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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini ialah “Eksistensi Partai Bulan Bintang” Studi pada 

Dewan Pimpinan Wilayah PBB Provinsi Lampung. Untuk menghindari 

kesalahpahaman atas pengertian terhadap isi dari skripsi ini, agar tidak bersifat 

ambiguitas dan multitafsir, maka penulis akan memberikan batasan-batasan yang 

diuraikan, sebagai bentuk tujuan dan maksud pemahaman dari penulis, yakni 

sebagai berikut:  

Menurut kamus bahasa Indonesia, eksistensi adalah keberadaan. Lebih 

spesifik, merujuk kepada penjelasan Abidin Zaenal, eksistensi adalah suatu proses 

yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi 

itu sendiri, yakni exsistere, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. 

Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti,  melainkan  lentur  atau  kenyal  dan  

mengalami  perkembangan  atau sebaliknya  kemunduran,  tergantung  pada  

kemampuan  dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Jadi yang dimaksud 

dengan eksistensi dalam skripsi ini adalah sebuah keberadaaan yang mengandung 

unsur bertahan.1 Eksistensi dimaknai dengan keberadaan sebuah partai Politik.. 

Partai Bulan Bintang (Selanjutnya akan disebut PBB) adalah sebuah partai 

                                                           
1 Abidin Zainal, Analisis Eksistensial, Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Psikologi dan 

Psikiatri, (Jakarta : Raja Grafindo Persada tahun 2007) Hal 16 
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politik Indonesia berasaskan Islam. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 

1998 dan dideklarasikan pada 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran 

Baru, Jakarta.2 PBB telah mengikuti Pemilu sebanyak 4 kali, yaitu Tahun 1999, 

2004, 2009 dan 2014.3 

Dengan demikian, setelah diuraikan apa yang dimaksud dengan istilah atau 

pengertian yang terkandung dalam judul skripsi diatas. Maka fokus penelitian ini  

adalah mendeskripsikan keberadaan dari Partai Bulan Bintang dalam kancah 

perpolitikan Indonesia. Berbicara mengenai eksistensi sebuah partai politik tentu 

tidak lepas dari pembahasan tentang capaian dari partai dalam mengikuti pemilu. 

Mengingat PBB telah mengikuti pemilu sebanyak 4 kali. Jadi penelitian ini 

membahas dari sisi pencapaian Partai sertai dinamika yang terjadi dalam tubuh PBB 

khususnya di Lampung.  

B. Alasan Memilih Judul 

Yang Mendorong Penulis Untuk memilih Judul tersebut diatas adalah: 

1. Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu. 

Perolehan suara PBB pada pemilu tahun 2014 khususnya di Lampung sangat 

diluar Ekspektasi. PBB mendapati urutan ke 11 dari 12 partai politik peserta 

Pemilu, dengan perolehan suara sekitar 50,191 suara atau sekitar 1,22%. 

Skripsi yang berjudul Eksistensi Partai Bulan Bintang ini penting untuk 

diadakan suatu penelitian oleh karena perolehan suaranya pada pemilu 

                                                           
2 Lihat Hasil Muktamar IV Partai Bulan Bintang diterbitkan oleh: DPP PBB Periode 1426 

H – 1431 H/2015-2020. 
3 Lihat Website KPU, diakses di Kpu.co.id. 
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Tahun 2014 sangat rendah, yang notabene partai ini adalah partai yang 

berasaskan Islam. Padahal Mayoritas penduduk Lampung beragama muslim.    

2. Skripsi yang berjudul Eksistensi Partai Bulan Bintang ini melihat bagaimana 

keberadaan dari Partai Bulan Bintang ditinjau dari sisi Pelembagaan Partai. 

Pelembagaan aspek internal Partai Bulan Bintang menarik untuk diangkat 

karena partai ini merupakan partai yang dibentuk dengan semangat 

meneruskan perjuangan partai Masyumi waktu dahulu, serta terbentuknya 

partai dibidani begitu banyak Ormas Islam. 

3. Judul diatas adalah sangat relevan dengan disiplin Keilmuan yang penulis 

tekuni di Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam. 

