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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tembakau merupakan salah satu komiditi di banyak negara dunia termasuk 

Indonesia. Meski bukan komoditi pangan, akan tetapi tembakau merupakan komoditi 

vital seperti halnya komoditi beras. Sejumlah negara tercatat sebagai penghasil 

tembakau terbesar dunia termasuk Indonesia. Hasil tembakau yang biasa 

diperdagangkan tidak hanya daun tembakau saja melainkan batang pohon tembakau 

juga, sesuai dengan permintaan grade pabrik rokok yang mereka inginkan. Tembakau 

dan rokok merupakan produk bernilai tinggi, sehingga bagi beberapa negara termasuk 

Indonesia berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber 

devisa negara melalui pungutan pajak (cukai), dan juga sumber pendapatan petani. 

 Menurut data APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) dalam web AMTI 

“kebutuhan tembakau nasional mencapai 300 ribu ton per tahun, sementara 

kemampuan produksi petani baru mencapai 200 ribu ton dan sisa kekurangannya 

harus diimpor” ujar Soeseno ketua APTI. 

 Melihat dari data tersebut ada ketidakseimbangan jumlah produksi dan 

permintaan didalam pemenuhan kebutuhan konsumen, sehingga dapat disimpulkan 
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jumlah kebutuhan terhadap minat hasil tembakau (rokok) sangatlah tinggi di 

Indonesia. Tembakau merupakan salah satu bahan dasar dari rokok, yang dimana 

dalam peningkatan jumlah permintaan tembakau dari sektor  industri khususnya 

industri rokok menjadi indikator bahwa kosumsi rokok di masyarakat sangat tinggi. 

Tabel 1.1 

Produksi Tembakau  

 

Sumber : Food And Agriculture Organization (FAO)  

 Pada tahun 2016 tercatat produksi tembakau terbesar terdapat pada negara 

china dengan produksi 2.805.615 ton diikuti juga negara India 761.318 ton, Brazil 

675.545 ton, Amerika 285.181 ton, Indonesia 196.154 ton, Zimbabwe 172.266 ton, 
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Zambia 124.642 ton, Pakistan 116.157 ton, Tanzania 102.473 ton, dan Argentina 

93.671 ton.. Di lihat dari data tersebut produksi tembakau dalam negeri termasuk lima 

negara terbesar di dunia, yang dimana jumlah produksinya  196. 154 ton.  

 Di Indonesia rokok sudah seperti menjadi kebutuhan primer. Besarnya jumlah 

perokok serta pendapatan yang dimasukan kenegara, membuat industri rokok 

memiliki peranan cukup penting terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Akan tetapi 

pemerintah juga ingin mengurangi jumlah kebutuhan kosumsi rokok didalam  

masyarakat, yang dimana pemerintah melakukan berabagai upaya – upaya agar 

tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan sangatlah perlu diperhatikan, 

semisalnya upaya pemeintah membuat peraturan dalam pengaturan jam tayang iklan 

rokok dan juga upaya pemerintah dalam membuat aturan mencantumkan gambar yang 

menakutkan di dalam kekamasan rokok. Namun disisi lain, industri rokok sendiri 

termasuk industri yang meyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, serta memberikan 

pendapatan  pajak terbesar juga. 

Tabel 1.2 

Pangsa Pasar Rokok 2012 – 2015 

Merek 2012 2013 2014 2015 

PT. HM Sampoerna Tbk 31% 36,1% 34,9% 35% 

PT. Gudang Garam Tbk 20,8% 20,9% 25,5% 21,5% 

PT. Djarum 20,3% 21,8% 20,9% 19,3% 
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PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk 

14,6% 13,4% 14,0% 7% 

PT. Nojorono 11,2% 6,4% 3,4% 4,3% 

PT. Wismilak Inti 

Makmur Tbk. 

1,5% 1,4% 1,3% 0,7% 

Sumber: Duniaindustri. com 

 Berdasarkan data pangsa pasar rokok di Indonesia dilihat bahwa persaingan 

untuk menjadi pemimpin pasar (market leader) sangatlah ketat dan kompetitif. Dalam 

data tersebut pangsa pasar didominasi oleh merk rokok Sampoerna, Gudang Garam, 

dan Djarum. Hal tersebut membuat sulit para industri kecil yang sejenis dalam  

mengikuti persaingan mendapatkan pangsa pasar potensial yang ada di Indonesia. 

Bahkan tidak itu juga industry yang lebih kecilpun harus ikut terkena dampak dari 

regulasi pemerintah mengenai pengendalian industry rokok. Banyaknya regulasi yang 

dibuat oleh pemerintah cukup memberikan dampak yang signifikan pada industry 

rokok ini. Berikut regulasi pemerintah dalam rangka pengendalian industry rokok: 

a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi 

Kesehatan 

b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146/PMK.010/2017. 

