
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi para 

pengusaha untuk memasarkan produknya . Setiap  pengusaha berusaha 

mengembangkan usaha mereka dengan menghasilkan berbagai macam produk 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sejumlah penduduk. Salah satu produk 

yang peminatnya besar adalah produk rokok.  

Rokok merupakan produk olahan dari tembakau yang dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi produk olahan yang diminati oleh konsumen. Bagi sebagian 

penduduk rokok adalah kebutuhan pokok. Mereka lebih baik tidak makan dalam 

sehari daripada tidak  merokok . Bahkan ada opini pada masyarakat terutama 

perokok, bila tidak merokok maka mulut terasa asam. Selain itu juga, rokok 

merupakan sahabat setia bagi peminum kopi karena lazimnya bila seseorang 

merokok maka dia akan mengkonsumsi dan meminum kopi.  

 

Rokok dibagi menjadi tiga jenis yaitu: rokok kretek, rokok filter dan rokok mild. 

Rokok Kretek adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau 

dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 

Rokok Filter (RF) adalah rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus. 

Rokok Putih adalah rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau 

yang diberi saus untuk mendapatkan efek yang beredar rasa dan aroma tertentu. 

Jenis rokok putih yang banyak beredar saat ini adalah rokok mild.  
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Salah satu penyebab rokok mild sangat diminati karena rendah Nikotin dan 

rendah TAR dibandingkan rokok jenis lain. Selain itu citarasa  rokok mild lebih 

disukai perokok sehingga kehadirannya mudah diterima. Beberapa merek rokok 

mild yang beredar antara lain Classmild, A Mild, ProMild, U Mild, Glan Mild. 

Peredaran rokok mild yang banyak di masyarakat disebabkan oleh promosi yang 

dilakukan perusahaan dan harga jual merek rokok mild yang bersaing dipasaran . 

Penetapan harga jual rokok mild merupakan hal utama yang sangat vital dalam 

memasarkan sebuah produk. 

 

Harga yang ditetapkan merupakan kumpulan dari berbagai macam pertimbangan 

dari berbagai unsur yang terkait sehingga harga yang tercantum dalam suatu 

produk merupakan nilai akhir produk yang pantas dan sesuai dibayar oleh para 

konsumen. Harga yang ditetapkan telah dipertimbangkan dengan unsur-unsur 

terkait antara lain: biaya produksi hingga biaya promosi, kualitas produk, harga 

produk pesaing, serta kemampuan membeli konsumen. 

 

Berikut daftar harga eceran rokok mild secara nasional berdasarkan penelitian 

yang dilakukan pada bulan April 2012 di wilayah Gedung Meneng kecamatan 

Rajabasa. 
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Tabel 1.1. Merek dan Harga rokok Mild 

No Merek rokok Harga Perbungkus (Rp) 

1 Class Mild 16 10.000 

2 A Mild 16 11.500 

3 Pro mild 16 10.500 

4 U Mild 16 8.000 

5 GlanMild 16 6.050 

Sumber : HET rokok 2012  

Tabel 1.1., merupakan harga berbagai rokok mild yang terdapat di wilayah 

Gedung meneng. Dari pengamatan yang dilakukan ternyata rokok Classmild 

mempunyai harga yang cukup terjangkau diantara rokok mild yang lain. 

 

Rokok Classmild merupakan produk  rokok mild yang cukup digandrungi.  

Produk ini mulai beredar dipasaran sejak tahun 2003 dengan bahan baku cengkeh 

dan tembakau kualitas terbaik dengan kemasan 16 batang. Classmild merupakan 

rokok mild, yang kadar tar dan nikotinnya rendah (15 mg dan 1 mg) dengan 

ditunjang teknologi laser yang canggih sehingga menghasilkan produk yang 

berkualitas. Kemudian pada bulan November 2006 terdapat kemasan baru rokok 

Classmild isi 12 batang yang tampilannya lebih ramping, lebih praktis untuk 

dibawa dan lebih ekonomis bagi kalangan muda. 

Dalam memasarkan rokok Classmild, yang menjadi target adalah anak muda dan 

berjiwa muda usia produktif  mulai dari para remaja sampai orang bekerja. Salah 

satu segmentasi rokok Classmild adalah di wilayah Gedung Meneng Kecamatan 

Rajabasa. 
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Diwilayah ini mereka dapat membeli rokok Classmild di toko dan warung 

terdekat disekitar mereka. Selain rokok Classmild, terdapat pula merek rokok 

pesaing yang beredar dengan menawarkan keunggulan produk mereka.  

Dalam mempromosikan rokok Classmild Perusahaan harus memperhatikan 

volume penjualan tiap bulannya. Penjualan yang berfluktuasi sangat berpengaruh 

dalam promosi rokok Classmild. Berikut data penjualan rokok Classmild dan 

rokok mild pesaing periode Januari – Mei 2012 

Tabel 1.2. Data Penjualan Rokok mild perbatang di Rajabasa periode 

Januari - Mei 2012 

Merek Januari Februari Maret April Mei 

Classmild  2205 2018 2020 2007 2375 

A Mild 1656 1535 1540 1541 1677 

Pro Mild 567 556 565 560 572 

U Mild 157 153 155 152 158 

Glan Mild 94 90 90 91 96 

Jumlah 4679 4352 4370 4351 4878 

Sumber: Survey data penjualan rokok mild periode Januari - Mei 2012 PT. NTI    

Indonesia 

 

Tabel 1.2, menunjukan Fluktuasi Penjualan rokok mild pesaing dan rokok 

Classmild periode Januari – Mei 2012 yang menyebabkan masing-masing 

perusahaan rokok berusaha meningkatkan volume penjualan dengan melakukan 

kegiatan promosi rokok agar lebih dikenal oleh konsumen. 
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Menurut Kotler (2000:126), Promosi adalah arus informasi satu arah yang akan 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi pun dapat diartikan sebagai 

cara yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu agar 

produk dan atau jasanya dapat diterima dan dikonsumsi oleh suatu kelompok atau 

masyarakat.  

