
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Industrl rokQk merupakan industri yang dilematis. $atu sisi merupakan

salah satu penyumbang pendapatan negara yang cukup tinggi melalui cukai dan

sisi lain menghasilkan produk yang dapat menggangu kesehatan bagi konsumen

pengguna serta Iingkungan sekitar. Pada tahun 2000 yang lalu penerimaan

negara dari cukai mencapai Rp. 10.1e triliun dan penerimaan negara dari cukai

tahun 2001 diharapkan 17.1 triliun (Persatuan Perusahaan Periklanan

Indonesia/Psi). Penerimaan pendapatan clari cukai rokok menjadi sangat berarti

bagi Indonesia yang sedang menghadapi krisis moneter lanjutan, hal ini

disebabkan konsumsi rokok yang relatif tidak terpengaruh oleh menurunnya

pendapatan clari sebagian masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Konsumsi Rokok dan Proyeksi Tahyn 2001 Sampai 2003 (dalam juta
batang)

208.000

218.000

229.000

239.000

251.000

1Il.8:
13.000 221.000

16.000 234.000

19.000 248.000

23.000 262.000

27.000 278.000

(Business Trend 1999)

Rata-rata kenaikan konsumsi rokok kretek yaitu sebesar 5% per tahun dan

kenaikan rokok putih sebesar 20% per tahun, maka konsumsi rokok kretek dan

rokok putih didalam negeri seluruhnya diproyeksikan mencapai 221 mlliar batang

pada tahun 1999 dan akan berkembang menjadi 278 miliar batang pada tahlJn

2003. Permintaan rokok khususnya rokok kretek baik yang sigaret kretek tangan
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tangan maupun yang sigaret kretek mesin clalam negeri diperkirakan akan terus

meningkat, walaupun saat ini konclisi perekonomian Indonesia kurang

menguntungkan.

Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan informasi mengenai

kesehatan menyebar ke segala lapisan masarakat, demikian pula dengan

kampanye anti rokok. Sebagian besar perokok tersebut menyadari tentang

bahaya merokok tetapi mereka tetap ingin merokok. Bertolak dari keinginan para

perokok untuk tetap merokok tetapi dapat juga menjaga kesehatannya dan

potensi pasarnya cukup menjanjikan, para pengusaha pabrik rokok

mengeluarkan produk rokok kretek ringan yang dikenal juga sebagai rokok jenis

mild yang memiliki kandungan tar dan nikotin yang lebih rendah.

Roko_~ krelek ringan atau mild pertama kali diperkenalkan di Indonesia

pada tahun 1989 oleh perusahan rOkok PT. HM Sampoerna dan baru pada

beberapa tahun belakangan perusahaan rokok lain ikut memproduksi rokok

kretek ringan. Pada awal pemunculannya rokQk jenis ini mendapat reaksi yang

kurang mendukung clari konsumen karena pada saat itu konsumen sudah

terbiasa dengan rokok kretek biasa dan ro~ok putih yang non cengkeh.

Aroma dan rasa clari rokok kretek ringan memang kalah jika dibandingkan

rokok kretek biasa tetapi jika clibandingkan dengan rokok putih, rokok jenis ini

memiliki aroma dan rasa lebih enak sehingga dapat dikatakan aroma dan rasa

rokok kretek ringan terletak antara rokok kretek biasa dan rokok putih.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi mengenai kesehatan

, kampanye anti rokok dan keinginan para perokok untuk tetap merokok tetapi

dapat juga menjaga kesehatannya, menimbulkan hal-hal yang menarik untuk

diteliti. Karakteristik konsumen yang mengkonsumsi rokok kretek ringan,

frekuensi konsumen dalam mengkonsumsi rokok kretek ringan, loyalitas

konsumen terhadap rokok kretek ringan, dan atribut produk yang mempengaruhi
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konsumen dalam mengkonsumsi rokok kretek ringan merupakan permasalahan

yang menarik untuk dilakukan penelilian. Penelitian ini akan membahas

preferensi dan loyalilas konsumen terhadap rokok kretek ringan.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian iini adalah sebagai berikut :

I. Bagaimana karakteristik konsumen yang mengkonsumsi rokok kretek ringan ?

2. Bagaimana persepsi konsumen lerhadap rokok krelek ringan?

3. Bagaimana pengaruh alribut produk lerhadap loyalitas kQnsumen rokok kretek

ringan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian in! didasarkan masalah yang ada adalah sebagai berikul :

I. Mengetahui karakleristik konsumen yang mengkonsumsi rokok kretek ringan

2. Mengetahui persepsi konsumen mengenai rokok kretek ringan.

3. Mengetahui pengaruh atribut rokok krelek ringan lerhadap loyalitas konsumen

produk tersebut.

D. Manfaat Penulisan

1. Penelilian ini diharapkan dapal memberikan masukan pada perusahaan rokok

krelek lentang preferensi dan loyalilas konsumen terhadap rokok krelek

ringan.

2. Penelitian ini memberikan masukan bagi penelili berupa memperiuas

wawasan dan menambah pengalaman praklis dalam mempraktekkan teori

yang telah didapat.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan perumussn masalah dan tujuan maka penelilian ini

difokuskan pada preferensi dan loyalilas konsumen terhadap rokok kretek ringan.
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