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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha maju dengan pesat, hal ini ditandai dengan 

tingkat persaingan yang semakin ketat, oleh karena itu bagi perusahaan yang 

mempunyai keinginan untuk memenangkan persaingan tersebut harus mampu 

merebut konsumen. Dalam merebut konsumen diperlukan suatu strategi 

pemasaran yang tepat. Sebelum menentukan strategi hendaknya perusahaan 

mengidentifikasikan keinginan konsumen yang belum dipuaskan, dengan cara 

menentukan barang yang hendak diproduksi, menentukan cara promosi, 

menentukan harga yang tepat, dan memilih saluran distribusinya. Jadi kegiatan 

pemasaran merupakan suatu proses yang saling berhubungan sebagai suatu 

sistem. 

Pemahaman variasi kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi pedoman 

dalam kepentingan merancang strategi pemasaran. Konsumen juga memiliki 

preferensi sekaligus urutan tertinggi dalam memilih produk tersendiri. Dan tidak 

dapat di hindari tindakan pembelian mereka adalah mencapai kepuasan dimana 

permintaan bervariasi sesuai dengan cara produk atau jasa yang digunakan, serta 

pola konsumsi. Variasi-variasi demikian, mendorong pembagian atau lebih sering 
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dikenal dengan nama segmentasi pasar. Segmentasi pasar merujuk kepada 

pengertian proses pembagian pasar. 

Pasar terdiri dari pembeli dan pembeli berbeda-beda dalam berbagai hal 

yang bisa membeli dalam keinginan, sumber daya, lokasi, sikap membeli, dan 

kebiasaan membeli. Karena masing-masing memiliki kebutuhan dan keinginan 

yang unik, masing-masing pembeli merupakan pasar potensial tersendiri. Oleh 

sebab itu penjual idealnya mendesain program pemasarannya tersendiri bagi 

masing-masing pembeli. Segmentasi yang lengkap membutuhkan biaya yang 

tinggi, dan kebanyakan pelanggan tidak dapat membeli produk yang benar-benar 

disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu, perusahaan mencari kelas-kelas 

pembeli yang lebih besar dengan kebutuhan produk atau tanggapan membeli yang 

berbeda-beda. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki 

seperangkat keinginan yang sama (Kotler, 2005, p.307). 

Perkembangan industri rokok di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, 

menunjukkan adanya peningkatan permintaan akan rokok rendah TAR dan 

nikotin. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan pemerintah (PP) 

No. 81/99, yang kemudian direvisi menjadi PP No. 38/2000, Khususnya tentang 

pengaturan pembatasan kadar nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg dalam setiap batang 

rokok, akan lebih meramaikan pasar rokok di Indonesia, khususnya segmen rokok 

rendah TAR dan nikotin, di mana akan meningkatkan persaingan antar sesama 

produsen (merek) yang jumlahnya terus bertambah.  



 

Penjualan rokok rendah TAR dan nikotin telah mendominasi pasar rokok 

di Indonesia. Saat ini, rokok rendah TAR dan nikotin tersebut menguasai 20% dari 

total produksi rokok nasional, yang pada kuartal pertama 2009 mencapai 59,567 

miliar batang (www.kabarbisnis.com, 2009). Oleh karena itu, produsen rokok 

harus dapat menetapkan strategi pemasaran yang tepat bagi produknya agar dapat 

memenangkan persaingan. Dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat, 

Produsen perlu melakukan positioning dan segmentasi, untuk mengetahui 

bagaimana konsumen menerima berbagai alternatif rokok rendah TAR dan nikotin 

yang ada, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya, 

karakteristik demografi konsumen apakah yang berpengaruh pada konsumen 

dalam memilih produk yang akan menjadi umpan balik bagi produsen untuk 

menentukan strategi pemasaran. Dalam kaitan, perlu dilakukan pengamatan dan 

analisa pasar untuk dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan perokok, sesuai 

dengan prinsip dasar pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. 

Persaingan rokok di Indonesia khususnya di rokok dengan kadar TAR dan 

nikotin rendah atau yang biasa disebut rokok mild sangat ketat. Lihat saja produk-

produk rokok mild yang telah beredar dipasaran seperti A Mild, LA Lights, Star 

Mild, Clas Mild, Gudang Garam Surya Signature, U Mild. Nama-nama tersebut 

merupakan rokok mild yang sudah melekat dibenak masyarakat, belum lagi nanti 

masih terbagi dalam segmen yang diambil, mereka saling berlomba-lomba untuk 



 

menarik konsumen sehingga sangat memungkinkan bagi konsumen untuk 

berpindah ke merek yang lain ketika tidak merasa terpuaskan. 

