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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki 

jumlah penduduk sangat besar dan menduduki peringkat 4 
terbanyak setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. 
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia 
mencapai 250 juta dengan proporsi jenis kelamin laki laki dan 
perempuan yang hampir sama namun lebih banyak jenis 
kelamin perempuan. Dengan besarnya jumlah penduduk yang 
dimiliki oleh Indonesia ini pasti akan berdampak pada makin 
besarnya konsumsi pangan negara. Selain itu negara Indonesia 
juga merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di 
dunia, bahkan di masa lampau tembakau Jember menjadi 
bahan baku utama perusahaan rokok di Jerman. Tidak hanya 
tembakau, cengkih nusantara juga menjadi salah satu 
komoditas ternama, hal ini membuktikan bahwa hasil tembakau 
Indonesia mempunyai kualitas yang bagus untuk dijadikan 
komoditas utama sebagai industri rokok. 

Industri rokok di Indonesia memiliki peran penyumbang 
devisa yang cukup besar untuk negara. Sumbangan industri 
rokok dari hasil cukai untuk negara dapat mencapai belasan 
triliun rupiah per tahun. Menurut Rachmat (2010), nilai 
penerimaan dari cukai yang dari tahun ke tahun terus 
meningkat, yaitu dari Rp. 11,1 triliun pada tahun 2001 menjadi 
sekitar Rp. 47,0 triliun pada tahun 2008. Geliat produksi Industri 
rokok di Indonesia dapat dikatakan sangat bergairah sejak 
dahulu, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat 
Indonesia dengan kebiasaan merokoknya yang tidak 
memandang usia dan gender. Potensi angka permintaan produk 
rokok yang besar ini memberi peluang bagi produsen untuk 
selalu melakukan terobosan agar produknya dapat menjadi 
pilihan utama perokok di Indonesia. Hasil survey yang dilakukan 
oleh sebuah lambaga pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 
perusahaan Sampoerna menduduki peringkat pertama 
penguasaan pangsa pasar, peringkat kedua diduduki oleh 
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perusahaan Gudang Garam, dan peringkat ketiga diduduki oleh 
perusahaan Djarum. 

Di Indonesia terdapat beberapa merek dagang rokok 
mild yang cukup dikenal oleh kalangan perokok, diantaranya 
adalah A Mild, Clas Mild, Pro Mild, dan LA Lights. Keempat 
perusahaan tersebut telah lama menjadi produsen rokok di 
indonesia. Persaingan dari merek-merek rokok tersebut menarik 
untuk dijadikan objek penelitian. Makin banyaknya produk rokok 
bermerek ini menimbulkan persaingan antar industri, selain itu 
juga dapat mempengaruhi konsumen rokok Indonesia untuk 
memilih produk yang dapat memenuhi kepuasannya, yaitu 
produk rokok yang sesuai dengan harapan dan keinginan 
konsumen tersebut. Rokok mild tergolong kedalam jenis rokok 
sigaret kretek mesin atau SKM. Berdasarkan sebuah survey 
sebuah lembaga keuangan, jenis rokok SKM ini memiliki trend 
pangsa pasar yang selalu naik setiap tahunnya. Jenis rokok 
SKT (Sigaret Kretek Tangan) ini terus mengalami penurunan 
konsumsi tiap tahunnya. Penurunan konsumsi rokok berjenis 
SKT dan peningkatan konsumsi rokok berjenis SKM ini 
disebabkan oleh perubahan pola konsumsi konsumen rokok dari 
kretek non filter menjadi kretek filter, hal lain yang 
mempengaruhi konsumen untuk berpindah dari rokok kretek 
non filter menjadi kretek filter adalah alasan kesehatan, rokok 
yang menggunakan filter akan dapat menyaring tar dan nikotin 
yang ada dalam rokok, sehingga tar dan nikotin yang masuk ke 
dalam tubuh dapat diminimalisir. Grafik pangsa pasar rokok 
nasional berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pangsa Pasar Rokok Berdasarkan Jenis (Industry Update 

