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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 
Karakteristik responden merupakan gambaran umum 

keadaan responden yang digunakan dalam penelitian ini. 
Karakteristik pada penelitian ini dibagi kedalam beberapa 
bagian, diantaranya adalah dari segi usia, pendidikan terakhir, 
sumber pendapatan, jumlah pendapatan tiap bulan, merek 
rokok yang sering dikenal, merek rokok yang sering dibeli, dan 
jumlah konsumsi rokok per hari. Karakteristik responden dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 
 
Tabel 4.1 Karakteristik Responden 
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4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 Keberagaman merek rokok berjenis mild yang beredar di 
pasaran membuat konsumen penasaran untuk mencoba merek 
baru. Rokok yang menjadi kegemaran usia 25 keatas adalah 
rokok berjenis kretek non mild. Rokok yang menjadi selera usia 
25 tahun keatas adalah rokok kretek biasa contohnya adalah 
gudang garam surya. Menurut Kotler dan Keller (2007) 
perbedaan usia dapat mengakibatkan perbedaan pertimbangan 
dan pendapat dalam memilih suatu produk. Rokok berjenis mild 
ini adalah produk yang menyasar pangsa pasar anak muda, hal 
tersebut dibuktikan dengan hasil data responden yang 
menyebutkan bahwa reponden terbanyak adalah dengan rentan 
usia 18-25 tahun. 
 
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir 

Pendidikan merupakan salah satu cara meningatkan 
pengetahuan seseorang. Namun, pendidikan seseorang 
bukanlah jaminan dalam menentukan banyak sedikitnya 
pengetahuan seseorang. Menurut Notoadmodjo (2010) 
pendidikan akan mempengaruhi kognitif seseorang dalam 
meningkatkan pengetahuan. Karena pengetahuan sebenarnya 
tidak dibantuk hanya satu sub saja yaitu pendidikan tetapi ada 
sub bidang lain yang juga akan mempengaruhi pengetahuan 
seseorang misalnya pengalaman, informasi, kepribadian, dan 
lainnya. Responden terbanyak adalah dengan pendidikan 
terakhir tingkat SMA, hal tersebut dikarenakan kebanyakan 
responden adalah mahasiswa. 

 
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber 
Pendapatan  

Perbedan sumber pendapatan ini juga berdampak pada 
pemilihan merek rokok mild. Responden terbanyak adalah 
reponden dengan sumber pendapatan dari orangtua, hal 
tersebut dikarenakan memang kebanyakan responden pada 
penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang melakukan studi 
kuliah dan belum bekerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I 
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pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap 
orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia 
adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Ada banyak pendapat 
mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang 
menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di 
atas 20 tahun. 

 
4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 
Per Bulan 
 Perbedaan jumlah penghasilan juga akan mempengauhi 
seseorang dalam memilih dan membeli rokok mild. Jumlah 
penghasilan terbanyak adalah 1 hingga 2 juta, hal tersebut 
dikarenakan kebanyakan responden pada penelitian ini masih 
mengandalkan pendapatan orang tua. Harga produk rokok mild 
yang cukup tinggi membuat seseorang memiliki pertimbangan 
yang didasarkan pada penghasilan mereka. Menurut Boediono 
(2002) makin besar pendapatan atau penghasilannya, akan 
diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, jika 
pendapatan yang rendah akan diikuti tingkat konsumsi yang 
rendah pula. Namun tidak sedikit pula yang tingkat konsumsinya 
lebih besar daripada pendapatannya. 
 
4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Merek Rokok 

yang Sering   Dikenal 
Rokok mild merupakan jenis rokok yang sangat 

digemari kawula muda, pengenalan mereka terhadap suatu 
merek produk dipengaruhi oleh seberapa giat perusahaan rokok 
mild tersebut melakukan promosi. Merek rokok mild paling 
dikenal oleh reponden adalah Sampoerna A Mild. Menurut 
Mowen (2002) loyalitas dapat didasarkan pada perilaku 
pembelian aktual produk yang dikaitkan dengan proporsi 
pembelian. Perusahaan yang mempuyai basis pelanggan yang 
mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi biaya 
pemasaran perusahaan karena biaya untuk mempertahankan 
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pelanggan jauh lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan 
pelanggan baru. 

 
4.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Merek Rokok 
yang Sering Dibeli 
 Kategori merek rokok yang paling sering dibeli adalah 
lain lain, namun diantara merek rokok mild yand digunakan 
dalam penelitian, A Mild adalah yang paling sering dibeli oleh 
konsumen. Responden belum tentu membeli rokok yang paling 
dikenalinya, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yang 
salah satunya adalah keterjangkauan harga. Menurut Setiadi 
(2003) citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan 
rasakan ketika mendengar atau melihat suatu nama merek. 
Image konsumen yang positif terhadap suatu merek lebih 
memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. 
 
