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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesetiaan (loyalty) dapat didefinisikan sebagai kepasrahan total, yang erat 

kaitannya dengan pemasaran. Gambaran keadaan itu justru sedang dicari oleh para 

manajer pemasaran. Dalam lingkungan industri yang terdapat banyak pesaing, 

kesetiaan pelanggan (customer loyality) menjadi sesuatu yang langka karena susah 

didapatkan.  

Seorang manajer pemasaran menilai kesetiaan pelanggan merupakan tolok 

ukur keberhasilan perusahaan, karena dengan memiliki pelanggan setia 

perusahaan mendapat jaminan produknya akan terus dibeli dan bisnis ke depan 

akan berjalan lancar. Pelanggan setia tidak akan membeli dan mengkonsumsi 

produk lain, meskipun terdapat banyak promosi yang ditawarkan oleh pesaing 

perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan jangka panjang antara 

produsen dan konsumen yang terus berlangsung. 

Pemikiran tentang pentingnya mengukur kesetiaan pelanggan sebelumnya 

tidak ada dalam kebijakan manajer pemasaran. Hubungan produsen dengan 

konsumen cenderung berpola transaksional saja. Perusahaan hanya berorientasi 

jangka pendek, yakni bagaimana mensukseskan transaksi dan mendapatkan 

keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi. Biasanya ditempuh dengan cara 

memperkuat faktor brand dan value untuk merangsang terjadinya pembelian. 

Begitu pula soal kepuasan pelanggan, hanya dilihat pada saat transaksi 

berlangsung. Hal ini menyebabkan perusahaan hanya berkutat dengan bagaimana 
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memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, tanpa 

bisa berpikir dalam kerangka jangka panjang. 

Loyalitas pelanggan adalah garansi bagi keunggulan bersaing, 

profitabilitas dan substainability jangka panjang perusahaan. Perusahaan harus 

mampu memahami bagaimana untuk mencapai loyalitas pelanggan setinggi-

tingginya. Perusahaan yang mampu melibatkan pelanggan dalam proses 

bisnisnya, berarti perusahaan mengajak pelanggan merasa memiliki perusahaan 

dan mereknya. Semakin melibatkan pelanggan, maka semakin tinggi rasa suka 

mereka terhadap suatu perusahaan. 

Seorang konsumen dikatakan loyal apabila ia mempunyai suatu komitmen 

yang kuat untuk membeli dan menggunakannya lagi secara rutin sebuah produk 

atau jasa. Cara membentuk loyalitas harus dimulai dengan memberikan kualitas 

produk atau  jasa yang unggul  atau superior, sehingga konsumen merasa puas. 

Kepuasan adalah modal utama dalam membentuk loyalitas konsumen. 

Manfaat loyalitas pada suatu perusahaan sangatlah besar bagi keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Manfaat yang akan didapat perusahaan karena 

memiliki konsumen yang loyal adalah mengurangi biaya-biaya pengembangan 

hubungan, mengurangi biaya pelayanan dan menstabilkan angka penjualan. 

Loyalitas pelanggan merupakan akhir dari perjalanan pemasaran. Istilah loyalitas 

pelanggan tidak dapat dipisahkan dari loyalitas merek, karena loyalitas pelanggan 

tentunya terhadap merek tertentu, bukan pada beberapa merek sekaligus secara 

bersamaan atau bergantian. 

Loyalitas merek membawa keuntungan  bagi kedua belah pihak, 

konsumen dan perusahaan. Bagi konsumen, perilaku loyalnya terhadap merek 



3 

 

tertentu akan menghemat waktu dan tenaga dalam proses pengambilan 

keputusannya serta mengurangi resiko terjaddinya ketidakpuasan terhadap suatu 

merek. Sedangkan bagi perusahaan, pemahaman mengenai loyalitas konsumen 

terhadap mereknya akan memberikan dasar yang kuat bagi prediksi penjualan 

mereknya di masa yang akan datang. 

Pada umunya, konsumen rokok cenderung loyal terhadap produk yang 

dikonsumsinya. Kecenderungan ini disebabkan karena mereka telah merasa puas 

dengan cita rasa yang didapatkan dari produk tersebut. Sangat jarang ditemui 

konsumen yang berganti-ganti merek rokok. Sebagian kecil konsumen yang masih 

belum menemukan produk rokok yang sesuai dengan selera mereka akan terus 

berganti merek rokok, hingga menemukan yang sesuai dengan selera mereka. 

Karena hal tersebut, maka industri rokok cenderung memiliki konsumen yang 

loyal. 

Arnold dan Solomon yang dikutip dari Dharmmesta (1999)  

mengungkapkan bahwa survei Wall Street Journal menghasilkan temuan bahwa 

loyalitas merek yang tinggi salah satunya terjadi pada produk rokok. Survei untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat loyalitas merek dilakukan oleh Wall Street 

Journal terhadap pasar FMCG (Fast Moving Consumer Good’s) dengan 

menggunakan variabel pembelian ulang, pangsa pasar, serta variabel bauran 

pemasaran. Survei ini menghasilkan temuan bahwa loyalitas terhadap produk 

rokok menempati urutan tertinggi sebesar 71 %, disusul loyalitas terhadap produk 

mayonaise sebesar 65 %, lalu untuk produksi pasta gigi sebesar 61 %. 

Meskipun rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti, 

serangan jantung, kanker, impotensi, gangguan kehamilan dan lain sebagainya, 
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tidak mengurangi jumlah konsumsi rokok di Indonesia maupun di dunia. Justru 

setiap tahun, konsumsi rokok makin meningkat. Konsumsi rokok di Indonesia 

tahun 2011 sekitar 270 miliar batang. Angka konsumsi rokok ini terus meningkat 

karena tahun 1970 konsumsi rokok baru sekitar 30 miliar batang (kompas.com). 