C. Latar Belakang 

Eksistensi sebuah partai politik ditentukan dari keikutsertaan mereka dalam 

pemilihan umum untuk memperoleh suara dari konstituen agar mendapatkan 

kekuasaan di pemerintahan. Partai politik yang gagal dalam pemilihan umum akan 

terancam eksistensinya dalam persaingan mempertahankan dan merebut 

kekuasaan. Indonesia sebagai Negara penganut paham demokrasi tentunya tidak 

terlepas dari peran penting yang dilakukan oleh partai politik. Tidak semua partai 

politik di Indonesia mampu memberikan kontribusi secara komprehensif dan 

optimal terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini salah satunya 

dikarenakan proses pelembagaan (Institusionalisme) partai politik Indonesia masih 

belum optimal dan memiliki kompleksitas permasalahan internal.4 

                                                           
4 Rahman Arifin, Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional, 

(Surabaya; SIC Tahun 2002) Hal 21.  
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Terdapat banyak partai politik yang sudah lama melintang di Indonesia yang 

terlibat dalam proses demokratisasi yaitu salah satunya Partai Bulan Bintang 

(Selanjutnya akan disebut PBB). PBB adalah sebuah partai politik Indonesia yang 

berasaskan Islam dan didirikan pada 17 Juli 1998 dan dideklarasikan pada 26 Juli 

1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru, Jakarta. PBB telah mengikuti 

pemilu sebanyak empat (4) kali yakni pada Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. 

Sejak ikut pemilu pada tahun 1999, PBB mampu meraih 2.049.708 suara 

atau sekitar (1,93%) dan meraih 13 kursi DPR RI. Pada pemilu 2004 memperoleh 

suara sebanyak 2.970.487 atau sekitar (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR 

RI. Kemudian pemilu 2009 memperoleh suara sebanyak 1.864.752 atau sekitar 

(1,79%).5 Yang terakhir pada Pemilu 2014 perolehan suaranya mengalami 

penurunan dengan meraih 1.825.750 suara atau sekitar (1,46%).6 

Dari uraian data diatas, menunjukkan bahwa sejak ikut pemilu 1999 sampai 

2014, perolehan suara PBB relatif stagnan. Perolehan suaranya belum pernah 

melampaui 3%. Akibatnya, PBB gagal lolos Parliamentary Threshold sehingga 

tidak bisa menempatkan satupun wakilnya di Senayan.7 

Menarik mencermati kegagalan PBB. Tentu dengan tanpa niat menyalahkan 

siapapun. Dengan dianggapnya oleh sebagian kalangan sebagai penerus dari 

perjuangan Masyumi dan kelahirannya dibidani begitu banyak ormas Islam8, 

                                                           
5  Lihat Dokumen KPU, Bab V Hasil Pemilu dari Tahun 1955-2009. Diakses di Kpu.go.id. 
6 Lihat Surat Keputusan KPU, Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan 

Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota secara Nasional dalam Pemilu 

Tahun 2014  
7  Lihat Rekapitulasi KPU tentang Perolehan suara Partai Politik secara Nasional.  
8 Muza Kazhin & Alfian Hamzah, 5 Partai dalam Timbangan Analisis dan Prospek, 

Pustaka Hidayah, Hal 121. 
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seharusnya PBB punya modal yang cukup untuk survive. Sayangnya, realitanya 

tidaklah demikian. PBB seperti "gagap" bersaing dengan partai-partai lainnya, 

termasuk para pendatang baru. 

Begitu jugalah dinamika perolehan suara PBB di tingkat daerah, seperti di 

Provinsi Lampung. Dalam pemilu legislatif anggota DPRD tingkat provinsi tahun 

2009 tak ada satupun wakil menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Hanya 

memperoleh 56,265 suara. Pada pemilu 2014, partai ini kalah dan berada di urutan 

11 dari 12 (Dua belas) partai politik peserta pemilu dengan perolehan suara 50,191 

suara atau sekitar 1,22%. Sehingga dalam Pemilu legislatif anggota DPRD tingkat 

provinsi tak satupun wakil dari PBB menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung.  

Berdasarkan fenomena mengenai instability perolehan suara yang dialami 

Partai Bulan Bintang. Penulis melakukan kajian tentang Partai Bulan Bintang yang 

berfokus pada pelembagaan aspek internal yang berpengaruh terhadap kemerosotan 

suara pada pemilu tahun 2014 khususnya di provinsi Lampung 

Pelembagaan partai dalam aspek pengelolaan organisasi internal partai 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan partai meraih suara dalam 

pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Firmanzah (2008), bahwa peran partai 

secara institusional sebagai pusat yang mengendalikan kemenangan dalam pemilu 

itu sendiri. Aspek organisasi partai politik merupakan entitas yang penting untuk 

merebut dan mempertahankan kekuasaan pada sebuah pemerintahan. Keberhasilan 

sebuah partai politik terletak bagaimana mekanisme internal partai tersebut.9 

                                                           
9 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, Tahun 

2006) Hal 161. 
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Kemampuan partai politik dalam mencapai fungsi dan tujuannya merupakan 

integrasi dari struktur organisasi, perilaku aktor dan kelompok dalam organisasi, 

serta proses di dalam partai politik tersebut. Apabila internal partai bermasalah, 

maka sangat kecil kemungkinan harapan partai untuk dapat mencapai fungsi dan 

tujuannya secara optimal. 

