji yang dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti dapat diterima atau ditolak, dengan cara mengetahui seberapa kuat peran 

dari variabel independen terhadap variabel dependen.  Nilai  koefisien  korelasi  

dapat  dicari  dengan  rumus simiple regression. Data diuji dengan menggunakan 

bantuan software SPSS for Windows versi 20.0. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data penelitian didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online, yaitu 

dengan membagikannya melalui sosial media line, whatsapp, instagram dengan 

kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu seorang warga Negara 

Indonesia, memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2024 dan berusia minimal 17 

tahun atau minimal pernah satu kali berpartisipasi dalam Pemilu. Jumlah minimal 

responden adalah 100 subjek yang kemudian mendapat respon sebanyak 548 

responden.  

Deskripsi subjek penelitian ini didapatkan dari data usia wisatawan, negara 

asal, jenis kelamin, durasi liburan, total kunjungan.   

1. Deskripsi Subjek Penelitian  

a. Deskripsi subjek berdasarkan usia 

 

Tabel 8. Usia subjek  

Data Demografis Kategori   Jumlah  Presentase 

USIA 17 tahun 

18-21 tahun 

8 

211 

1,5% 

38,5% 

 22-40 tahun 284 51,8% 

 > 41 tahun 45 8,2% 
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       Kategori rentang usia ditentukan teori perkembangan yang dikemukakan 

oleh Hurlock (1996) yang membagi menjadi beberapa tahap yaitu remaja 

awal pada umur 11 sampai dengan 17 tahun, dewasa awal pada umur 18 

sampai dengan 21 tahun, dewasa pada umur 22 sampai dengan 40 tahun, dan 

dewasa akhir pada umur diatas 40 tahun. Didapati hasil bahwa responden 

penelitian ini didominasi oleh subjek dengan kategorisasi usia 22 tahun 

sampai dengan 40 tahun. 

b. Deskripsi subjek berdasarkan jenis kelamin 

 

Tabel 9. Jenis Kelamin Subjek 

Data Demografis Kategori Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin Laki-Laki 240 43,7% 

 Perempuan 308 56,3% 

 

Tabel 9 menjelaskan responden penelitian yang berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 308 subjek dengan persentase 56,3% sedangkan 

jumlah responden  laki-laki yaitu 240 subjek dengan persentase 43,7%. 

Berdasarkan pemaparan hasil tersebut dapat diketahui bahwa responden 

penelitian yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi 

dibandingkan laki-laki. 

c. Deskripsi subjek berdasarkan pekerjaan 

Tabel 10. Pekerjaan Subjek 

Data Demografis Kategori Jumlah Presentase 

Pekerjaan Mahasiswa 

Wiraswasta 

Pegawai Swasta 

PNS 

IRT 

271 50.4% 

33 

120 

20 

20 

6% 

21.9% 

3.6% 

3.6% 
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Guru 

Freelance 

Dokter 

Dosen 

Pegawai BUMN 

Pelajar 

Pengacara 

Belum bekerja 

Analis 

Bidan 

Dietisien 

Grafolog 

Penulis  

Traveler  

Lain-lain 

Total  

37 

12 

3 

7 

3 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

548 

6.8% 

2.1% 

0.5% 

1.3% 

0.5% 

0.4% 

0.1% 

1.3% 

0.1% 

0.1% 

0.1% 

0.1% 

0.1% 

0.1% 

1% 

100% 

 

        Tabel 10 menunjukkan bahwa responden penelitian memiliki 

keberagaman pekerjaan. Adapun responden terbanyak adalah mahasiswa 

yakni 271 subjek, kemudian dilanjutkan dengan pegawai swasta sebanyak 120 

subjek. 

d. Deskripsi subjek berdasarkan pendidikan terakhir 

Tabel 11. Pendidikan Terakhir Subjek 

Data Demografis Kategori Jumlah Presentase 

Pendidikan Terakhir SMP 

SMA 

SMK 

D1 

D2 

D3 

D4 

S1 

S2 

S3 

Lain-lain 

Total  

1 

275 

5 

3 

1 

18 

3 

213 

23 

4 

2 

548  

0,2% 

50,2% 

0,9% 

0,5% 

0,2% 

3,3% 

0,5% 

38,9% 

4,2% 

0,7% 

0,4% 

100% 
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Tabel 11 di atas menjelaskan bahwa subjek pada penelitian ini berasal dari 

berbagai latar belakang pendidikan terakhir. Mayoritas responden memiliki 

pendidikan terakhir SMA yakni berjumlah 275 subjek dengan persentase 

50,2%. 

