
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Guna menghadapi persaingan di masa mendatang, banyak hal yang harus 

diperhatikan oleh suatu perusahaan agar tetap mampu melayani pelanggannya 

demi menjaga market share dan keuntungan yang diperolehnya.  Salah satunya 

adalah dengan melakukan review terhadap peristiwa bisnis tersebut yang telah 

terjadi.  Salah satu peristiwa bisnis yang dapat dijadikan bahan review adalah 

pembelian saham PT. HM. Sampoerna (PTHMS) yang dilakukan oleh PT. Phillip 

Morris (PTPM) melalui PTPM Indonesia.  Peristiwa ini bisa dikategorikan 

sebagai fenomena bisnis yang luar biasa, mengingat transaksi bisnis tersebut telah 

melibatkan dua perusahaan besar. Seperti telah diketahui, PTPM merupakan 

perusahaan multinasional yang menjadi produsen utama dalam industri rokok 

dunia, sementara PTHMS merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di 

Indonesia, yang juga telah melakukan ekspansi ke Brasil, Filipina, Malaysia, 

Myanmar, dan Vietnam. 

Menurut Kompas Cyber Media (2005), PTPM Indonesia telah berhasil 

mengakuisisi sebesar 97 persen atau sejumlah 4.251.510.000 lembar saham 

perusahaan rokok PTHMS dengan harga Rp 10.600 per saham. Proses 

kepemilikan saham ini dilakukan melalui dua tahapan pembelian.  Tahap pertama, 

PTPM melakukan pembelian sebanyak 40 persen atau 1.753.200.000 lembar 

saham PTHMS yang dimiliki oleh keluarga HM Sampoerna.  Sementara untuk 

tahap kedua, PTPM melakukan pembelian 57 persen saham PTHMS dari para 

pemegang saham melalui penawaran tender (tender offer) pada bulan Mei 2005.  

Sehingga untuk mengakuisisi 97 persen saham HMS ini, total dana yang telah 
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dikeluarkan oleh PTPM adalah mencapai Rp 45,066 triliun.  Akuisisi sebanyak 97 

persen saham ini tentunya telah menjadikan PTPM sebagai pemilik dari PTHMS. 

Meskipun sampai saat ini belum ada yang mengetahui secara pasti hal 

yang melatarbelakangi terjadinya transaksi bisnis ini, namun ada hal positif yang 

dapat diangkat dari proses pembelian saham yang dilakukan oleh PTPM, yaitu 

perkembangan bisnis rokok di Indonesia sangat menarik.  Perkembangan bisnis 

rokok di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari peluang pasar yang dimiliki oleh 

Indonesia sendiri.  Menurut Jahari (2004), Indonesia merupakan pasar terbesar 

kelima bagi industri rokok setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan Pakistan.  

Hal ini tidaklah mengherankan bila Indonesia dijadikan sebagai tempat tumbuh 

yang paling tepat bagi munculnya berbagai varian dan kategori rokok.  Pada pasar 

mild saja, meski memiliki market size yang lebih sempit dibandingkan kretek 

(baik filter maupun non filter), telah memunculkan merek-merek yang baru 

seperti Bentoel Mild, Clas Mild, Gudang Garam Nusantara, LA Lights, Star Mild, 

U Mild, dan X Mild yang merupakan penantang bagi A Mild sebagai market 

leader untuk pasar mild. 

Menurut Indoexchange (2002), sebagai penguasa pasar mild, penjualan 

rokok A Mild di daerah perkotaan telah mengalami peningkatan dari 65,5 persen 

di tahun 2000 menjadi 66,5 persen pada tahun 2001.  Pangsa pasar rokok mild 

juga terus mengalami peningkatan (Tabel 1).  Selain itu, adanya PP No. 81/1999 

yang berisikan ketentuan yang mengharuskan produsen rokok untuk memproduksi 

rokok dengan kadar tar maksimum sebesar 20 mg per batang rokok dan kadar 

nikotin sebesar 1,5 mg per batang rokok, Framework Convention on Tobacco 

Control (FCTC) memberikan beberapa aturan yang ketat untuk pengendalian 
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permasalahan yang menyangkut tembakau, dan perubahan kecenderungan pola 

konsumsi konsumen rokok yang semakin memperhatikan risiko yang ditimbulkan 

oleh kebiasaan merokok. 

Tabel 1.  Perkembangan Produksi SKT Mild (dalam Miliar Batang) 

Kelompok 
Produk 

1992 1996 2000 2004 2005 
Unit % Unit % Unit % Unit % Unit % 

SKM 
Reguler 

94,2 61,69 119,5 56,02 111,5 47,92 88,8 42,11 90,5 40,95

SKT 39,7 26,00 55,9 26,21 86,0 36,96 77,7 36,84 77,5 35,07
SKM Mild 0,5 0,33 9,8 4,59 20,1 8,64 28,6 13,56 37,5 16,97
SPM 18,3 11,98 28,1 13,17 15,1 6,49 15,8 7,49 15,5 7,01
Jumlah 152,7 100 213,3 100 232,7 100 210,9 100 221 100

Sumber : Hidayat (2006). 