Pelembagaan sangat penting agar sebuah partai dapat survive dalam kancah 

perpolitikan,10 apabila partai sudah terlembaga maka partai akan memiliki daya 

tahan yang tangguh dan bisa menyuguhkan pemerintahan yang baik dan dapat 

dipercaya rakyat sehingga mendorong pembangunan demokrasi. Pelembagaan 

partai akan menjadikan partai bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi yang semestinya. 

Hanya partai politik yang kuat dan terinstitusionalisasi yang menjanjikan 

pembangunan demokrasi yang lebih baik.11 Pelembagaan partai juga berpengaruh 

terhadap terlembaganya sistem kepartaian yang melahirkan pola kompetisi partai 

politik yang stabil.12 

Sebagai pilar demokrasi, partai politik merupakan lembaga yang sangat 

penting untuk ditingkatkan derajat pelembagaannya agar terbentuk suatu budaya 

politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Partai politik 

merupakan salah satu bentuk lembaga sebagai wujud ekpresi ide-ide, pikiran-

                                                           
10 Samuel P Huntington (1968), Pendapat ini dikutip oleh Akbar Tandjung, Dalam The  

Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi, (Jakarta: Gramedia  

Pustaka Utama Tahun 2007) Hal 23. 
11 S.P Huntington, The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century, 

(University of Oklahoma Press, Tahun 1993) Hal 12. 
12 Scott Mainwaring dan Mariano Torcal, Party System Institutionalization and Party   

System Theory After the Third Wave of Democratization dalam Katz, Richard. S dan William  Crotty  

(editor), Hand Book of Party Politics, (London: Sage, Tahun 2006) Hal 206-207. 
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pikiran, pandangan dan keyakinan dalam demokrasi13. Baik buruknya demokrasi 

terletak pada kualitas partai politik. Partai yang terinstitusionalisasi dengan baik 

akan mampu menciptakan kemajuan demokrasi.14 Karenanya memperbaiki 

demokrasi tanpa menyentuh pembaharuan partai politik dan sistem kepartaian 

adalah pembaharuan yang tidak esenssial.15 Sehingga sejatinya, pada titik inilah 

pelembagaan partai politik menjadi penting dan urgens. 

Dalam studi kepartaian di Indonesia, partai islam menjadi isu penting baru 

untuk dikaji. Kehadiran partai politik islam tentu memberi warna tersendiri dalam 

catatan sejarah demokratisasi Indonesia. Salah satunya tentang bagaimana partai 

islam dengan semua dinamisasinya mengelola internal partainya sehingga dapat 

terlembaga dengan baik. Masih terbatasnya penulisan terkait eksistensi Partai Bulan 

Bintang juga menjadi pendorong dilakukannya kajian tentang ini. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditegaskan bahwa yang menjadi fokus 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana eksistensi Partai Bulan Bintang di Lampung? 

2. Apa yang menjadi penyebab kemerosotan suara PBB pada pemilu Legislatif 

Tahun 2014 di Lampung ? 

 

                                                           
13 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah  

Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, Tahun 2005) Hal 52. 
14 Todd Landman, Terjemahan dari Issues and Methods in comparative politics, (London 

and New York: Routledg, Tahun 2000) Hal 189. 
15 Sigit Pamungkas, Partai Politik Teori Dan Praktek Di Indonesia, (Yogyakarta: Institute 

For Democracy And Welfarism, Tahun 2011) Hal 62. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

   1. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui Bagaimana Eksistensi Partai Bulan Bintang dan apa 

yang menjadi penyebab kemerosotan suara PBB pada pemilu Legislatif di 

Lampung? 

     2. Manfaat penelitian  

          a. Manfaat akademis  

               Manfaat akademis dari penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritik, diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

dan wawasan pengetahuan yang dipadukan dengan teori yang sesuai 

dengan realitas sosial dan politik sehingga dapat dijadikan referensi 

bagi ilmu pengetahuan.  