4.1.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah 

Konsumsi Batang Rokok 
 Rokok berjenis mild ini mempunyai peningkatan 
konsumsi yang terus bertambah setiap tahunnya. Responden 
terbanyak dari segi jumlah konsumsi batang rokok adalah 1-5 
batang per hari. Jumlah konsumsi rokok mild pada seseorang 
dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah 
pendapatan seseorang. Penghasilan yang tinggi pada diri 
seseorang sedikit banyak akan berpengaruh pada daya beli. 
Menurut Agustina (2005) makin keatas status sosial ekonomi 
seseorang, makin memungkinkan adanya peluang 
mengkonsumsi barang dan jasa secara lebih banyak, lebih 
lengkap, dan lebih mahal.  
 
4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
a. Uji Validitas 
 Pengujian instrumen penelitian penting untuk dilakukan 
agar data yang diperoleh dari responden dapat dijamin 
kevalidannya. Menurut Ghozali (2009) uji validitas digunakan 
untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
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mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuesioner terebut. Syarat yang digunakan untuk menentukan 
valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian yaitu dengan 
Pearson Correlation yang lebih besar dari 0.3. Suatu instrumen 
dinyatakan tidak valid apabila nilai yang didapat adalah kurang 
dari 0.3. Nilai – nilai dianggap memenuhi syarat dimana nilai 
signifikansi r tabel lebih kecil dari r hitung (uji 2 sisi dengan sig. 
0,05) maka instrumen dinyatakan valid. Hasil analisis validitas 
dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan hasil legkap dari uji validitas 
dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Uji Validitas 

Variabel Atribut R Sig r Keterangan 

Produk (X1) X1,1 
X1,2 
X1,3 
X1,4 
X1,5 
X1,6 

0,588 
0,572 
0,634 
0,773 
0,674 
0,615 

0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Harga (X2) X2,1 
X2,2 
X2,3 
X2,4 

0,785 
0,839 
0,762 
0,855 

0,361 
0,361 
0,361 
0,361 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Promosi 
(X3) 

X3,1 
X3,2 
X3,3 
X3,4 
X3,5 

0,881 
0,865 
0,645 
0,730 
0,534 

0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui data yang 
diberikan oleh responden reliabel atau tidak. Syarat yang 
digunakan dalam penentuan reliabel atau tidaknya adalah 
dengan nilai Cronbach Alpha, menurut Johnson dan 
Christensen (2012) apabila koefisien Cronbach Alpha ≥ 0.7 
maka dapat dikatakan reliabel. Nilai koefisien yang memadai 
menunjukkan bahwa terdapat kesamaan persepsi dalam 
menjawab kuesioner. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan 
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teknik Cronbach Alpha dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan hasil 
legkap dari uji reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Item α Keterangan 

Produk (X1) 6 0,713 Reliabel 

Harga (X2) 4 0,816 Reliabel 

Promosi (X3) 5 0,766 Reliabel 

 
4.3 Analisis Faktor 
 Analisis faktor dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui tingkat signifikansi atau nilai bobot tiap atribut dari 
masing-masing variabel. Variabel yang digunakan adalah 
produk, harga, dan promosi. Hasil pembentukan faktor baru dari 
analisis faktor ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengisi 
dimensi pada multidimensional scalling. Nilai tersebut 
didapatkan dengan cara melihat hasil factor loading yang ada 
pada component matrix. Hasil lengkap analisis faktor dapat 
dilihat pada Lampiran 5. 
 
a. Variabel Produk (X1) 

Hasil analisis faktor untuk variabel produk diperoleh nilai 
KMO sebesar 0,623 dengan presentase kumulatif sebesar 
56,12%, hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 56,12% 
varians dari variabel produk dapat dijelaskan oleh faktor yang 
terbentuk. Hasil nilai factor loading pada component matrix 
untuk variabel produk (X1) dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4 Nilai factor loading Variabel Produk (X1) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Component 

1 2 

Rasa .161 .685 
Aroma .122 .843 
Ukuran_Batang .625 .291 
Popularitas .799 .079 
Daya_Bakar .675 .212 
Kemasan_Menarik .586 -.429 
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 Pada analisis faktor variabel produk terbentuk 2 faktor. 
atribut Ukuran Batang, Popularitas, Daya Bakar, dan Kemasan 
Menarik masuk kedalam faktor 1 dengan penamaan faktor baru 
yaitu “Bentuk Fisik Produk”. Sedangkan atribut  Rasa dan 
Aroma masuk kedalam faktor 2 dengan penamaan faktor baru 
yaitu “Kualitas Rasa dan Aroma”. 
 
b. Variabel Harga (X2) 

Hasil analisis faktor untuk variabel harga diperoleh nilai 
KMO sebesar 0,794 dengan presentase kumulatif sebesar 
79,58%, hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 79,58% 
varians dari variabel harga dapat dijelaskan oleh faktor yang 
terbentuk. Hasil nilai factor loading pada component matrix 
untuk variabel harga (X2) dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5 Nilai factor loading Variabel Harga (X2) 
 

 
Component 

1 2 

Harga_Terjangkau .818 .269 
Harga_Sesuai_Isi .712 .462 
Harga_Promosi .248 .951 
Harga_Sesuai_Mutu .856 .153 