Indonesia juga berada di peringkat ketiga dalam daftar negara dengen jumlah 

perokok terbesar menurut WHO (nusantaranews.wordpress.com). Peningkatan 

jumlah konsumsi ini juga turut berperan memperketat persaingan industri rokok. 

Tabel 1.1 

Daftar Negara dengan Jumlah Perokok Terbesar Menurut WHO 

No Negara 
Jumlah perokok 

(juta orang) 

1 China 390 

2 India 144 

3 Indonesia 65 

4 Rusia 61 

5 Amerika Serikat 58 

6 Jepang 49 

7 Brazil 24 

8 Bangladesh 23,3 

9 Jerman 22,3 

10 Turki 21,5 

Sumber Data: hasil laporan WHO 2008 dengan 

statistik jumlah perokok 1.35 miliar orang. 

 

 

Berbagai industri bersaing untuk mengenalkan berbagai produk rokok 

dengan merek dan cita rasa yang berbeda, dengan harapan bahwa konsumen akan 

merasa puas setelah mereka mengorbankan sejumlah uang yang cukup besar 

untuk membeli produk tersebut. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya 

konsumsi rokok. Salah satu pabrik rokok yang mampu bertahan adalah PT. 



5 

 

DJARUM. Produk yang dikeluarkan oleh PT. DJARUM antara lain, L.A lights, 

L.A menthol, Djarum 76, Djarum Super, dan lainnya. 

LA Lights merupakan salah satu SKM Light (Sigaret Kretek Mesin Light)  

produksi PT. Djarum yang akan dijadikan produk andalan dalam menghadapi 

persaingan di masa depan. PT. DJARUM memprediksikan persaingan di masa depan 

akan semakin ketat untuk rokok- rokok kretek karena semakin gencarnya desakan 

untuk membatasi dan mengurangi peredaran serta konsumsi rokok, khususnya rokok 

kretek. Mowen dan Minor (2001: 399) menjelaskan bahwa kecenderungan konsumen 

rokok sekarang adalah menuju pembelian merek yang mengandung tar dan nikotin 

rendah. Sejauh ini Pemerintah sudah mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) 

yang berkaitan dengan pengendalian tembakau,  pengaturan dan produksi rokok, 

distribusi rokok, iklan promosi rokok dan pengaturan kawasan tanpa rokok serta 

kawasan terbatas merokok, yaitu PP No. 81 Tahun 1999, PP No. 38 Tahun 2000 dan 

PP No. 19 Tahun 2003. PT. DJARUM dan produsen rokok lainnya akhirnya 

meluncurkan rokok – rokok Light untuk mengantisipasi desakan terhadap pembatasan 

rokok tersebut. LA Lights juga dipilih dalam penelitian ini karena berdasarkan data 

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), rokok SKM (termasuk 

didalamnya SKM Light) menguasai 62% pangsa pasar rokok di Indonesia. 

Merek rokok L.A Lights cenderung lebih peduli terhadap anak muda jika 

dibandingkan dengan merek rokok lain. Dalam bidang seni music L.A Lights 

memiliki acara khusus setiap tahun yaitu L.A Indie Fest, di bidang perfilman L.A 

Lights punya L.A Indie Movie, di bidang olahraga L.A Lights juga memiliki acara 

tahunan yaitu L.A Street Ball. Selain itu L.A Lights seringkali menjadi sponsor 

acara musik atau konser band atau penyanyi baik dari dalam maupun luar negeri. 
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Konsumen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang yang mengkonsumsi rokok L.A Lights. 

Pemilihan mahasiswa sebagai obyek penelitian karena mahasiswa sebagai obyek 

penelitian karena mahasiswa merupakan suatu komunitas yang terbuka terhadap 

segala hal disekitarnya, termasuk produk rokok L.A Lights. Dengan latar belakang 

pendidikan dan pengetahuannya, diasumsikan mahasiswa mempunyai 

pengetahuan yang cukup untuk memberikan penilaian terhadap rokok yang 

mereka konsumsi. Untuk itu peneliti menilai bahwa mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dapat menjadi subjek penelitian yang mampu 

menggambarkan loyalitas konsumen pada produk rokok L.A Lights. 

Adapun alasan pemilihan Universitas Muhammadiyah Malang merupakan 

salah satu univesitas dengan mahasiswa cukup banyak hingga mencapai 26.500 

jiwa (Biro Administrasi Akademik UMM) sehingga diharapkan mampu mewakili 

perilaku mahasiswa Kota Malang pada umumnya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa loyalitas konsumen 

merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu produk untuk tetap bertahan hidup 

dan memenangkan persaingan pasar. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS LOYALITAS KONSUMEN 

ROKOK L.A LIGHTS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH MALANG”. 
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B. Batasan Masalah 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi konsumen 

rokok L.A Lights yang telah melakukan pembelian dan mengkonsumsi rokok 

lebih dari satu kali. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu, bagaimana loyalitas konsumen pada produk Rokok L.A Lights? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui loyalitas konsumen pada produk Rokok L.A Lights 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan rokok 

Sebagai salah satu dasar untuk mengkaji loyalitas konsumen terhadap 

produk rokok tersebut, yang berguna untuk memprediksi penjualan di 

masa yang akan datang khususnya oleh PT. DJARUM. 

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk 

memperluas wawasan dalam bidang manajemen pemasaran, khususnya 

yang terkait dengan loyalitas konsumen. 


