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Terpilihnya seorang kandidat dalam pemilihan kepala daerah idealnya harus 

memenuhi standar pemilih.  Kekalahan pada pasangan Zainal Abidin dan Anshori 

Djausal diluar dugaan, karena sangat jarang sekali ditemukan bahwa incumbent 

mengalami kekalahan. Persentase perbandingan kemenangan incumbent dan non 

incumbent berkisar 60:40 persen.  Didukung penelitan terdahulu menunjukkan 

bahwa kekalahan incumbent mengindikasikan pemilih semakin rasional.  Sikap 

apatisme pemilih dikarenakan calon yang ingkar janji, dan kinerja yang buruk 

merupakan tolak ukur penilaian masyarakat pemilih.  

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti 

dalam hal ini berusaha untuk mengetahui faktor penyebab kekalahan Zainal 

Abidin (incumbent) dan Anshori Djausal dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Lampung Utara tahun 2013. Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara dan dokumentasi. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk pada berbagai alasan pemilih di 

Kabupaten Lampung Utara dapat dikatakan bahwa mereka sedikit banyaknya 

telah menunjukkan perilaku pemilih yang rasional. Masyarakat mempunyai 

penilaian yang valid, mereka memberikan suara penghukuman dengan cara 

menjatuhkan pilihannya kepada calon lain karena melihat calon yang mereka pilih 

sebelumnya tidak menunjukkan kinerja yang baik. Masyarakat ingin suatu 

perubahan Lampung Utara untuk menjadi lebih baik lagi, terdapat unsur 

kekecewaan serta ketidakpuasan yang disebabkan dari beberapa faktor yaitu 

kebijakan tidak pro rakyat, program tidak dikomunikasikan, dan kinerja tidak 

terlaksana dengan baik.  

 

Munculnya faktor lain penyebab kekalahan Zainal Abidin dan Anshori Djausal 

yaitu kepemimpinan yang buruk dari seorang incumbent berdasarkan birokrasi 

pemerintahan yang tidak baik di masa jabatan Zainal Abidin disebabkan karena 

terdapat banyak jabatan di Kabupaten Lampung Utara ditempatkan oleh orang 

yang tidak tepat dan tidak sesuai disiplin ilmu, dinasti politik (nepotisme).  Maka 

masyarakat menjatuhkan suara penghukuman (punishment vote) dengan harapan 

dapat membuat Lampung Utara lebih maju dengan adanya perubahan seorang 

pemimpin yang baru. 
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