 
 Pada analisis faktor variabel produk terbentuk 2 faktor. 
Atribut Harga Terjangkau, Harga Sesuai Isi dan Harga Sesuai 
Mutu masuk kedalam faktor 1 dengan penamaan faktor baru 
yaitu “Kesesuaian Harga Produk”. Sedangkan atribut  Rasa dan 
Aroma masuk kedalam faktor 2 dengan penamaan faktor baru 
yaitu “Promosi Harga”. 
 
c. Variabel Promosi (X3) 

Hasil analisis faktor untuk variabel promosi diperoleh 
nilai KMO sebesar 0,822 dengan presentase kumulatif sebesar 
80,35%, hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 80,35% 
varians dari variabel promosi dapat dijelaskan oleh faktor yang 
terbentuk. Hasil nilai factor loading pada component matrix 
untuk variabel  promosi (X3) dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Nilai factor loading Variabel Promosi (X3) 
 

 
Component 

1 2 

Slogan_Tagline_Menarik .788 .091 
Frekuensi_Iklan .911 -.078 
Menjadi_Sponsor_Event .873 -.170 
Banyaknya_Baliho .865 -.193 
Rekomendasi_Perokok_Lain .339 .928 

 
 Pada analisis faktor variabel produk terbentuk 2 faktor. 
Atribut Slogan atau Tagline Menarik, Frekuensi Iklan, Menjadi 
Sponsor Event, dan Banyaknya Baliho masuk kedalam faktor 1 
dengan penamaan faktor baru yaitu “Keaktifkan Promosi 
Produsen”. Sedangkan atribut  Rekomendasi dari Perokok Lain 
masuk kedalam faktor 2 dengan penamaan faktor baru yaitu 
“Rekomendasi Produk”. 
 
4.4 Pemetaan Posisi dengan Multidimensional Scaling 
 Tujuan utama dalam penelitian analisis persaingan 
produk ini adalah memetakan posisi merek-merek rokok yang 
diperbandingkan. Merek-merek rokok yang diperbandingkan 
adalah A Mild, Clas Mild, Pro Mild, dan LA Lights. Keempat 
merek rokok terebut adalah produk dari perusahaan yang 
berbeda beda. Rokok bermerek A Mild adalah keluaran dari 
perusahaan Sampoerna. Rokok bermerek Clas Mild adalah 
keluaran dari perusahaan Nojorono. Rokok bermerek Pro Mild 
adalah keluaran dari perusahaan Gudang Garam. Rokok 
bermerek LA Lights adalah keluaran dari perusahaan Djarum. 
 Perbandingan merek-merek rokok ini berdasar pada 3 
variabel diantaranya adalah variabel produk, harga dan promosi. 
Hasil lengkap dari analisis masing-masing variabel dapat dilihat 
pada Lampiran 6. Konfigurasi posisi masing-masing merek 
rokok disajikan dalam peta persepsi pada Gambar 4.1, Gambar 
4.2, dan Gambar 4.3 berikut ini : 
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a. Variabel Produk 
 

Tabel 4.7 Koordinat Variabel Produk 

Stimulus Coordinates Dimension 

Stimulus 
Number 

Stimulus Name 1 2 

1 A Mild 0,5782 1,6973 
2 Clas Mild 1,3463 -0,8906 
3 LA Lights -0,9445 -0,3859 
4 Pro Mild -0,9802 -0,4280 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.1 Peta Persepsi Produk 
 

 Kuadran I 
Kuadran 1 memiliki nilai dimensi 1 dan 2 positif. Pada 

dimensi 1 apabila makin ke kanan maka hasilnya akan makin 
bagus, sedangkan pada dimensi 2 apabila makin keatas 
maka hasilnya akan makin bagus. Pada kuadran ini terdapat 
rokok bermerek A Mild yang berada pada (0.5782 ; 1.6973). 
Hal ini memberikan informasi bahwa rokok A Mild memiliki 
keunggulan atau kekuatan yang besar pada atribut “Bentuk 
Fisik Produk” dan “Kualitas Rasa dan Aroma”.  
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Dari hasil pemetaan tersebut dapat diketahuai bahwa 
berdasarkan persepsi konsumen, rokok A Mild unggul dari 
segi “Bentuk Fisik Produk” dan “Kualitas Rasa dan Aroma” 
dibanding 3 merek pesaing yaitu Clas Mild, Pro Mild, dan LA 
Lights. Hal tersebut menunjukkan bahwa rokok ini unggul di 
semua atribut pada variabel produk. Rokok sampoerna A 
Mild merupakan rokok berjenis mild yang sudah cukup lama 
beredar di pasaran rokok mild. Suatu produk akan 
didapatkan ketika suatu produk tersebut menjadi pelopornya. 
Dengan kekuatan tersebut tentunya menjadi mudah bagi 
merek rokok A Mild untuk mendapatkan konsumen barunya.  