e. Deskripsi subjek berdasarkan media sosial yang dimiliki 

 

Gambar 4. Media Sosial yang Dimiliki 

       Gambar 4 menjelaskan bahwa subjek pada penelitian ini menggunakan 

berbagai macam media sosial. Setiap responden dapat memiliki lebih dari 

satu media untuk mengikuti berita politik. Responden penelitian didominasi 

oleh subjek pengguna media sosial Whatsapp yakni berjumlah 523 subjek 

dengan persentase 95,4%, disusul dengan media sosial Instagram  yang 

berjumlah 507 subjek dengan persentase 92,5%. 
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f. Deskripsi subjek berdasarkan media mengikuti berita politik 

 

Gambar 5. Media mengikut berita politik 

Setiap responden dapat memiliki lebih dari satu media untuk mengikuti 

berita politik. Oleh karena itu responden dapat memilih lebih dari satu media 

mengikuti berita politik dalam kuesioner online yang disebarkan. 

Kepemilikan media sosial ditampilkan pada gambar 5 di atas. Gambar 5 

menjelaskan bahwa subjek penelitian ini mengakses berita politik melalui 

berbagai macam media. Menurut data yang diperoleh dari 548 subjek, 

responden paling banyak mengakses berita politik melalui media sosial yaitu 

sejumlah 538 subjek.  

2. Deskripsi Variabel Penelitian  

       Penelitian ini menguji dua variabel, yaitu variabel KPU Trust dan variabel 

Intensi Memilih yang kedua deskripsinya diperoleh melalui penghitungan 
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secara manual dan bantuan perangkat lunak. Data hipotetik diperoleh dari 

penghitungan manual dan data empirik diperoleh melalui bantuan dari 

perangkat lunak SPSS versi 20.0. for windows. Berikut adalah hasil 

penghitungan data yang diperoleh melalui deskripsi hipotetik dan empirik 

yang didapat melalui perbandingannya. 

Tabel 12. Perbandingan Data Hipotetik dan Empirik 

Variabel Statistik Data 

Hipotetik 

Data 

Empirik 

KPU Trust 

 

 

 

Intensi Memilih 

Skor Minimum 21 21 

Skor Maksimum 84 84 

Mean 52,5 57,68 

Standar Deviasi 

Skor Minimum 

10,5 

13 

12,42 

22 

Skor Maksimum 52 52 

Mean 32,5 43,07 

Standar Deviasi 6,5 5,08 

       Hasil dari masing masing variabel yang telah diperoleh ini kemudian 

akan dikategorisasikan berdasarkan norma-norma yang telah terbagi menjadi 

tiga jenjang tingkatan, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Berikut merupakan 

table kategorisasi variabel 

Tabel 13. Norma Kategorisasi 

Variabel  Keterangan  

X < (µ - 1.0 σ )  Rendah 

(µ - 1.0 σ ) ≤ X < (µ + 1.0 σ ) Sedang 

X ≤ (µ + 1.0 σ ) Tinggi 

Keterangan:  

X = Skor subjek  

µ = Mean hipotetik  

σ = Standar deviasi hipotetik 
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       Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menentukan batas 

minimal dan maksimal nilai pada data masing-masing variabel untuk 

mengetahui kategorisasi daerah keputusan yang telah ditentukan. 

a. Variabel KPU Trust 

Tabel 14. Kategori Variabel KPU Trust 

Kategori Daerah Keputusan Jumlah Presentase 

Rendah X < 42 58 10,6% 

Sedang 42 ≤ X < 63 300 54,7% 

Tinggi 63 ≤ X 190 

548 

34,7% 

100% Total 

Tabel 14 menunjukkan bahwa kepercayan terhadap KPU yang dimiliki 

subjek pada penelitian ini mayoritas masuk pada kategori sedang dengan 

jumlah 300 subjek dan persentase 54,7% . Selain itu 109 subjek memiliki 

kecenderungan rendah pada tingkat kepercayaannya terhadap KPU dengan 

persentase sebesar 34,7%, dan sebanyak 190 subjek atau setara dengan 

persentase 34,7% responden memiliki kecenderungan yang tinggi pada 

tingkat kepercayaannya terhadap KPU. 

