
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

lndustri rokok dunia merupakan lndustri yang banyak ditentang. Himbauan 

untuk mengurangi konsumsinya demi kesehatan telah semakin banyak 

dikemukakan oleh berbagai kalangan. Di beberapa negara ruang lingkup perokok 

sangat dibatasi sehingga tidak memungkinkan untuk dapat merokok di tempat 

umum dengan bebas. 

Di Indonesia, data dari Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan bahwa tiap 

tahun terjadi kenaikan pendapatan negara yang diterima dari cukai rokok seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1 

Tabel 1. Penerimaan Negara dari Cukai rokok 1997- 2001 

Tahun Penerimaan (Milyar Rupiah) 

i 7997 1 4.085 

2000 1 12.460 
2001 1 17.600 * 

Keterangan *) : Target 2001 
Sumber : GapprilData Consult dan Rancangan Penyesuaian APBN 2001 

Besarnya pendapatan negara yang diterima dari sektor rokok membuat dilema 

bagi pemeritah karena jika ditinjau dari sisi produk, rokok merugikan kesehatan. 

Jika himbauan untuk meninggalkan rokok berhasil akan menimbulkan efek 

berantai selain berkurangnya pendapatan rnelalui cukai akan diikuti dengan 

fimbulnya pengangguran tidak hanya dari pekerja pabrik rokok tersebut, tetapi 

juga sektor-sektor usaha lain yang keberadaannya sangat ditentukan oleh 

kelangsungan usaha pabrik-pabrik rokok, misalnya warung makan, toko dan 

tempat penitipan sepeda maupun pemasok bahan baku dan petani tembakau 

dan cengkeh. 
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Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis menurut kandungan bahan dan 

cara pembuatannya. Pembagian menurut kandungan bahannya dibagi menjadi 

tiga kelompok yaitu cerutu, rokok kretek, dan rokok putih, sedangkan pembagian 

menurut cara pembuatannya yaitu sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret kretek 

mesin (SKM). 

SKT rnerupakan rokok kretek yang dikerjakan secara tradisional dengan 

mempergunakan tangan dan tidak memiliki filter. Rokok SKM atau yang lebih 

dikenal dengan rokok kretek filter dikenalkan pada tahun 1970-an, rokok ini 

merupakan rokok kretek yang memiliki penyaring berupa filter yang dipasang 

pada salah satu ujung rokok bertujuan untuk mengurangi kadar nikotin dan tar 

yang terhisap oleh konsumen. 

Rokok kretek ringan atau Mild pertama kali diperkenalkan di Indonesia 

pada tahun 1989 oleh perusahan rokok PT. HM Sampoerna dengan merek A 

Mild dan kemudian diikuti oleh perusahaan lain yang mengeluarkan produk 

sejenis seperti Bentoel Mild dan Star Mild. Pada awal pemunculannya rokok jenis 

ini mendapat reaksi yang kurang mendukung perkembangannya dari konsumen 

karena pada saat itu konsumen sudah terbiasa dengan rokok kretek biasa dan 

rokok putih yang non cengkeh. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah NO 8111999 berisi pengamanan 

bagi konstznen rokok yang ditegaskan kembali melalui PP 38/2000 yang 

rnembatasi jurnlah kadar Tar dan Nikotin pada rokok, serta diunjang oleh 

berubahnya pola konsumsi masyarakat penghisap rokok yang semakin peduli 

pada kesehatan maka pada rnasa mendatang diprogramkan oleh pemerintah 

melalui.PP di atas, bahwa rokok yang beredar di pasar adalah rokok-rokok yang 

mempunyai Kadar Tar dan Nikotine rendah. Hal ini mendorong timbulnya 

persaingan pada lndustri Rokok jenis kretrek ringan atau mild, dan akan 

semakin banyaknya pesaing yang masuk pada produksi jenis produk ini. 
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Dengan melihat peluang pasar rokok kretek ringan untuk dapat 

dikembangkan lebih besar lagi, dan adanya persaingan antar perusahaan rokok 

serta mulai masuknya perusahaan rokok lain dalam memproduksi rokok mild, 

konsumen akan semakin banyak mempunyai pilihan. Pihak produsen harus 

mengetahui apa yang menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam 

memutuskan pilihannya untuk dapat memenagkan persaingan atau merebut 

pangsa pasar dari pesaingnya. 

B. Perurnusan rnasalah 

Permasalah yang dibahas dalam penelitian iini adalah sebagai berikut : 

1 .  Bagaimana perilaku konsumen rokok kretek ringan di DKI Jakarta 

2 .  Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Perceived Quality produk rokok kretek 

ringan oleh konsumen. 

3. Bagaimana alternatif bauran pemasaran untuk produk rokok kretek ringan 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini didasarkan masalah yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perilaku konsumen rokok kretek ringan di DKI Jakarta 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Perceived Quality produk 

rokok kretek ringan oleh konsumen. 

3. Merumuskan alternatif bauran pemasaran untuk produk rokok kfetek ringan 

berdasarkan perilaku konsumen dan Perceived Quality 

D. Manfaat penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perusahaan rokok 

mengenai alternatif bauran pemasaran produk rokok kretek ringan 
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2. Penelitian ini rnemberikan masukan bagi peneliti berupa penambahan 

wawasan dan pengalaman praktis dalam mempraktekkan teori yang telah 

di~eroleh. 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

difokuskan pada ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Melihat perilaku konsumen rokok kretek ringan di DKI Jakarta berdasarkan 

kuisioner. 

2. Melihat Perceived Quality dari atribut atribut yang di rniliki oleh rokok kretek 

ringan seperti : merek, aroma, rasa, harga, kemasan, prestise, gaya hidup, 

ketersediaan. 

http://www.mb.ipb.ac.id