 Kuadran II 
Kuadran 2 memiliki nilai dimensi 1 positif dan dimensi 2 

negatif. Pada kuadran ini terdapat rokok bermerek Clas Mild 
yaitu pada koordinat (1.3464 ; -0.8906). hal ini memberikan 
informasi bahwa rokok bermerek Clas Mild ini unggul dari 
segi “Bentuk Fisik Produk”, namun lemah dari segi “Kualitas 
Aroma dan Rasa”. Clas Mild sama – sama memiliki 
keunggulan keunggulan di segi “Bentuk Fisik Produk” dengan 
rokok A Mild, namun kalah dari segi “Kualitas Aroma dan 
Rasa”. Jika ditinjau dari nilai koordinatnya, Clas Mild sedikit 
lebih unggul di segi “Bentuk Fisik Produk” karena letaknya 
yang lebih ke kanan dibandingkan dengan A Mild. Keawetan 
menjadi salah satu pertimbangan oleh konsumen dalam 
membeli suatu produk. Makin lama daya bakar rokok 
tentunya akan makin lama pula konsumen dapat 
menikmatinya. 

 Kuadran III 
Kuadran 3 memiliki nilai dimensi 1 dan 2 yang negatif. 

Pada kuadran ini terdapat rokok bermerek Pro Mild dan LA 
Lights. Kedua rokok ini sama sama memiliki nilai yang negatif 
baik itu dari segi “Bentuk Fisik Produk” maupun “Kualitas 
Rasa dan Aroma”. Rokok bermerek Pro Mild berada pada 
koordinat (-0.9802 ; -0.4208) sedangkan rokok bermerek LA 
Lights berada pada koordinat (-0.9445 ; -0.3859). hal tersebut 
memberikan dambaran bahwa rokok LA Lights sedikit lebih 
unggul dari merek Pro Mild karena nilai koordinat LA Lights 
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lebih besar. Kedua merek terletak berdekatan pada kuadran 
3, hal ini menunjukkan bahwa kedua merek ini harus 
meningkatkan nilai semua atribut yang ada pada variabel 
produk. 

 Kuadran IV 
Kuadran 4 memiliki nilai dimensi 1 negatif dan 

dimensi 2 positif. Pada kuadran ini tidak terdapat satupun 
merek rokok yang diperbandingkan. Hal tersebut berarti 
bahwa tidak ada merek rokok yang unggul atau memiliki 
kekuatan di segi “Bentuk Fisik Produk” namun memiliki 
kelemahan di segi “Kualitas Rasa dan Aroma”. 

 Rasa dan Aroma yang diberikan oleh rokok A Mild yang 
khas menimbulkan persepsi yang positif dari responden 
sehingga responden memberikan penilaian yang lebih baik 
dibanding ketiga merek rokok yang lain. Kualitas Rasa dan 
Aroma pada sebuah rokok tidak lepas dari kualitas bahan baku 
tembakau dan cengkeh yang digunakan. Selain bahan baku, 
proses produksi juga sedikit banyak akan berengaruh pada rasa 
rokok yang dihasilkan. Dari segi ukuran batang, daya bakar dan 
kemasan, produk rokok A Mild masih kalah dengan Clas Mild 
yang notabene berdasarkan penilaian konsumen, rokok ini 
memiliki daya bakar yang bagus sehingga dapat tahan lama dan 
corak warna pada kemasan yang lebih menarik dari ketiga 
merek yang lainnya.  

Menurut Madura (2007) jika perusahaan dapat 
mempertahankan popularitas produk (dan secara tidak langsung 
permintaannya), maka perusahaan bisa menghasilkan 
pendapatan yang lebih besar. Apabila produk rokok mempunyai 
kualitas daya bakar yang baik maka tentunya akan makin lama 
pula konsumen dapat menikmati rokok tersebut. Namun 
sebaliknya, rokok yang mempunyai kualitas daya bakar rendah 
akan cepat habis, sehingga konsumen hanya dapat menikmati 
rokok tersebut dalam jangka waktu yang pendek. Keawetan 
suatu produk menjadi pertimbangan oleh konsumen dalam 
melakukan pembelian produk. Menurut Tjiptono (2002) ada 8 
dimensi penentu kualitas produk manufaktur, salah satu 
diantaranya adalah daya tahan atau durability yaitu berkaitan 
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dengan berapa lama produk tersebut terus dapat digunakan. 
Misalnya umur ekonomis produk, keawetan produk. 
 
b. Variabel Harga 
 
Tabel 4.8 Koordinat Variabel Harga 

Stimulus Coordinates Dimension 

Stimulus 
Number 

Stimulus Name 1 2 

1 A Mild -0,0520 -1,7198 
2 Clas Mild -1,6148 0,3799 
3 LA Lights 0,8182 0,6533 
4 Pro Mild 0,8539 0,6846 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Peta Persepsi Harga 

 Kuadran I 
Kuadran 1 memiliki nilai dimensi 1 dan 2 positif. Pada 

dimensi 1 apabila makin ke kanan maka hasilnya akan makin 
bagus, sedangkan pada dimensi 2 apabila makin keatas 
maka hasilnya akan makin bagus. Pada kuadran ini terdapat 
2 merek rokok yaitu LA Lights dan Pro Mild yang masing-
masing berada pada koordinat (0.8128 ; 0.6553) dan (0.8539 
; 0.6846) yang artinya kedua merek rokok ini memiliki 
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keunggulan pada “Kesesuaian Harga Produk” dan “Promosi 
Harga”. Kedua merek rokok ini memiliki kemiripan, namun 
berdasarkan nilai koordinat Pro Mild sedikit lebih unggul 
dibandingkan LA Lights. Berdasarkan persepsi konsumen 
rokok bermerek Pro Mild dan LA Lights memiliki harga yang 
terjangkau dan juga kesesuaian harga dengan isi per 
bungkus serta kesesuaian harga dengan kualitas produk.  