b. Variabel Intensi Memilih 

Tabel 15. Kategori Variabel Intensi Memilih 

Kategori Daerah Keputusan Jumlah Presentase 

Rendah X < 30 2 0,4% 

Sedang 30 ≤ X < 45 283 51,6% 

Tinggi 45 ≤ X 263 

548 

48% 

100% Total 

Pada Tabel 15 dijelaskan kategori pada intensi memilih yang dimiliki subjek. 

Mayoritas intensi memilih yang dimiliki subjek masuk pada kategori sedang 
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dengan jumlah 283 subjek dan persentase 51,6%. Kategori tinggi dimiliki 

oleh 263 subjek dengan persentase 48% serta 2 subjek dengan persentase 

0,4% masuk pada kategori intensi memilih rendah. 

B. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

       Uji ini dilakukan untuk pemenuhan dalam persyaratan pada model 

regresi linear sederhana yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

perhitungan uji hipotesis penelitian. 

a. Uji Normalitas 

Tabel 16. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

Variabel  Nilai Signifikansi Keterangan  

KPU Trust 

Intensi Memilih 

0.000 

0.000 

Tidak Normal 

Tidak Normal 

       Berdasar olah data pada uji normalitas didapatkan nilai signifikansi dari 

kedua variabel sebesar 0.000. Hal tersebut menunjukkan data terdistribusi 

secara tidak normal ketika merujuk pada hasil perhitungan normalitas 

kolmogorov-smirnov, hal ini dikarenakan nilai signifikansi yang didapatkan 

lebih besar dari 0.05.  

b. Uji Linearitas  

       Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari penelitian ini, 

setiap variabelnya dapat berhubungan secara linear mengikuti garis lurus 

atau tidak (Sugiyono, 2007). Artinya bahwa ada persamaan yang berlaku 
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ketika salah satu nilai dari variabel naik atau turun akan mempengaruhi 

variabel yang lain. 

Tabel 17. Hasil Uji Linearitas 

Variabel  F Sig. 

KPU Trust 

Intensi Memilih 

1.234 0.000 

       Berdasarkan olah data pada uji linearitas dapat diketahui hasil nilai 

olah pada signifikansi variabel kepercayaan pada KPU terhadap intensi 

memilih pada Pemilu 2024 sebesar 0.000, artinya nilai tersebut telah 

memenuhi persyaratan untuk dikatakan linear karena Linearity memiliki 

nilai kurang dari 0.05. Pembuktian linearitas juga dapat dilihat dari 

penggunaan plot pada scatterplot di SPSS. Apabila plot yang ada 

mengikuti garis fit line dan menyebar, maka data dapat dikatakan linear. 

Berikut hasil uji linearitas dengan menggunakan plot. 
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Gambar 6. Scatter Plot Linearitas 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Tahap akhir dari uji asumsi berupa uji untuk mengetahui data yang diolah 

apakah heteroskedastisitas ataukah homokedastisitas. Model regresi 

dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastistas (Scatter-plot) 

 

2. Uji Hipotesis 

       Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear 

sederhana dengan tujuan untuk melihat peran dari masing-masing variabel 

yaitu KPU Trust  terhadap intensi memilih pada Pemilu 2024. 
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Tabel 18. Hasil Uji Hipotesis Simple Regression 

 

Independent 

Variables 

Intensi Memilih 

 t-value 𝜌 

KPU Trust  0.195 4.637 0.000 

𝑹𝟐)  0.038   

Hasil dari uji hipotesis didapatkan bahwa hasil beta () dalam penelitian ini 

adalah sebesar 0.195, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peran antara 

KPU Trust terhadap intensi memilih pada Pemilu 2024. Nilai signifikansi yang 

diperoleh adalah sebesar 0.000 (p<0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat bukti untuk menerima hipotesis alternatif (Ha). R Square diketahui 

sebesar 0.038 yang berarti variabel KPU Trust dapat menjelaskan efek sebesar 

3.8% terhadap intensi memilih pada Pemilu 2024, sementara sisanya sebesar 

96.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

(variabel eksternal). 