Bank Mandiri, 2013) 
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Terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan 
pertimbangan konsumen rokok di Indonesia dalam memilih 
rokok. Di kalangan mahasiswa, harga masih menjadi 
pertimbangan utama, di samping faktor lain seperti karakteristik 
produk, kemudahan konsumen dalam memperoleh produk, dan 
juga brand image yang ditimbulkan dari gencarnya promosi 
yang dilakukan oleh produsen. Produk yang mampu bersaing 
dan produsen yang mampu membaca peluang akan 
mendapatkan posisi teratas dalam persaingan pasar. 
Sebaliknya dari pihak produsen, mampu atau tidaknya produk 
bersaing erat kaitannya dengan kegiatan pemasaran yang 
dilakukan. Dalam kegiatan pemasaran terdapat 3 hal penting 
yang perlu diperhatikan oleh produsen, yaitu price (harga) yang 
berkenaan dengan penetapan harga jual serta kualitas mutu, 
product (produk) yang menyangkut pemilihan barang secara 
tepat, dan promotion (promosi) mengenai kebijaksanaan 
promosi yang tepat sesuai produk yang ditawarkan. 

Posisi persaingan antar merek rokok menjadi sangat 
penting diidentifikasi agar dapat memberikan gambaran 
informasi untuk produsen mengenai langkah apa yang 
seharusnya diambil untuk mempertahankan posisi produk atau 
bahkan menaikkan posisi produk tersebut. Berkembangnya 
industri rokok di Indonesia ini tentunya menjadikan persaingan 
antar produsen rokok nasional menjadi ketat untuk mencapai 
posisi teratas dalam segi apapun dan menjadi pilihan nomor 1 
bagi konsumen perokok. Persepsi perokok terhadap merek-
merek rokok tersebut akan sangat membantu untuk 
menentukan posisi persaingan industri rokok. Sebuah 
penghargaan yang diberikan oleh sebuah lembaga survei pada 
tahun 2014 menyebutkan bahwa Sampoerna A Mild meraih 
peringkat pertama dalam top brand award kategori rokok mild. 
Peringkat kedua diraih oleh merek Clas Mild, peringkat ketiga 
diarih Sampoerna U Mild, dan peringkat keempat diarih oleh 
merek LA Lights. Atas dasar tersebut, maka perlu dilakukan 
sebuah penelitian mengenai posisi persaingan produk rokok. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu peta 
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posisi persaingan antar merek berdasarkan persepsi konsumen 
rokok mild di Kota Malang.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 
1. Atribut apa yang signifikan sebagai pembentuk faktor dari 

variabel produk, harga dan promosi? 
2. Bagaimana persaingan yang terbentuk antara merek-merek 

rokok yaitu A Mild, Clas Mild, Pro Mild, dan LA Lights 
berdasarkan presepsi konsumen di Kota Malang? 

3. Bagaimana strategi bersaing yang dapat dilakukan oleh 
masing-masing produsen rokok A Mild, Clas Mild, Pro Mild, 
dan LA Lights? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui atribut-atribut yang signifikan sebagai pembentuk 

faktor dari variabel produk, harga, dan promosi. 
2. Menganalisis posisi persaingan yang terbentuk antara merek-

merek rokok yaitu A Mild, Clas Mild, Pro Mild, dan LA Lights 
berdasarkan persepsi konsumen di Kota Malang. 

3. Mengetahui strategi bersaing yang dapat dilakukan oleh 
masing-masing produsen rokok A Mild, Clas Mild, Pro Mild, 
dan LA Lights. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat manfaat yang diharapkan dari penelitian yang 

dilakukan ini adalah untuk : 
1. Mengetahui dan memahami persaingan antar merek produk 

rokok mild yang terbentuk dan referensi bagi peneliti lebih 
lanjut. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 
ataupun merumuskan strategi bersaing dalam industri rokok. 