 

Meskipun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun untuk 

tetap hidup dan terus berkembang, perusahaan rokok harus mampu memenangkan 

persaingan dengan perusahaan-perusahaan rokok lainnya. Tidaklah mengherankan 

jika perusahaan rokok harus selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat 

meningkatkan volume penjualan rokoknya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan rokok ini tidak terlepas dari kegiatan meramu suatu 

strategi pemasaran dan bauran pemasaran.  Adanya strategi pemasaran dan bauran 

pemasaran yang telah dilakukan, menyebabkan volume konsumsi rokok di 

Indonesia meningkat dengan tajam. 

Pengambilan keputusan untuk membeli dan mengkonsumsi produk rokok 

sepenuhnya berada di tangan konsumen.  Namun tidak bisa dipungkiri bahwa 

dalam pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh lingkungan konsumen dan 

proses psikologi yang terjadi di benak konsumen. Situasi ini menyebabkan 

identifikasi persepsi yang ada di dalam pikiran konsumen terhadap suatu merek 

rokok jenis mild ini penting untuk dilakukan. 
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Pada lingkungan akademik seperti kampus IPB Darmaga, sebagian besar 

dari mahasiswanya yang aktif mengikuti perkuliahan digolongkan kedalam 

kelompok usia remaja (15-24 tahun).  Mahasiswa kampus IPB Darmaga memiliki 

latar belakang budaya, agama, sosial dan ekonomi yang beragam karena berasal 

dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia (IPB, 2005) tentu saja memiliki 

persepsi sendiri mengenai rokok mild yang ada.  Kampus IPB Darmaga sangat 

jarang memberikan izin kepada salah satu perusahaan rokok untuk melakukan 

suatu bentuk komunikasi.  Hal ini tidak seperti kampus-kampus lainnya, seperti 

kampus Universitas Brawijaya Malang yang mengizinkan kegiatan kuliah tamu 

Manajemen Sampoerna pada 16 Juni 2005 (Universitas Brawijaya, 2005). 

 Perumusan Masalah 

Mengacu pada Indoexchange (2002), penjualan rokok A Mild di daerah 

perkotaan mengalami peningkatan dari 65,5 persen di tahun 2000 menjadi 66,5 

persen pada tahun 2001.  Sudarmadi (2006) memperlihatkan adanya peningkatan 

pangsa pasar rokok mild, di mana pada tahun 2004 pangsa pasar rokok mild hanya 

13%, tahun 2005 meningkat menjadi 17%, dan tahun 2006 sebesar 20%.  Situasi 

ini menunjukkan bahwa rokok kretek jenis mild memiliki potensi untuk terus 

dikembangkan.  Selain itu, adanya desakan dari PP No. 81/1999 yang berisikan 

ketentuan yang mengharuskan produsen rokok untuk memproduksi rokok dengan 

kadar tar maksimum sebesar 20 mg dan kadar nikotin sebesar 1,5 mg per batang 

rokok, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dengan beberapa 

aturan yang ketat guna pengendalian permasalahan yang menyangkut tembakau, 

dan perubahan kecenderungan pola konsumsi konsumen rokok yang semakin 

memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. 
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Melihat potensi perkembangan industri rokok ke depan, tidaklah 

mengherankan bila saat ini produsen rokok mulai memasarkan beragam rokok 

mild ke pasaran.  Situasi ini tentunya akan melahirkan bentuk persaingan yang 

sangat ketat.  Produsen rokok menghadapi tuntutan untuk mampu bersaing dalam 

menciptakan dan mempertahankan konsumen yang ada. Guna menghadapi 

persaingan, produsen rokok dituntut untuk mampu merebut hati konsumen.  

Merebut hati semua konsumen tentunya bukan suatu hal yang mudah, untuk itu 

produsen perlu memprioritaskan segmen mana saja yang mampu dilayani terlebih 

dahulu olehnya. 

Pemahaman tentang segmentasi yang terbentuk akan mempermudah 

produsen untuk memilih, menjangkau, dan melayani pasar.  Melalui pemilihan 

pasar sasaran, produsen akan mudah untuk memposisikan produk yang dihasilkan 

ke dalam pikiran konsumen.  Positioning produk ke dalam pikiran konsumen, 

selain memerlukan segmentasi juga menuntut produsen untuk memahami pikiran 

konsumen saat mengenali permasalahan yang berhubungan dengan produk, 

mencari informasi, mengevaluasi alternatif produk, memutuskan untuk melakukan 

pembelian produk, dan bertingkah laku pasca pembelian produk. 