Analisis persamaan regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

Y = a+bX 

Y = 37.938 + 0.089X 

       Persamaan tersebut memiliki makna, jika faktor-faktor lainnya 

dikendalikan dan nilai konstanta dianggap 0, maka apabila ada kenaikan nilai 

unit pada variabel independen yaitu KPU Trust  maka akan terjadi peningkatan 

sebesar 0.089 pada variabel dependen yaitu intensi memilih. Hal ini berlaku 
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pula saat faktor-faktor lain yang dikendalikan adalah variabel independennya 

bernilai 0, maka nilai variabel dependennya adalah 37.938. 

C. Pembahasan 

 Peneliti dapat menyimpulkan hasil bahwa pemilih yang memiliki kepercayaan 

terhadap kemampuan, integritas, dan kebaikan hati yang diberikan oleh KPU 

memiliki peran terhadap intensi memilih atau keinginan untuk menggunakan hak 

pilihnya pada Pemilu mendatang tahun 2024. 

       Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Akhrani (2016) tentang 

model partisipasi politik warga Jawa Timur. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

apabila individu memiliki modal kepercayaan politik yang tinggi maka akan 

menghasilkan sikap politik positif dan berkonsekuensi memiliki partisipasi politik 

yang meningkat. Penelitian Akhrani (2016) tersebut sejalan dengan penelitian ini 

karena ketika kepercayaan politik yang dijelaskan dalam kepercayaan pada KPU 

tinggi maka keinginan untuk berpartisipasi politik dengan mengguanakan hak 

pilihnya dalam Pemilu akan tinggi pula. Loeber (dalam Fauzie, 2014) 

menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi pada kepercayaan politik yakni: 

kepercayaan terhadap politisi, termasuk pejabat pemerintah, kemudian 

kepercayaan terhadap institusi politik termasuk DPR, DPRD, KPU dan 

kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada. Seperti yang dijelaskan Loeber 

(dalam Fauzie, 2014) penelitian ini menunjukkan kepercayaan terhadap institusi 

yaitu KPU. KPU dalam Pemilu adalah lembaga satu-satunya lembaga yang 
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menangani Pemilu di Indonesia. Kepercayaan pemilih terhadap KPU menjadi 

salah satu faktor penting bagi pemilih untuk ikut berpartisipasi politik.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk (2013) mengenai peran 

kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik 

mahasiswa juga mendapatkan hasil bahwa terdapat peran kepercayaan politik dan 

kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. Penelitian Wahyudi 

(2013) sejalan dengan penelitian ini bahwa kepercayaan politik dalam penelitian 

ini adalah kepercayaan pada KPU memiliki peran terhadap  intensi memilih atau 

partisipasi politik.  

       Selanjutnya, penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

Akhrani (2018) terkait hubungan kepercayaan politik dan partisipasi politik pada 

pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan politik 

memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi politik. Jika individu memiliki 

tingkat kepercayaan politik dalam hal ini dapat dikatakan kepada KPU yang 

tinggi maka individu tersebut akan bersedia untuk berpartisipasi dalam politik. 

Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk aksi dari sebuah niat yang dimiliki 

oleh individu dan didasarkan pada kepercayaan politik. 

      Lewicki dan Tomlison  (2003) berpendapat bahwa kepercayaan dapat merujuk 

pada berbagai objek, salah satunya adalah politik. Kepercayaan dengan objek 

politik merupakan bentuk kepercayaan pada komponen-komponen sistem politik 

yang berlaku yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek politik 

dalam menentukan tingkat kepercayaan mereka pada politik. Lewicki (dalam 
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Akhrani, 2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepercayaan politik 

terdiri dari tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut yakni ability, integrity, dan 

benevolence. Melalui ability atau kemampuan yang dimiliki oleh lembaga 

institusi dan tokoh politik, masyarakat akan menilai seberapa besar kemampuan 

(ability) yang dimiliki oleh lembaga institusi dan tokoh politik tersebut. Ketika 

masyarakat menganggap kemampuan yang dimiliki sesuai dengan harapan yang 

ada pada masyarakat, maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan 

politik yang dimiliki. Sejalan dengan penelitian ini, ketika pemilih menganggap 

KPU memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan Pemilu maka kepercayaan 

pemilih terhadap KPU akan tinggi.  