 Kuadran II 
Kuadran 2 memiliki nilai dimensi 1 positif dan dimensi 2 

negatif. Pada kuadran ini tidak terdapat satupun merek rokok 
yang diperbandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 
satupun merek rokok yang unggul dari segi “Kesesuaian 
Harga Produk” dan lemah pada segi “Promosi Harga”. 

 Kuadran III 
Kuadran 3 memiliki nilai dimensi 1 dan 2 yang negatif. 

Pada kuadran ini terdapat rokok bermerek A Mild yang 
berada pada koordinat (-0.0520 ; -1.72198). Nilai tersebut 
menujukkan bahwa rokok merek A Mild ini memiliki 
kelemahan pada kedua dimensi yaitu “Kesesuaian Harga 
Produk” dan “Promosi Harga”. Namun jika dilihat pada nilai 
koordinat, rokok Merek A Mild memiliki kesesuaian harga 
produk yang cukup baik karena letaknya mendekati sumbu 0. 
Rokok merek A Mild ini memang memiliki citra harga yang 
mahal di mata konsumen, namun dari segi mutu produk, 
merek ini sangat unggul karena rasa dan aroma yang bagus. 

 Kuadran IV 
Kuadran 4 memiliki nilai dimensi 1 negatif dan 

dimensi 2 positif. Pada kuadran ini terdapat merek rokok Clas 
Mild yang berada pada koordinat (-1.6148 ; 0.3799). Rokok 
ini memiliki kesamaan dengan 2 merek rokok lainnya yaitu 
Pro Mild dan LA Lights dalam segi “Promosi Harga”. 
Berdasarkan persepsi konsumen, rokok Clas Mild ini memiliki 
kesesuaian harga dengan isi per bungkus serta kesesuaian 
harga dengan mutu yang lemah. 

 Berdasarkan peta persepsi yang terbentuk diatas, 
didapatkan bahwa antar merek yang diperbandingkan memiliki 
persamaan. Pada peta persepsi harga merek rokok Pro Mild 
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dan LA Lights terletak pada kuadran yang sama maka itu artinya 
kesesuaian harga produk dan promosi harga oleh kedua 
perusahaan tersebut hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa 
kedua merek ini melakukan persaingan kuat. LA Lights 
merupakan pesaing ketat Pro Mild, begitu pula sebaliknya. 
Rokok bermerek A Mild memiliki keterjangkauan harga yang 
berbeda dengan ketiga merek rokok yang lain berdasarkan 
persepsi konsumen. Berdasarkan harga di pasaran, rokok A 
Mild dijual dengan kisaran harga Rp. 19.000 berbeda dengan 
merek yang lainnya yang harganya berada di kisaran Rp. 
16.000 hingga Rp. 18.000. Namun hanya saja ketiga merek 
rokok yaitu Pro Mild, LA Lights dan Pro Mild sering melakukan 
promosi kepada konsumen dengan memeberikan potongan 
harga, hal tersebut guna menarik hati dari konsumen. berbeda 
dengan A Mild yang memang jarang melakukan promosi harga 
dikarenakan produsen rokok tersebut cukup yakin bahwa 
dengan harga cukup mahal yang ditawarkan saat ini tidak 
menurunkan minat konsumen untuk membeli produknya karena 
memiliki keunggulan kualitas rasa dan aroma. 

Harga menjadi pertimbangan utama oleh konsumen 
dalam membeli suatu produk. Harga menentukan kualitas 
produk yang diberikan oleh perusahaan. Makin bagus kualitas 
produk maka identik dengan harganya yang makin mahal, 
namun tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan 
menawarkan harga yang terjangkau namun dengan kualitas 
yang tidak kalah bagus dengan produk yang dijual dengan 
harga mahal. Strategi harga memang menjadi penting ketika 
konsumen dihadapkan pada dua produk dengan kualitas yang 
hamper sama. Rokok bermerek A Mild, mempunyai harga yang 
paling tinggi diantara keempat produk rokok yang 
diperbandingkan, harga tinggi yang ditawarkan kepada 
konsumen tentunya dibarengi dengan pemberian kualitas 
produk yang bagus pula. Menurut Kotler (2011) suatu 
perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang 
diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harga yang diberikan 
lebih tinggi daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut 
akan kehilangan kemungkinan untuk memetik laba jika 
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harganya ternyata terlalu rendah daripada nilai yang diterima, 
perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan 
memperoleh laba. 
 
c. Variabel Promosi 

 
Tabel 4.9 Koordinat Variabel Promosi 

Stimulus Coordinates Dimension 

Stimulus 
Number 

Stimulus Name 1 2 

1 A Mild 0,0561 1,7127 
2 Clas Mild 1,6113 -0,3280 
3 LA Lights -0,9064 -0,6832 
4 Pro Mild -0,7610 -0,7015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.3 Peta Persepsi Promosi 

 Kuadran I 
Kuadran 1 memiliki nilai dimensi 1 dan 2 positif. Pada 

dimensi 1 apabila makin ke kanan maka hasilnya akan makin 
bagus, sedangkan pada dimensi 2 apabila makin keatas 
maka hasilnya akan makin bagus. Pada kuadran ini terdapat 
merek rokok A Mild yang berada pada koordinat (0.0561 ; 
0.6553) yang artinya rokok ini memiliki keunggulan pada 
“Keaktifan Promosi Produsen” dan “Rekomendasi Produk”. 
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Rokok yang memiliki slogan go ahead ini memiliki tingkat 
rekomendasi produk yang bagus karena memang kualitas 
mutu rasa dan aroma yang diberikan cukup baik dibanding 
ketiga produk yang lain. 