 

Distributor rokok Classmild di Bandar Lampung adalah  PT. DELTA 

INTERNUSA yang berada di Jl. Dr. Susilo No. 10 Teluk Betung Bandar 

Lampung. 

Perusahaan ini bergerak dibidang pendistribusian rokok Classmild yang 

menyalurkan produk ke pedagang besar lalu pengecer dan diteruskan ke 

konsumen. Dalam memasarkan rokok Classmild, perusahaan melakukan kegiatan 

promosi yang memiliki peranan cukup besar dan merupakan bagian strategi 

perusahaan dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang keunggulan produk 

mereka dibandingkan rokok mild yang lain. PT. DELTA INTERNUSA 

mempromosikan produknya melalui cara-cara berikut:  

a) Periklanan (advertising), yaitu bentuk persentasi dan promosi non pribadi 

tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Perusahaan 

Melakukan kegiatan periklanan dengan melalui 

1)  Media elektronik .  

Media promosi yang berbentuk media elektronik, seperti; Iklan di Televisi 

(TV swasta nasional: Indosiar, Trans-7, Trans-TV, Antv, SCTV ), Iklan 

Radio Lokal (Kencana FM, Mix FM), Iklan di Media Online. 
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2) Media cetak .  

Media promosi yang berbentuk media cetak, seperti; koran (Lampung 

Post, Radar Lampung,Tribun), Billboard, Spanduk.  

b) Penjualan pribadi (Personal selling) yaitu promosi yang dilakukan oleh 

individu tenaga penjual,bukan lewat surat atau media lainnya. Penjualan 

perorangan dilakukan dengan pengenalan produknya kepada outlet dan 

memberikan kerjasama penjualan serta memberikan potongan harga dalam 

pelaksanaan kerjasama. 

c) Promosi Penjualan (Promotion selling), yang direncanakan untuk menambah 

dan mengkoordinasi kegiatan penjualan personal dan periklanan. Promosi 

penjualan yang dilakukan peromosi penjualan yang dilakukan perusahaan 

adalah dengan memberikan potongan harga, pemberian cinderamata yang 

diberikan pada pedagang sesuai dengan banyaknya pembelian yang ditetapkan 

oleh perusahaan serta pembelian sampel kepada outlet maupun konsumen 

d) Publisitas, yaitu usaha untuk memacu permintaan secara non pribadi atau 

usaha yang tidak dibiayai oleh orang atau organisasi yang memetik manfaat 

dari publikasi. 

e) Hubungan masyarakat (Public relation), yaitu usaha terencana oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi sikap atau pendapat golongan masyarakat 

tertentu terhadap produk maupun perusahaan yang bersangkutan.  

 

Setiap perusahaan rokok memikirkan promosi apa yang akan mereka gunakan 

untuk dapat memasarkan produk hasil perusahaan dan mampu membuat 

produk mereka diterima oleh masyarakat sehingga membuat konsumen 
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membeli produk unggulan mereka. Oleh sebab itu peranan bauran promosi 

sangat besar dan merupakan bagian strategi perusahaan dalam memasarkan 

produk ke konsumen. 

 

Dari uraian diatas maka disimpulkan skripsi ini diberi judul: “Analisis Bauran 

Promosi Rokok Classmild di Bandar Lampung (Studi pada konsumen di Gedung 

Meneng Kecamatan Rajabasa)”. 

 

1.2.  Permasalahan 

Semakin banyaknya merek rokok tersebar di wilayah Gedung meneng kec. 

Rajabasa menyebabkan timbulnya persaingan antara perusahaan rokok sehingga 

perlu melakukan bauran promosi melalui berbagai media yang dapat 

meningkatkan penjualan rokok Classmild di wilayah Gedung meneng kecamatan 

Rajabasa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah Apakah bauran 

promosi rokok Classmild mempengaruhi persepsi konsumen untuk menilai baik 

atau belum dalam meningkatkan  target  pembelian. 

 

1.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pelaksanaan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dalam bauran 

promosi rokok Classmild di wilayah Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa 

2. Sumbangsih pemikiran bagi produsen rokok dalam hal penggunaan media 

promosi dalam memasarkan produk mereka 
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1.4  Kerangka Pikir 

Kegiatan promosi dilakukan untuk mengenalkan produk yang pada akhirnya guna 

mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba, sehingga roda kehidupan 

perusahaan dapat berjalan. Semakin banyaknya persaingan usaha ditandai dengan 

banyaknya produk yang ditawarkan salah satunya produk  rokok mild, maka 

perusahaan harus memilih secara cermat bagaimana bauran promosi digunakan 

oleh produsen rokok untuk menarik perhatian konsumen agar membuat keputusan 

membeli produk yang mereka hasilkan. 

Bauran promosi berhubungan langsung dengan pemasaran produk, sehingga 

produk yang diproduksi dapat laku atau diterima oleh pasar. Menurut Radiosunu 

(1999 :124 )  ada 5 cara perusahaan melakukan bauran pemasaran yaitu : 

Periklanan,Penjualan pribadi, Promosi Penjualan, Publisitas, Hubungan 

Masyarakat. 

Kerangka pemikiran penulisan skripsi sebagai berikut: 

Bauran Promosi 
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