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa dimensi ability memiliki 

peran dalam KPU Trust terhadap intensi memilih.  

       Dimensi integrity dalam teori kepercayaan politik oleh Lewicki (dalam 

Akhrani, 2016) erat kaitannya dengan kesesuaian atau kesamaan nilai antara 

masyarakat dengan lembaga institusi dan tokoh politik. Masyarakat akan menilai 

sejauh mana lembaga dan tokoh politik tersebut memiliki kesamaan nilai dengan 

yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika kesamaan nilai yang dimiliki tinggi maka 

kepercayaan masyarakat terhadap KPU juga akan semakin tinggi. Hal ini dapat 

mempengaruhi kepercayaan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Sejalan 

dengan penelitian ini yang menunjukkan hasil bahwa dimensi integrity dalam 

KPU memiliki peran terhadap intensi memilih.  
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       Selanjutnya dimensi benevolence yaitu kesediaan untuk mempercayai pihak 

lain. Masyarakat akan memberikan kepercayaan berdasarkan penilaian pada 

perilaku yang ditunjukan pemerintah dalam meyakinkan masyarakat. 

Kepercayaan pada KPU mampu memperkuat independensi dan legalitas hukum 

maupun sosial. namun ketidakpercayaan masyarakat mampu mendeligitimasi 

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Sejalan dengan hasil penelitian ini 

bahwa kepercaayan yang timbul dari penilaian terhadap KPU pada Pemilu 

sebelumnya memiliki peran terhadap intensi memilih pada Pemilu di tahun yang 

akan datang. 

       Melalui ability, integrity, dan benevolence maka dapat menumbuhkan 

kepercayaan pemilih terhadap KPU. Jika kepercayaan politik telah dimiliki oleh 

pemilih, maka intensi memilih pun dapat muncul. Hasilnya apabila pemilih telah 

percaya pada KPU, kemudian memiliki intensi untuk memilih, maka pemilih 

tentu akan berpartisipasi dalam politik yakni mengikuti proses Pemilu tahun 

2024. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa 

terdapat peran KPU Trust dengan intensi memilih pada Pemilu  2024. 

        Peneliti memiliki keterbatasan-keterbatasan yang didapat pada saat 

proses persiapan dan pengerjaan penelitian ini, keterbatasan-keterbatasan 

tersebut berpengaruh terhadap hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan-

keterbatasan tersebut ialah, masih terdapat sedikit penelitian yang langsung 

menghubungkan antara variabel KPU Trust dan variabel intensi memilih dalam 

Pemilu, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala dengan dasar 
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teori yang kepercayaan politik atau political trust. Jumlah penelitian yang 

menggunakan variabel KPU Trust dan variabel intensi memilih masih sedikit 

sehingga peneliti membutuhkan saran serta masukan agar penelitian ini bisa 

lebih baik lagi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data yang dilaksanakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

terdapat peran dari KPU Trust terhadap intensi memilih pada Pemilu 2024. 

B. Saran  

1. Saran Teoritis 

Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti beberapa elemen lain yang ada 

dalam kepercayaan politik seperti kepercayaan terhadap politisi dan 

kepercayaan terhadap system demokrasi yang ada di Indonesia. 

2. Saran Praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi partai politik, KPU, serta calon 

presiden dan wakil presiden untuk menumbuhkan kepercayaan politik 

pada masyarakat agar intensi memilih yang dimiliki pemilih pemula 

menjadi tinggi.  

b. Untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar lebih memberikan sosialisasi 

mengenai politik maupun pemilihan umum secara luas agar masyarakat 

khususnya pemilih pemula yang baru pertama kali memilih, agar dalam 

pemilihan umum mereka memiliki cukup informasi mengenai politik dan 
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pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Hal ini dikarenakan 

kesadaran politik memiliki peran yang besar baik langsung ataupun tidak 

langsung pada perilaku memilih pemilih pemula. 
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