 Kuadran II 
Kuadran 2 memiliki nilai dimensi 1 positif dan dimensi 2 

negatif. Pada kuadran ini terdapat merek rokok Clas Mild 
yang berada pada koordinat (1.6113 ; -0.3280). Hal ini 
menunjukkan bahwa Clas Mild merupakan rokok yang sangat 
gencar melakukan promosi iklan di media massa. Kegiatan 
promosi yang iklan yang dilakukan oleh perusahaan nojorono 
lebih baik dibanding ketiga merek rokok pesaingnya, hal 
tersebut dibuktikan dengan banyaknya brosur dan juga baliho 
di sekitaran Kota Malang. Apabila merek rokok A Mild sering 
menjadi sponsor di sebuah event, maka Clas Mild cenderung 
menggencarkan promosinya lewat iklan, namun tidak 
menutup kemungkinan rokok merek ini juga mensponsori 
sebuah event. Rokok yang dikenal dengan slogan act now ini 
sering mensponsori event music DJ di berbagai klub malam 
dan kafe kota kota besar di Indonesia, salah satu event yang 
terkenal adalah Clasoundsation.  

 Kuadran III 
Kuadran 3 memiliki nilai dimensi 1 dan 2 yang negatif. 

Pada kuadran ini terdapat 2 merek rokok, diantaranya adalah 
Pro Mild dan LA Lights. Kuadran ini bernilai negatif pada 
dimensi 1 dan dimensi 2, itu artinya kedua merek ini memiliki 
kelemahan pada variabel promosi. Rokok bermerek Pro Mild 
berada pada koordinat (-0.7610 ; -0.7015) dan LA Lights 
berada pada koordinat (-0.9064 ; -0.6832). hal tersebut 
menunjukkan promosi yang dilakukan oleh kedua produk ini 
masih kurang. 

 Kuadran IV 
Kuadran 4 memiliki nilai dimensi 1 negatif dan 

dimensi 2 positif. Pada kuadran ini tidak terdapat merek 
rokok apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 
produsen rokok yang lemah pada aktifitas promosi namun 
kuat pada rekomendasi produk. 
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 Dari hasil peta persepsi yang terbentuk didapatkan 
bahwa variabel promosi merek rokok LA Lights dan Pro Mild 
sama sama berada pada kuadran 3 yang artinya menurut 
konsumen kedua produsen dari merek tersebut saling bersaing 
ketat dan juga memiliki persamaan tingkat rekomendasi produk 
serta keaktifan kegiatan promosi yang dilakukan. Merek rokok 
Clas Mild menjadi pesaing bagi kedua merek tersebut dari segi 
tingkat rekomendasi produk. Berbeda dengan merek rokok 
bermerek A Mild, terletak pada kuadran 1 yang artinya 
mempunyai nilai dimensi 1 dan juga dimensi 2 yang positif. 
Berdasarkan konsumen, rokok A Mild merupakan rokok yang 
paling sering menjadi sponsor sebuah event dan juga tingkat 
rekomendasi yang bagus dari perokok lain. A Mild pernah 
membuat sebuah event audisi band yang bertajuk “A Mild Live 
Wanted” yang berhasil mengorbitkan grup band d’Masiv yang 
sekarang menjadi salah satu band terkenal di Indonesia. LA 
Lights juga mempunyai sebuah event yang dinamakan “LA 
Lights Indiefest Music” namun belum ada band ternama yang 
dihasilkan dari kompetisi ini. Rokok bermerek Pro Mild dan Clas 
Mild mempunyai kesamaan dalam menjadi sponsor event yaitu 
sebagai sponsor event musik. Clas Mild lebih banyak menjadi 
sponsor event musik elektronik sedangkan Pro Mild terkenal 
dengan event Pro Jam nya yaitu event hiburan musik dengan 
band band ternama di Indonesia. 