(www.jdih.kemenkeu.go.id) 



5 
 

 Dengan adanya regulasi tersebut, tidak sedikit perusahaan rokok yang tutup secara 

berangsur – angsur karena ketidakmampuan untuk survive dengan kondisi peraturan yang ada 

dan persaingan dengan competitor dipasar. Salah satu penyebab banyaknya perusahaan – 

perusahaan yang tutup adalah karena regulasi pengendalian industry rokok ini memiliki 

dampak diberbagai sector lingkungan industry rokok, sehingga membuat perusahaan rokok 

harus lebih  merincikan atau mengatur segala management yang ada diperusahaan dilakukan 

lebih sistematis dan terperinci lagi guna untuk upaya melanjutkan aktifitas perusahaan 

ataupun menjaga stabilitas kegiatan perusahaan. Seperti halnya contoh dari dampak regulasi 

tersebut, yaitu: 

1. Meningkatnya jumlah rokok illegal yang beredar di masyarakat 

Menurut Gappri (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia) menilai 

salah satu sebab meningkatnya rokok illegal dan menurunnya produksi rokok 

adalah karena tingginya harga rokok akibat kenaikan tarif cukai yang tinggi di 

atas tingkat kemampuan beli masyarakat. Perdagangan rokok illegal selain 

mengganggu stabilitas industri rokok, juga mengganggu penerimaan negara 

(industri.kontan.co.id) 

2. Banyaknya perusahan rokok yang tutup 

Dari pengalaman Gappri, saat mulai era reformasi, jumlah pabrik rokok 

berkurang. Sebelum era reformasi ada 5.000 pabrik saat ini menjadi tinggal 

600 pabrik. Menurutnya jumlah pabrik saat ini sudah ideal bila aturan multi 

layernya tetap. (industry.kontan.co.id) 
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 Melihat dampak yang ditimbulkan dari berbagai sector ini, suda seharusnya 

industry rokok khususnya kategori menengah kebawah memiliki startegi dalam 

penanganan management resiko dari berbagai ancaman di sisi ekternal perusahaan. 

Dengan menerapkan startegi Marketing Public Relations industry rokok ini bisa 

meminimaliskan resiko yang akan dihadapi perusahaan, yang dimana Marketing 

Public Relations menjadi ini memiliki dua fungsi utama yaitu Marketing Public 

Relations Proaktif (internal) dan Marketing Public Relations Reaktif (eksternal) 

 Dari dua fungsi utama tersebut perusahan bisa mengidentifikasi masalah dari 

internal maupun eksternal dengan tepat dan juga perusahaan bisa membuat formula 

startegi yang tepat untuk penanganan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. 

 Disini Perusahaan Rokok Putra Masa Depan merupakan salah satu industri 

rokok kelas menengah yang masih tetap bisa berdiri dan berkembang walaupun 

memasuki area pasar industri rokok besar dan juga suda menerapkan startegi 

Marketing Public Relations pada perusahaannya 

 Pada mulanya Perusahaan Rokok Putra Masa Depan diprakarsai oleh bapak 

Toha, seiring waktu dan persaingan yang ketat, akhirnya perusahaan ini diambil alih 

oleh anaknya yang bernama Ashari. Pada mulanya beliau  hanya ingin sekedar 

mencoba membuat rokok kretek yang hanya beliau kosumsi sendiri, namun ternyata 

lingkungan di sekitar banyak yang menyukai rokok tersebut. Atas dorongan keluarga 

dan usaha keras bapak Ashari maka pada tahun 2006 didirikan Perusahaan Rokok 

yang diberi nama Putra Masa Depan yang berlokasi di Dusun Jegles, Desa Plosoharjo, 
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Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Sudah banyak hal yang perusahaan lewati 

dalam berbagai persaingan dengan competitor besar atau menengah. Perusahaan 

Rokok Putra Masa Depan ini sekarang mempunyai beberapa brand produk untuk 

dijual, yaitu Roekoen Internasional (filter), Rokoen Premium (filter), R Masa (Filter), 

Putra Rokoen (kretek), PD Massa (kretek), dan Rokoen Masa (kretek), Dengan 

pangsa pasar di daerah Nganjuk, Kediri, Blitar, Jember dan Gresik.  

 Untuk membuat perusahaan bisa survive dengan kondisi saat ini sangat 

dibutuhkan kecakapan dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran dan juga 

pembuatan formula management resiko yang tepat.  

 Komunikasi dan pemasaran disini merupakan dua konsep penting yang saling 

berkaitan satu sama lain. Pengintegrasian dan perpaduan secara proposional antara 

komunikasi dan pemasaran akan mememungkinkan dalam melakukan penetrasi pasar 

dan juga dapat melahirkan salah satu sinergi startegi pemasaran yang dapat 

diandalkan, yaitu Marketing Public Relations. Menurut Shimp (2004: 253-256) 

membagi Marketing Public Relations menjadi dua fungsi yaitu Marketing Public 

Relations Proaktif dan Marketing Public Relations Reaktif. 