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu sumber Referensi dan 

sarana pemikiran bagi kalangan Akademisi dalam menunjang 

Penelitian selanjutnya yang akan berguna sebagai bahan 

perbandingan bagi Peneliti yang lain. 

    b. Manfaat praktis  

                  Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai oleh penulis adalah:  

1. Penelitian ini dapat menambah dan memperkaya bahan kajian dan 

pustaka bagi para pembaca atau pemerhati studi tentang Partai 

Politik Islam Indonesia, terutama bagi para mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 
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2. Memberikan informasi secara objektif kepada berbagai pihak yang 

ingin mengetahui lebih jauh mengenai Eksistensi Partai Politik yaitu 

Partai Bulan Bintang. 

 F. Metode Penelitian  

    1. Sifat Penelitian  

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif untuk menjelaskan pelembagaan Partai Bulan Bintang khususnya 

pelembagaan aspek internal partai,16 dengan menggunakan metode ini peneliti 

dapat menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, 

dan tingkah laku yang dapat diamati dari pengurus, anggota/Kader dan Elit Partai 

Bulan Bintang.17  

Penelitian ini menggunakan model pendekatan studi kasus untuk 

menjelaskan pelembagaan aspek internal Partai Bulan Bintang. Ada dua hal yang 

mengarahkan penulis pada penggunaan studi kasus. Pertama, studi kasus dapat 

memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan amat mendalam 

dimana peneliti dapat mengidentifikasi persoalan besar yang ada dibalik 

fenomena kegagalan Partai Bulan Bintang pada pemilu legislatif tahun 2014 di 

Lampung. Oleh karna itu, studi kasus merupakan metode yang tepat untuk 

memberi batasan-batasan terhadap persoalan yang diangkat dalam skripsi ini. 

Kedua, penelitian ini membahas peristiwa yang sudah terjadi, yakni kegagalan 

                                                           
16 Lihat Creswell, John W, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (California: Sage 

Publication, Tahun 2008) Hal 15.  
17 Lihat Hendarso, Emy Susanti, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan: 

Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar, (Prenada Media Group, Jakarta. Tahun 2007) 
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Partai Bulan Bintang dalam perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 

di Lampung. Hal ini membuat peneliti memang tidak bisa mengontrol peristiwa 

atau sangat kecil peluang mengontrol peristiwa yang sudah terjadi tanpa 

menggunakan studi kasus untuk membangun gambaran permasalahan yang 

mendalam.18  

Ada tiga alasan penulis menggunakan studi kasus, pertama, penulis 

beranggapan penelitian tentang pelembagaan aspek internal Partai Bulan 

Bintang yang merupakan partai islam adalah kajian baru dalam studi kepartaian 

di Indonesia. Kedua, penulis merasa terdapat hal unik dalam penelitian ini yakni 

mengenai Partai Bulan Bintang yang merupakan sebuah partai islam yang 

dibentuk oleh begitu banyak ormas islam tingkat nasional dan pendukung 

Masyumi waktu dahulu, namun gagal dalam mempertahankan keutuhannya. 

Ketiga, penulis memiliki keterbatasan untuk melakukan studi mengenai seluruh 

aspek pelembagaan Partai Bulan Bintang. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Kemudian untuk mendukung studi ini, penulis mencoba menambahkan 

beberapa informan yang relevan dengan studi ini. Studi ini dilakukan di kota 

Bandar Lampung, dimana informan berdomisili di kota Bandar Lampung. 

Penulis mempertimbangkan bahwa kota Bandar Lampung merupakan ibukota 

propinsi Lampung yang merupakan pusat dari segala aktivitas perpolitikan dan 

pemerintahan Lampung.  

                                                           
18 Lihat Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, Tahun 2006) Hal 1-3.  
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 Adapun informan tersebut adalah dalam tabel berikut:  

                                    Tabel I.1. Daftar Informan Penelitian  

No  Nama  
Waktu  

Wawancara  
Keterangan  Informan  

1  Husni  16 Juni 2017 
Pengurus Dewan 

Pimpinan Pusat PBB 
Utama  

2  
Nuraida 1 April 2017 Ketua DPW PBB 

Lampung 
Utama  

3 
Syafiq 16 Juni 2017 Sekertaris DPW PBB 

Lampung 
Utama 

4 
Soleh 28 Agustus 2017 Pengurus/Kader PBB 

Lampung 
Utama 

 