Sebuah iklan yang bagus adalah iklan yang secara 
efektif menyampaikan pesan mengenai produk yang ditawarkan 
kepada konsumen. Menurut Niken (2007) dalam tata karma dan 
tata cara periklanan Indonesia dinyatakan bahwa : iklan adalah 
segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan 
lewat media dan dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal seta 
ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Dalam 
pengiklanan diperlukan sebuah hastag atau tagline yang 
menarik agar konsumen. masing-masing merek rokok mild yang 
diperbandingkan mempunyai tagline yang berbeda beda. Merek 
rokok A Mild dengan slogan “Go Ahead”, Clas Mild dengan 
slogan “Act Now”, Pro Mild dengan slogan “Main bareng bukan 
jaim bareng”, dan LA Lights dengan slogan “Enjoy Aja”. Ada 
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berbagai macam media yang dapat digunakan untuk 
mengiklankan suatu produk, diantaranya adalah media 
elektronik dan juga media cetak. Rokok beremerek Clas Mild 
menjadi rokok yang paling sering memunculkan iklannya 
berdasarkan persepsi konsumen, hal tersebut dibuktikan bahwa 
banyak baliho dan poster rokok beremek Clas Mild muncul di 
Kota Malang baik itu di jalan maupun di tempat berkumpulnya 
suatu massa. 

Responden berjumlah 100 orang menunjukkan 
kesamaan sikap pada ketiga variabel yang diteliti. Hal tersebut 
dibuktikan pada diagram Scatterplot of Linear Fit yang 
menunjukkan titik-titik koordinat tidak membentuk berbagai 
kelompok koordinat sendiri, namun relatif menggerombol di 
tengah. 

  
4.5 Strategi Bersaing 

Dari ketiga pemetaan posisi produk yang terbentuk 
berdasarkan setiap variabel, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa keempat merek produk rokok mild tersebut memiliki 
kedudukan masing-masing berdasarkan persepsi konsumen. 
Diagram pemetaan posisi produk menunjukkan bahwa rokok 
bermerek A Mild dari perusahaan sampoerna sebagai market 
leader, rokok bermerek Clas Mild dari perusahaan nojorono 
sebagai market challenger dan rokok bermerek LA Lights dari 
perusahaan djarum dan Pro Mild dari perusahaan surya sebagai 
market follower. Menurut Lubis (2004) untuk mendapatkan 
posisi sebagai market leader, perusahaan memiliki keunggulan 
harga daripada pesaing, memperkenalkan produk baru, dan 
intensitas promosi dan distribusi yang besar serta luas. 
Peringkat merek rokok mild yang disusun berdarkan setiap 
variabel dapat dilihat pada Tabel 4.10 
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Tabel 4.10 Peringkat Merek Rokok Mild Berdasarkan Setiap Variabel 

Variabel Atribut Peringkat 

Produk Bentuk Fisik Produk 1. Clas Mild 
2. A Mild 
3. LA Lights 
4. Pro Mild 

Kualitas Rasa dan 
Aroma 

1. A Mild 
2. LA Lights 
3. Pro  Mild 
4. Clas Mild 

Harga Kesesuaian Harga 
Produk 

1. Pro Mild 
2. LA Lights 
3. A Mild 
4. Clas Mild 

Promosi Harga 1. Pro Mild 
2. LA Lights 
3. Clas Mild 
4. A Mild 

Promosi Keaktifan Promosi 
Produsen 

1. Clas Mild 
2. A Mild 
3. Pro Mild 
4. LA Lights 

Rekomendasi Produk 1. A Mild 
2. Clas Mild 
3. LA Lights 
4. Pro Mild 

 
Strategi Positioning merupakan strategi untuk 

menciptakan perbedaan yang unik antara satu merek dengan 
merek yang lainnya sehingga terbentuk suatu citra dari 
konsumen. Strategi ini mengkombinasikan strategi dari bauran 
pemasaran yang dirancang oleh suatu perusahaan untuk tujuan 
tertentu. Perusahaan yang dapat mampu memposisikan 
produknya dengan baik di pasaran akan mengalami sedikit 
kendala dalam persaingan antar produk sejenis. Kinerja 
manajemen pemasaran sangat berperan pada strategi 
positioning, perusahaan dapat memacu apa yang menjadi 
kelemahan dibandingkan dengan produk pesaing terdekat 
berdasarkan peta posisi yang terbentuk. Menurut Mullins et al. 



 

60 

 

(2005) apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan 
kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek 
dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk 
membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan 
produk pesaing. 

Dalam penelitian ini, rokok bermerek A Mild merupakan 
rokok yang paling dikenal oleh konsumen dengan jumlah 47% 
dari seluruh responden, namun harga yang ditawarkan relatif 
mahal membuat konsumen terkadang lebih memilih untuk 
mengkonsumsi rokok yang memiliki harga lebih murah namun 
kualitasnya tidak jauh berbeda. Rokok bermerek Clas Mild 
menjadi pesaing ketat dari A Mild karena memiliki harga yang 
relatif lebih murah. Kelemahan dari segi kualitas rasa dan aroma 
inilah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan 
peningkatan kualitas Clas Mild, misalkan dengan studi 
mengenai daun tembakau dan juga cengkeh serta proses 
produksi yang bagus, agar nantinya memperoleh hasil yang 
bagus pula. 

