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PEMODELAN EXIT POLL 

PILPRES 17 APRIL 2019  



Metodologi Exit Poll 

• Populasi Exit Poll adalah seluruh pemilih yang datang ke TPS dalam 
pilpres/pemilihan umum 2019. 

• Sampel dipilih dengan metode stratified systematic two-stage random 
sampling.  

• Prosedur sampling exit poll: 

• Stratifikasi: TPS dikelompokkan menurut wilayah dapil DPR RI dan 
status wilayah pedesaan-perkotaan. 

• Stage-1 : Di masing-masing stratum (sub populasi yang merupakan 
irisan wilayah dapil dan status wilayah Desa-Kota), TPS sebagai 
primary sampling unit dipilih secara acak dengan teknik systematic 
random sampling dan dengan dengan jumlah proporsional. Total 
dipilih 3000 TPS secara nasional. 

• Stage-2 : Di masing-masing TPS terpilih, dipilih satu orang pemilih 
yang baru keluar dari TPS dengan gender pemilih (laki-laki atau 
perempuan) dan waktu keluar TPS yang telah ditentukan oleh pusat 
secara acak . Maka total sampel direncanakan 3000 responden. 

• Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara 
yang telah dilatih. 
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Flow chart penarikan sampel exit poll 

Populasi pemilih yang tersebar di 
seluruh TPS 

Populasi dikelompokkan menurut wilayah 
dapil DPR RI dan status Desa-Kota 
[stratifikasi].  

Stratum.1 

TPS 1 … TPS m 

Stratum.k 

… … 

TPS 1 … TPS n 

TPS [cluster] di masing-masing stratum 
(Dapil dan desa-kota) dipilih secara 
sistematik random sampling dengan jumlah 
proporsional 

Sampel TPS di 
stratum.k 

Sampel TPS di 
stratum.1 

Responden 
Di masing-masing TPS terpilih dipilih secara 
random 1 pemilih yang baru keluar dari 
TPS sebagai responden. Gender responden 
(laki-laki atau perempuan) dan waktu 
keluar TPS ditentukan secara acak. 
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Quick Count Pilpres & Pileg RI, 17 Apr 2019 
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Exit poll dilakukan pada waktu pencoblosan berlangsung (07.00-12.00), dengan memilih secara acak satu orang pemilih yang baru 

keluar dari TPS sebagai responden. Dalam pertanyaan pilpres, sebanyak 14.2% responden merhasiakan jawaban atau tidak bersedia 

menjawab. SMRC-LSI kemudian melakukan prediksi jawaban dari responden yang tidak bersedia menjawab tersebut melalui 

pemodelan regresi logistik. Hasil pemodelan exit poll: Jokowi-Amin 55%, Prabowo-Sandi 45%. Prediksi exit poll beberapa jam sebelum 

rekapitulasi suara itu ternyata  sangat akurat dibanding hasil quick count: Jokowi-Amin 54.83%, Prabowo-Sandi 45.17%. 
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Temuan 

 Exit poll dilakukan pada waktu pencoblosan berlangsung 
(07.00-12.00), dengan memilih secara acak satu orang 
pemilih yang baru keluar dari TPS sebagai responden.  

 Dalam pertanyaan pilihan presiden, sebanyak 14.2% 
responden merahasiakan jawaban atau tidak bersedia 
menjawab.  

 SMRC-LSI kemudian melakukan prediksi jawaban dari 
responden yang tidak bersedia menjawab tersebut melalui 
pemodelan regresi logistik.  

 Hasilnya pemodelan exit poll: Jokowi-Amin 55%, Prabowo-
Sandi 45%.  

 Prediksi exit poll beberapa jam sebelum rekapitulasi suara itu 
ternyata  sangat akurat dibanding hasil quick count: Jokowi-
Amin 54.83%, Prabowo-Sandi 45.17%. 
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Lampiran: Model Prediksi Exit Poll (Logit) 
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