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mempengaruhi perceived qualify dan rnerumuskan bauran pemasaran untuk rokok 

kretek ringan berdasrkan perilaku konsurnen dan perceived qualitynya. 

Garnbaran konsurnen rokok kretek ringan dari hasil penelitian ini 

memperlihatkan bahwa konsumennya berjenis kelamin pria dengan umur 25 tahun 

hingga 35 tahun, berstatus rnenikah dan berperan sebagai kepala keluarga atau 

dengan status belum menikah sebagai anak dalam suatu keluarga. Kelompok umur 

15 hingga 25 tahun menjadi kelompok urnur yang potensial untuk digarap oleh 

industri rokok kretek ringan. Tingkat pendidikan konsumen mayoritas adalah S-1 

dengan pekerjaan sebagai karyawan dengan tingkat penghasilan- berada pada 

kisaran satu juta rupiah hingga satu juta lima ratus ribu rupiah .per buiannya. Tingkat 

pengeluaran untuk konsumsi yaitu lima ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah. 

Perilaku konsumen yang diteliti menunjukkan bahwa rokok kretek ringan 

merek Sarnpoerna Mild mempunyai konsumen terbanyak disusul oleh merek Star 

Mild. Merek Sampoerna Mild dan Star Mild memiliki Top Of Mind yang cukup tinggi. 

Diketahui juga ternyata Top Of Mind sangat rnernpengaruhi merek rokok yang 

dikonsumsi, karena rata-rata 70% rnerek rokok yang dikonsumsi sama dengan Top 

Of Mind yang dirniliki. lnformasi mengenai rokok 71% diperoleh konsumen dari 

media Televisi. Kadar Tar dan Nikotine yang tercantum pada kemasan rokok baru 

dipercayai oleh 53% konsumennya. Konsumen telah rnengetahui Peringatan 

Pernerintah yang tercanturn pada kernasan rokok, tapi ternyata peringatan 

pemerintah itu belum efektif karena konsumen yang mengurangi konsurnsi karena 

peringatan pemerintah baru 25%. Hal lain yang -merupakan manfaat yang ingin 

diperoleh dengan mengkonsumsi rokok kretek ringan ialati alasan kesehatan 

sebesar 52,25%. Dan angka tersebut ternyata 50% nya berasal dari kalangan 
-. konsumen dengan tingkat pendidikan S-I. Tingkat penghasilan kelompok 

konsumen Sampoerna A Mild adalah satu juta hingga satu juta lima ratus rupiah 

perbulan sedangkan untuk Star Mild lirna ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah 

perbulannya. Konsurnen rokok kretek ringan rata rata .+elah mengkonsumsi produk 

tersebut di atas lima tahun, urutan kedua rnerupakan konsumen potensial dengan 

lama konsumsi satu hingga dua tahun. Kelompok konsumen kedua ini mulai beralih 

pada rokok kretek ringan bertepatan dengan dimulainya penyebaran isu kesehatan 

dan kampanye anti rokok yaitu sekiar tahun 1999. Tingkat kepuasan pelanggan 

yang diukur menunjukkan 57% pelanggan berada pada tingkat biasa saja , 40% 
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menyatakan puas. Rata rata untuk tiap merek yang diteliti sebanyak 40% 

konsumennya merasakan puas setelah mengkonsumsi produk. Konsumen yang 

mempunyai pengalaman merokok jenis rokok kretek sebelum rokok kretek ringan 

48%nya menyatakan puas. Sebanyak 80% konsumen menyatakan pertimbangan 

utama dalam mengkonsumsi adalah cita rasa. 

Analisis fishbein menunjukkan harapan konsumen atas kualitas produk atau 

perceived qualify yang diteliti menunjukkan urutan tingkat kepentingan atribut yang 

memiliki nilai tinggi berturut-turut adalah Rasa, Aroma, Harga dan Ketersediaan dan 

Merek sedangkan Atribut-Gaya hidup Prestise dan Kemasan tingkat kepentingannya 

dianggap rendah. Tingkat kepercayaan konsumen akan atribut yang diteliti 

menunjukkan bahwa nilai kepercayaan konsumen terhadap atribut Merek, Aroma, 

Rasa, Kemasan dan Harga memiliki nilai kepercayaan yang tinggi. Urutan nilai sikap 

terbesar hingga terkecil adalah Bentoel Mild, Sampoerna Mild, Star Mild dan LA. 

Light. 

Biplot yang merupakan plot antara atribut dan produk rokok kretek ringan 

menunjukkan bahwa merek Sampoerna Mild dan Star Mild memiliki kesamaan 

karakteristik atribut yaitu Merek. Aroma. Rasa dan Ketersediaan sedangkan Bentoel 

Mild lebih dekat pada atribut Aroma dan Kemasan. L.A Light diposisikan pada posisi 

yang menjauhi atribut atribut dari rokok kretek ringan. Atribut yang tidak 

berhubungan adalah Gaya Hidup yang diposisikan menjauhi semua merek. 

Implikasinya bagi kegiatan pemasaran didekati dengan bauran pemasaran 

Berdasarkan hasil analisis Fishbein dan Biplot, rasa dan aroma menjadi 

pertimbangan utama konsumen dalam menentukan pilihannya, karena aroma dan 

rasa suatu rokok sangat bergantung pada saos yang menjadi rahasia masing- 

masing perusahaan maka masukan bagi industri rokok hanya sampai pada 

meningkatkan atau mempertahankannya. Sebagai saran perlu dilakukan penelitian 

lanjutan untuk mencari rasa dan aroma yang paling disukai oleh konsumen. Hasil 

dari penelitian menunjukkan manfaat utama yang ingin diperoleh konsumen dengan 

mengkonsumsi rokok kretek ringan adalah kesehatan, sehingga peyampaian 
. , 

informasi yang berhubungan dengan pertanyaan "mengapa. rnerokik mild lebih 

sedikit resikonya dari pada rokok kretek pada umumnya" harus dijdaskan dengan 

lebih serius seperti melalui seminar. 
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Penilaian atribut dengan menggunakan fishbein dan biplot menunjukkan 

harga masih dianggap tinggi sehingga perlu bagi industri rokok kretek ringan untuk 

menunjukkan teknologi yang digunakan dalam menghasilkan produk rokok kretek 

ringan. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi rokok kretek ringan 

merupakan teknologi yang sangat mahal, harus dikomunikasikan secara tepat untuk 

membuat konsumen merasa pengorbanan yang dikeluarkan sebanding dengan 

produk yang didapat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Top Of Mind rokok kretek ringan 70% 

sesuai dengan merek yang dikonsumsi. Sedangkan dari pihak pemenntah sangat 

membatasi bentuk maupun waktu penyampaian informasi produk rokok, sehingga 

perlu untuk dicari terobosan agar Top of mind tetap dapat ditingkatkan melalui 

promosi below the line . 

Distribusi yang dilakukan perusahaan secara umum belum sampai pada 

tingkat pengecer secara langsung, karena kebanyakan pengecer mengambil barang 

pada grosir secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan tempat pembelian ialah 

tempat-tempat yang terdekat dengan konsumen yaitu warung dan kios rokok. Perlu 

tambahan jalur distribusi dengan melibatkan pengusaha kecil secara langsung yaitu 

sistem stockist dengan keuntungan bagi pihak perusahaan efisiensi biaya, ada 

tambahan dana segar dari pengusaha kecil, jangkauan pemasaran lebih has, 

sedangkan bagi pengusaha kecil selain mendapakan keuntungan juga menciptakan 

lapangan kerja baru bagi para tenaga penjualnya 
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