Geo Mild merupakan sebuah merek rokok yang baru beredar di pasaran 

pada tahun 2011. Geo Mild diproduksi oleh PT. Roberta Prima Tobacco yang 

merupakan anak perusahaan PT. Djarum ini dipasarkan dalam kemasan isi 16 

batang. Seiring dengan semakin modernnya perkembangan zaman menyebabkan 

meningkatnya persaingan khususnya pada industri rokok. Untuk mempertahankan 

posisinya dalam pasar serta adanya peraturan pemerintah tentang rokok sehingga 

membuat perusahaan berusaha melakukan inovasi terhadap produknya. Dalam hal 

ini, PT. Djarum melakukan positioning pengembangan produk baru melalui 

produk rokok Geo Mild yang berbeda dari produk sebelumnya yang ditinjau dari 

kemasan, harga, dan rasa. Dari segi kemasan terdiri dari warna, logo, dan bentuk 

tulisan. Dari segi harga didasarkan pada harga rokok sebesar Rp. 5.000,00 dengan 

isi 16 batang lebih murah dibanding merek lain yang berkisar antara Rp. 

10.000,00 dengan isi 16 batang dan berdasarkan daya beli konsumen, sedangkan 

rasa terdiri dari rasa manis, aroma asap, dan hisapan. Produk rokok Geo Mild pun 

harus bersaing ditengah ketatnya industri rokok mild di Indonesia, dimana merek 

rokok yang sejenis dengan rokok Geo Mild yaitu merek UNO, Win, Filo, Score 

Mild dan One Mild. 

Banyaknya konsumen rokok, banyak pula permintaan konsumen terhadap 

rokoknya, dan hal itu yang membuat perusahaan rokok harus memutar otak untuk 



 

dapat memberikan yang terbaik untuk konsumennya agar konsumen loyal 

terhadap produknya. Perusahaan rokok dihadapkan pada dua pilihan yaitu 

bersaing atau tutup. Dan pilihan ke dua adalah pilihan yang sangat tidak ingin di 

pilih oleh perusahaan rokok, terutama perusahaan rokok yang sedang 

berkembang. Agar hal itu tidak terjadi, maka perusahaan harus bisa membidik 

segmen pasar yang sesuai dengan produk rokok yang dimilikinya, agar 

mendapatkan konsumen yang sesuai dengan produknya. Dan hal itu selalu 

menjadi bahasan dalam ilmu pemasaran karena merupakan kunci sukses dari 

pemasaran. 

Usaha untuk membentuk segmen-segmen pasar dapat dilakukan dengan 

mengamati karakteristik konsumen, diantaranya mencakup: ciri demografis, ciri 

geografis, ciri psikografis, dan perilaku. Segmentasi pasar serta penetapan pasar 

sasaran yang dituju merupakan langkah yang tepat yang harus dilakukan 

pengusaha agar dapat memuaskan keinginan dari pelanggan atau konsumen di 

tengah persaingan yang semakin luas. Di samping itu pula segmentasi dapat 

menghemat biaya, energi, dan waktu sehingga bauran pemasaran yang digunakan 

dapat dengan tepat mengenai sasaran pasar yang dituju. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat suatu perumusan masalah 

sebagai berikut: Pada kelompok segmen apakah mahasiswa UMM yang 



 

mengkonsumsi produk rokok Geo Mild ditinjau dari segmentasi demografi, 

psikografi dan perilaku? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka pembahasan 

dalam penelitian ini dibatasi dengan hanya menggunakan tiga variabel segmentasi 

yaitu variabel demografi, psikografi dan perilaku. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pada kelompok segmen apakah mahasiswa UMM yang 

mengkonsumsi produk rokok Geo Mild ditinjau dari segmentasi demografi, 

psikografi dan perilaku. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan konstribusi kepada para manajer 

pemasaran dalam membangun suatu perencanaan strategi pemasaran yang 

lebih efektif khususnya mengenai perluasan segmentasi pasar produk.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan atau masukan dan bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya yang berkenaan dengan pemasaran.  

 


