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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teori permainan (game theory) adalah suatu pendekatan matematis untuk 

merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini 

dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-

situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. 

Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permainan disebut para pemain 

(players). Dalam sebuah permainan, para pemain secara umum menginginkan 

kemenangan, dengan berusaha memikirkan cara terbaik dan mengambil keputusan 

dengan sebaik mungkin.  

   Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti 

jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian serta jumlah stategi yang 

digunakan dalam permainan. Contohnya : bila jumlah pemain adalah dua, 

permainan disebut sebagai permainan dua-pemain. Jika jumlah keuntungan dan 

kerugian adalah nol disebut sebagai permainan dengan jumlah nol. Sebaliknya 

bila tidak sama dengan nol, permainan disebut dengan permainan bukan jumlah 

nol (non zero sum game ). Kemudian pada permainan dua pemain dapat dibagi 

lagi menjadi dua, yaitu permainan berjumlah nol dua pemain (two person zero 

sum game) dan permainan berjumlah tak nol dua pemain (two person non zero 

sum game). Permainan berjumlah nol dua pemain merupakan persaingan dari dua 
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pemain dimana kemenangan yang satu merupakan kekalahan pemain lainnya, 

sehingga jumlah kemenangan dan kekalahan adalah nol. Sedangkan pada 

permainan berjumlah tak nol dua pemain, kemenangan satu pemain belum tentu 

merupakan kekalahan pemain lainnya. 

   Teori permainan mula-mula dikembangkan oleh seorang ahli matematika 

perancis bernama Emile Borel pada tahun 1921. Kemudian, pada tahun 1944 John 

Von Neuman dan V Mergenstern mengembangkan lebih lanjut menghasilkan 

sebuah karya dengan judul Theory of Games and economic behavior. 

   Secara umum, teori permainan banyak diaplikasikan dalam banyak bidang. 

Penerapan di bidang politik misalnya, teori permainan adalah alat untuk 

memprediksi keputusan suatu partai politik untuk memenangkan pemilu, untuk 

menentukan calon pemimpin yang akan diusung oleh partai, untuk menentukan 

mitra koalisi baik partai/calon dari partai tertentu, dan sebagainya.  

   Dalam menghadapi sebuah event politik seperti pemilukada, sebuah partai 

politik pasti menginginkan agar pasangan calon yang diusungnya menjadi 

pemenang pemilukada. Hal ini tentu merupakan sangat penting, selain karena 

partai sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemenangan calon 

(kampanye), jabatan politik sebagai kepala daerah juga sangat strategis untuk 

melakukan perubahan. Kemenangan yang diperoleh oleh partai dapat 

meningkatkan kepercayaan dan eksistensi partai tersebut di tengah-tengah 

masyarakat. Untuk itu dibutuhkan strategi yang matang dan teruji dalam 
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menghadapi pemilukada tersebut. Keputusan yang dibuat oleh partai politik 

sangat menentukan kemenangan yang diraihnya atau justru kekalahan.  

Menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat jumlah penduduknya sebanyak 

46.497.175 Juta Jiwa. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang 

memiliki jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Banyak partai politik yang 

menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pendulang suara bagi partai. 

Oleh karena itu, perolehan suara suatu partai di daerah Jawa Barat berpengaruh 

signifikan terhadap perolehan nasional.  

Skripsi ini mengkaji mengenai “Aplikasi Konsep Teori Permainan dalam 

Pengambilan Keputusan Politik” dengan studi kasus strategi pemenangan 

pemilukada Jawa Barat Tahun 2013 oleh partai politik. Partai politik pada 

prinsipnya bersaing untuk mendapatkan perolehan suara yang paling besar agar 

memperoleh kemenangan dalam pemilu dengan mempertimbangkan beberapa 

strategi berbeda yang dapat diplih oleh masing-masing partai politik untuk  

memperoleh hasil yang optimal. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah permainan 

berjumlah nol pada dua pemain ( zero sum game ). Pasangan calon gubernur dan 

wakil gubernur yang dijadikan sebagai penelitian adalah Pasangan A (DY-LL) 

dan Pasangan B (AH-DM) ( disamarkan ) yang bersaing pada pemilu gubernur 

dan wakil gubernur Jawa Barat Tahun 2013.  
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1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka masalah yang akan dibahas dalam  ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan ekspektasi nilai pembayaran (pay off) dua pasangan 

calon menggunakan teori permainan? 

2. Bagaimana strategi mendapatkan perolehan suara optimal melalui penerapan 

teori permainan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penulisan skripsi 

ini adalah mengaplikasikan konsep teori permainan dalam pengambilan keputusan 

politik, adapun tujuan khususnya adalah : 

1. Menentukan ekspektasi nilai pembayaran (pay off) dua pasangan calon 

menggunakan teori permainan. 

2. Mengetahui strategi mendapatkan perolehan suara optimal melalui penerapan 

teori permainan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah :  
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1. Teoritis 

Memperluas pengetahuan tentang teori permainan, khususnya yang berkaitan 

dengan bidang politik. Di samping itu, penulisan tugas akhir ini sebagai 

evaluasi terhadap kemampuan dan mengaplikasikan teori-teori tentang 

pengambilan keputusan yang telah disampaikan semasa perkuliahan. 

2. Praktis 

Bagi pihak yang berkepentingan khususnya partai politik, temuan penelitian 

ini dapat dijadikan informasi bila dihadapkan pada penerapan teori permainan. 

 