Dari situasi tersebut, dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang perlu 

mendapatkan pembahasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pertanyaan Manajemen : 

a. Bagaimanakah segmen rokok mild yang terbentuk pada mahasiswa? 

b. Kombinasi atribut rokok mild seperti apa yang disukai mahasiswa? 

c. Bagaimanakah persepsi mahasiswa terhadap beberapa rokok mild yang 

saat ini sedang beredar di pasaran? 
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d. Merek manakah yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap sikap 

mahasiswa dalam membeli rokok mild? 

e. Bagaimanakah strategi pemasaran (STP) dan bauran pemasaran (product, 

price, place, dan promotion) yang harus diterapkan untuk suatu merek 

rokok mild di lingkungan mahasiswa? 

2. Pertanyaan Riset : 

a. Apakah diperlukan kegiatan promosi di lingkungan kampus untuk 

membentuk persepsi terhadap rokok mild pada mahasiswa? 

b. Apakah iklan yang bertemakan kehidupan mahasiswa diperlukan untuk 

mempengaruhi persepsi mahasiswa? 

3. Pertanyaan investigasi : 

a. Sudah tepatkah strategi pemasaran dan bauran promosi yang digunakan 

oleh perusahaan rokok untuk membentuk persepsi mahasiswa? 

b. Aktivitas pemasaran apa saja yang dapat menciptakan persepsi rokok di 

segmen mahasiswa? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis segmen pada pasar rokok mild mahasiswa. 

b. Menganalisis kombinasi atribut rokok mild yang disukai mahasiswa. 

c. Melakukan analisis peta persepsi mahasiswa terhadap beberapa rokok mild 

yang saat ini sedang beredar di pasaran. 

d. Menganalisis merek mana yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap sikap 

mahasiswa dalam membeli rokok mild. 
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e. Memberikan masukan bagi perusahaan untuk meramu strategi pemasaran dan 

bauran pemasaran. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti adalah mempertajam kemampuan mengidentifikasi masalah dan 

mencari solusi yang tepat melalui proses analisis yang terstruktur. 

b. Bagi perusahaan-perusahaan rokok adalah sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran dan bauran pemasaran 

yang tepat. 

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang 

lingkup penelitian ini diutamakan kepada analisis segmentasi, kombinasi atribut 

yang disukai di lingkungan mahasiswa, analisis terhadap merek mana yang 

memiliki pengaruh paling kuat terhadap sikap mahasiswa dalam membeli rokok 

mild, dan analisis pemetaan persepsi mahasiswa terhadap beberapa merek rokok 

mild, yaitu A Mild, Bentoel Mild, Clas Mild, Gudang Garam Nusantara, LA 

Lights, Star Mild, U Mild, dan X Mild.  Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

masukan bagi perusahaan rokok dalam meramu strategi pemasaran dan bauran 

pemasaran yang nantinya akan diambil. 

Pemilihan mahasiswa IPB Darmaga, Bogor, lebih dikarenakan sebagai 

remaja, mahasiswa merupakan target market dengan jumlahnya yang banyak dan 

berpotensi untuk menciptakan loyalitas terhadap produk. Pemilihan mahasiswa 

kampus IPB Darmaga yang memiliki latar belakang budaya, agama, sosial dan 
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ekonomi yang beragam karena berasal dari berbagai wilayah yang ada di 

Indonesia sehingga tentunya memiliki persepsi sendiri mengenai rokok mild yang 

ada.  Selain keragamannya, kampus IPB Darmaga juga jarang sekali memberikan 

izin kepada salah satu perusahaan rokok untuk melakukan suatu bentuk 

komunikasi, tidak seperti kampus-kampus lainnya.  Meskipun disadari pemilihan 

mahasiswa IPB Darmaga, Bogor, belumlah merepresentasikan konsumen 

mahasiswa secara umum, namun meningkatnya jumlah lembaga pendidikan 

akhir-akhir ini menyebabkan mahasiswa IPB Darmaga, Bogor, dapat dijadikan 

pilot project guna mengembangkan strategi pemasaran rokok ke depannya. 

Pemilihan Bogor sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan 

bahwa Bogor memiliki lokasi yang strategis karena secara geografis, berada di 

lokasi yang sangat dekat dengan ibukota negara, dan hal ini merupakan potensi 

yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, jasa, pusat kegiatan 

nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata 

(Kota Bogor, 2005).  Selain karena letaknya yang strategis, produsen rokok 

beranggapan pasar rokok di Jakarta sendiri saat ini, pasca diterapkannya peraturan 

daerah mengenai pelarangan konsumsi rokok di wilayah tertentu, menjadi terbatas 

geraknya, sehingga guna memasarkan produk yang over supply yang tadinya 

direncanakan untuk dipasarkan di wilayah Jakarta, akhirnya harus secepatnya 

dialihkan ke wilayah yang terdekat dengan Jakarta, seperti Bogor. 