Selanjutnya rokok yang memiliki banyak sekali kemiripan 
adalah LA Lights dan Pro Mild. Kedua rokok ini menunjukkan 
posisi yang berdekatan dan selalu ada pada kuadran sama 
sehingga memiliki banyak kemiripan di setiap variabel. 
Berdasarkan hal tersebut, persaingan yang ditunjukkan oleh 
keduanya menjadi sangat ketat. Kedudukan kedua merek ini 
sebagai market follower tentunya banyak hal yang harus 
ditingkatkan lagi agar dapat bersaing. Dari segi Bentuk Fisik 
Produk, perlu diadakannya sebuah peningkatan mutu bahan 
baku cengkeh dan daun tembakau agar produk memiliki daya 
bakar yang bagus dan juga desain kemasan yang menarik 
dengan penambahan corak warna ataupun desain bentuk 
kemasan yang inovatif guna menarik perhatian konsumen. 
Popularitas yang diperoleh suatu produk juga tidak lepas dari 
kualitas yang ditawarkan, walaupun keberadaan dari produk 
tersebut lebih awal juga ikut berpengaruh. Tidak menutup 
kemungkinan sebuah produk baru dapat langsung bersaing 
dengan produk lama yang sudah ada. Disisi lain menurut 
persepsi konsumen, kedua produk ini memiliki keunggulan dari 
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segi kesesuaian harga produk. Harga jual yang ditawarkan oleh 
kedua produk ini relatif lebih murah dibanding A Mild dan Clas 
Mild. Keunggulan ini yang menjadi kekuatan bagi kedua produk 
untuk mendapatkan konsumen. 

Harga jual LA Lights dan Pro Mild yang lebih murah 
menjadi alternatif konsumen agar dapat tetap dapat menikmati 
rokok mild di akhir bulan. Kedua produk ini harus lebih gencar 
promosi agar dapat memposisikan produknya lebih baik lagi di 
benak konsumen. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan 
menjadi sponsor event anak muda yang lebih banyak lagi agar 
mendapat citra yang positif dari konsumen rokok mild. 
Peningkatan promosi dapat juga dilakukan oleh kedua merek ini 
dengan jalan memasang lebih banyak brosur iklan produk di 
tempat tempat yang biasanya  menjadi tempat berkumpulnya 
kawula muda, misalkan pada sebuah kantin kampus, mal dan 
tempat tempat lain yang berpotensi menjadi titik kumpul anak 
muda. Menurut Kotler (2010) menyatakan tiga strategi bersaing 
yang disarankan bagi perusahaan, yaitu:  
1. Kepemimpinan Biaya Menyeluruh  

Perusahaan bekerja keras untuk mencapai biaya produksi 
dan distribusi terendah. Dengan biaya yang rendah tersebut 
memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang 
lebih rendah daripada pesaingnya dan menawarkan harga 
yang lebih rendah pula daripada para pesaingnya.  

2. Diferensiasi  
Perusahaan berkonsentrasi untuk menciptakan lini produk 
dan program pemasaran yang terdiferensiasi sehingga 
perusahaan dapat menyamai pemimpin pasar dalam industri. 
Perusahaan dapat melakukan diferensiasi dengan 
memberikan produk atau jasa yang spesial dan unik kepada 
konsumen maupun melalui program pemasaran promosi 
yang berbeda dari pesaingnya.  

3. Fokus  
Perusahaan memfokuskan usahanya untuk melayani 
beberapa segmen pasar dengan baik dan tidak mengejar 
seluruh pasar.  
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4.6 Implikasi Manajerial  
Analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

metode multidimensional scalling menunjukkan adanya 
perbedaan persepsi konsumen pada variabel produk, harga dan 
promosi. Demikian pula, dari hasil analisis tersebut dapat juga 
dilihat urutan peringkat keempat merek rokok A Mild, Clas Mild, 
LA Lights, dan Pro Mild di setiap variabelnya. Berdasarkan 
pemeringkatan tersebut, produsen dapat mengambil langkah 
langkah sebagai berikut : 
1. A Mild 

Langkah yang dapat diambil produsen rokok A Mild 
adalah dengan mempertahankan posisi sebagai market 
leader dan selalu melakukan pengawasan terhadap pesaing 
pesaing terdekatnya seperti merek Clas Mild. 

2. Clas Mild 
Langkah yang dapat diambil produsen rokok Clas Mild 

adalah meningkatkan daya saing rasa dan aroma terhadap A 
Mild. Peningkatan daya saing tersebut dapat dilakukan 
dengan cara studi bahan baku produk, agar rasa dan aroma 
yang ditimbulkan dapat menjadi apresiasi bagus dari 
konsumen. 

3. La Lights & Pro Mild 
Kebijakan yang dapat diambil kedua produsen rokok ini 

adalah hampir sama karena jika dilihat dari pemetaan posisi 
yang ditunjukkan, kedua produk ini selalu berada pada satu 
kuadran. Langkah yang dapat diambil adalah selalu 
meningkatkan daya saing terhadap A Mild dan Clas Mild. 
Untuk mendongkrak popularitas perusahaan, kedua 
produsen dari produk ini harus melakukan banyak promosi 
kepada konsumen. Sedangkan untuk bentuk fisik produk, 
perlu diadakan peningkatan mutu bahan baku produk agar 
memiliki daya bakar yang bagus sehingga konsumen dapat 
menikmatinya dengan waktu yang lebih lama. Frekuensi iklan 
yang muncul juga harus ditingkatkan oleh produsen dari 
kedua produk ini. 

 
 