Dalam penelitian ini, guna mencapai tujuan yang sesuai dengan metode atau 

pendekatan yang digunakan, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

obsevasi, studi pustaka dan wawancara mendalam (depth interview). Langkah 

pertama dalam penelitian ini adalah observasi dengan melakukan pengamatan 

terhadap perilaku, aktivitas individu-individu dan fenomena-fenomena yang terjadi 

diinternal Partai Bulan Bintang yang berkaitan dengan pelembagaan aspek internal 

Partai. Kemudian langkah kedua melakukan studi pustaka melalui buku-buku teks, 

jurnal, surat kabar dan lain-lain, untuk mendapatkan informasi mengenai Partai 

Bulan Bintang khusunya terkait pelembagaan aspek internal Partai. Langkah 

pertama dan kedua dilakukan sebelum turun kelapangan guna mendapatkan data 

awal. 

Langkah selanjutnya dilakukan dengan wawancara untuk menggali 

informasi berkenaan dengan pelembagaan aspek internal Partai Bulan Bintang, 

untuk menelusuri kedalaman informasi tentang pengelolaan Partai dari aspek 

pelembagaannya. Wawancara dilakukan dengan mendalam dan intensif secara 
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terbuka dan fleksibel. Dalam mekanismenya peneliti juga merujuk pada Marsh dan 

Stoker, dimana wawancara mendalam yang dilakukan semestinya didasarkan pada 

sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan 

informal untuk memfasilitasi diskusi-diskusi antara peneliti dengan informan 

terkait pelembagaan aspek internal partai Bulan Bintang khususnya pengelolaan 

problematika internal partai, dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis buat dengan 

cara tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka juga digunakan agar memungkinkan 

terbangun eksplorasi dan menemukan inti dari yang meluas untuk membangun 

terwawancara berbicara panjang lebar tentang pelembagaan aspek internal partai 

Bulan Bintang mengenai fenomena-fenomena tentang isu-isu terkait pengelolaan 

problematika internal partai.19 

Guna memenuhi semua data yang diperlukan dalam mengungkap hal 

tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dua data, yakni data 

primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat 

perekam dan alat tulis. Beberapa temuan dari hasil wawancara menjadi data primer. 

Sedangkan sebagai data sekundernya temuan dari hasil observasi dan studi pustaka 

yang berupa catatan, buku-buku, media massa, jurnal, laporan penelitian, dan 

sebagainya.  

3. Analisis Data 

Studi ini mengambil totalitas dari karakter atau unit yang diteliti, yakni 

mengenai Partai Bulan Bintang yang berfokus pada Pelembagaan aspek internal 

                                                           
19 David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik, (Bandung: Nusa. 

Tahun 2010) 
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Partai di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Propinsi Lampung. Supaya dapat 

mengetahui pelembagaan aspek internal Partai Bulan Bintang dengan menjadikan 

elit-elit, anggota dan kader sebagai informan utama. 

Dari kedalaman analisisnya, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, dimana dalam melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran yang benar mengenai subjek yang diteliti. Berdasarkan metode yang 

digunakan, yakni metode kualitatif, maka informasi didapatkan langsung dari 

informan-informan yang berkompeten dalam bidangnya. Dari data-data yang 

diperoleh dari informan akan diolah menjadi sebuah output informasi yang mudah 

diserap atau dimengerti maknanya oleh masyarakat umum. 

G. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengamatan Penulis, terdapat beberapa tulisan yang secara khusus 

membahas tentang Eksistensi Partai Politik. Berikut adalah beberapa penelitian 

tentang Eksistensi Partai Politik, seperti salah satu Tulisan dari Feisal Akbar 

tentang Eksistensi partai politik lokal di aceh suatu kajian pada partai daulat aceh 

pada tahun 2009. Tulisan ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan 

kurangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Partai Daulat Aceh. juga 

strategi-strategi mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terobosan baru Partai 

Daulat Aceh dalam menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap partai 

tersebut. Penulis menemukan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

yang penulis buat diantaranya mengenai objek penelitian bahwasanya objek yang 
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diteliti oleh penulis sebelumnya adalah Partai Daulat Aceh. Sedangkan pada objek 

penelitian ini adalah Partai Bulan Bintang di Provinsi Lampung. 

Skripsi tahun 2014 yang ditulis Khairunnisa Lubis, Mahasiswa Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul Eksistensi Partai 

Golkar Dalam Politik Lokal: Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar 

Kabupaten Simalungun Tahun 2004-2009. Skripsi ini membahas mengenai 

Elektabilitas Partai Golkar di tingkat Legislatif di Kabupaten Simalungun 

cenderung stabil dan meningkat pada dua periode yaitu 1999-2004 dan 2004-2009, 

sementara perolehan suara Partai Golkar di kabupaten lain cenderung menurun. 

Namun pada tahun 2009 Partai Golkar Kabupaten Simalungun mengalami 

kemerosotan walaupun Partai Golkar tetap menjadi pengisi kursi legislatif 

terbanyak di DPRD Kabupaten Simalungun.  

Skripsi tahun 2009 yang ditulis Iswarizona Purba, mahasiswa Ilmu Politik 

Universitas Sumatera Utara berjudul Kiprah Partai Golkar dalam pentas Politik 

Nasional di bawah Kepemimpinan Akbar Tandjung. Skripsi ini menyoroti 

signifikansi kepemimpinan Akbar Tandjung sehingga Partai Golkar mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Banyak golongan percaya akan kinerja beliau, bahkan 

partai ini sempat menjadi partai yang paling diagungkan pada masanya. 

Selain skripsi diatas, terdapat buku yang mengkaji tentang masalah yang 

sama yaitu The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Tubulasi Politik 

Era Transisi yang ditulis oleh Akbar Tandjung pada tahun 2007. Tidak berbeda 

dengan skripsi di atas, buku ini juga menuliskan tentang kejayaan Akbar Tandjung 

dalam memimpin Partai Golkar. Penulis menemukan perbedaan penelitian 
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tersebut dengan penelitian yang penulis buat diantaranya mengenai objek 

penelitian bahwasanya objek yang diteliti oleh si penulis sebelumnya adalah Partai 

Golkar secara Nasional. Sedangkan pada objek penelitian ini adalah Partai Bulan 

Bintang di Provinsi Lampung. 

Terdapat satu buku lagi yang berjudul Politik Komunikasi Partai Golkar di 

Tiga Era oleh Rully Chairul Azwar. Buku setebal 206 halaman ini diterbitkan oleh 

Grasindo tahun 2009. Buku ini menjelaskan tentang upaya Partai Golkar tetap 

bertahan di era presiden yang berbeda. Adapun hal yang membedakan dari 

penelitian ini adalah bahwasanya penulis lebih berfokus pada beberapa aspek  

tentang bagaimana juga terkait dalam bahasan penulis akan tetapi yang 

membedakan dalam buku ini adalah tentang data maupun analisa strategi pemilu 

legislatif PBB di Provinsi Lampung.  

Skripsi yang berjudul Kekalahan Partai Golkar pada pemilihan kepala 

daerah di Kabupaten Toraja Utara 2010, yang ditulis oleh Dedy Alamsyah 

Mannaroy mahasiswa dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2011. Skripsi ini 

memaparkan kegagalan perwakilan Partai Golkar menjadi kepala daerah 

meskipun upaya yang dilakukan sudah maksimal, sebab masyarakat 

mengasumsikan Partai Golkar akan membawa dampak negatif bagi 

keberlangsungan pembangunan daerah. Perbedaan dengan penulisan saya terdapat 

di objek penelitian yaitu pada partai Bulan Bintang.  

Kemudian Buku yang berjudul 5 Partai dalam Timbangan yang ditulis oleh 

Musa Kazhim membahas mengenai 5 partai politik Indonesia yaitu PAN, PBB, 

PDI, PKB, PPP Tentang Analisis dan Prospek Partai kedepan. Bagaimana Awal 
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Pendiriannya, Tokoh-tokohnya, Platformnya, Basis Massanya, dan susunan 

kepengurusannya. 

Buku yang ditulis oleh Hamid Basyaib dan Hamid Abidin yang berjudul 

Mengapa Partai Islam Kalah ini membahas mengenai fenomena kekalahan partai-

partai Islam di dalam tengah masyarakat mayoritas muslim. Tulisan ini merupakan 

pijakan awal penulis dalam memetakan persoalan yang menyakut Eksistensi Partai 

Bulan Bintang. 

Dari rentetan judul skripsi dan buku diatas tidak terdapat penjelasan atau 

telaah atas Eksistensi Partai Bulan Bintang. Karenanya kajian dan penelitian 

tentang eksistensi Partai Bulan Bintang sejauh pelacakan peneliti bukan 

merupakan duplikasi dari riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini 

layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktik duplikasi sebagai 

salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sahih.  

 