Contoh penanganan Marketing Public Relations Reaktif  dalam mengatasi masalah 

yang dihadapi perusahaan: 
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McDonald, Meredam Sentimen Anak Bangsa 

 Serangan Amerika ke Irak pada bulan Maret 2003 telah memicu kemarahan 

sebagaian masyarakat Indonesia, sebuah negara yang 80% persen penduduknya 

adalah pemeluk agama Islam. Bentuk kemarahannya memiliki kadar yang berbeda – 

beda di tiap daerah, mulai dari demontrasi di depan kedutaan, aksi pembakaran 

bendera Amerika hingga pengeboman restoran – restoran waralaba dari Amerika 

Serikat. 

 Di Bandung dan Surabaya penyegelan dilakukan oleh mahasiswa yang 

bersimpati dengan Irak yang diserang oleh Amerika Serikat. Situasi yang sangat tidak 

menguntungkan bagi kelangsungan bisnis McDonald ini segera disikapi McDonald 

dengan memanfaatkan fungsi MPR Reaktif untuk memberikan edukasi kepada public 

tentang apa yang suda diberikan McDonald kepada masyarakat Indonesia. 

 McDonald memanfaatkan iklan layanan masyarakat untuk menjelaskakn apa 

yang telah dilakukan McDonald kepada sebagaian masyarakat Indonesia. Dengan 

iklan layanan menyentuh McDonald membuat testimonial tentang seorang bapak 

yang bangga terhadap anaknya yang bangga dengan prestasi di McDonald karena 

kemudian mampu memberikan kehidupan yang layak terhadap keluarganya. Kepada 

media massa ataupun pihak – pihak yang memiliki kredibilitas atas informasi yang 

disampaikan, McDonald memberikan informasi mengenai dampak ekonomi yang 

mungkin muncul bila McDonald tutup di Indonesia. Salah satu berita yang memuat 
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dampak ekonomi yang mungkin timbul jika restoran McDonald tidak beroperasi di 

Indonesia. Dimuat oleh Kompas – Selasa, 25 Maret 2003. Dengan judul “Seruan 

Boikot Produk Impor Akan Memukul Industri Lokal” 

 Berita memperlihatkan dampak yang mungkin muncul jika terjadi penutupan 

restoran waralab di Indonesia. Hasilnya cukup efektif, karena keragaman masyarakat 

untuk menutup McDonald tidak lagi sekuat ketika penanganan isu belum dilakukan 

oleh Marketing Public Relations. (Wasesa 2005: 12-16) 

 Dalam menjalankan aktivitas pemasaran ada elemen – elemen komunikasi 

pemasaran yang dapat digunakan perusahaan dalam mencapai tujuan, yaitu 

Advertising, Direct Marketing, Sales Promotion, Personal Selling dan Public 

Relations. Melalui kegiatan (advertising) seorang Public Relations dapat memasukan 

nilai educated dan knowledge didalam iklan yang ditampilkan sehingga khlayak atau 

audience yang melihat dapat memberikan feedback yang baik untuk perusahaan. Di 

dalam kegiatan Sales Promotion seorang Public Relations dapat membuat ide atau 

gagasan yang bisa membuat banyak khalayak audience yang akan datang dan 

berpartipasi di dalam kegiatan tersebut, semisalnya pembuatan suatu event promotion. 

Sedangkan didalam kegiatan Personal Selling seorang Public Relasions dapat 

mententukan target konsumen yang dianggap potensial untuk dikunjungi. 

Penggabungkan secara sinergis marketing tools seperti itulah yang  bisa membuat 

startegi komunikasi pemasaran menjadi lebih efektif. (Mandagi, Preissy. 2017) 
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 Penelitian terkait Marketing Public Relations antara lain dilakukan oleh; 

Nursari Rusla, pada tahun 2010 mengenai Peran Marketing Public Relations pada 

Olga! Magazine Semarang. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran Marketing 

Public Relations antara lain; meningkatkan dalam citra baik perusahaan dan 

penjualan produk dari perusahaan tersebut. Diantaranya menyiapkan informasi yang 

utuh dan respresentatif didalam mencari target yang diharapkan melalui 

pengembangan presentasi. Marekting Public Relations membina hubungan positif 

antar karyawan dan antara karyawan dengan pimpinan atau sebaliknya, sehingga akan 

tumbuh corporate culture yang mengacu pada disiplin dan motivasi kerja secara 

profesionalisme tinggi serta memiliki sense of belonging (rasa memiliki) terhadap 

perusahaan dengan baik. 

 Perusahaan Rokok Putra Masa Depan merupakan pabrik rokok dengan 

kategori pabrik skala menengah, akan tetapi dalam melakukan startegi market dipasar 

tetap menggunakan startegi pemasaran melalui Marketing Public Relations, yang 

dimana startegi seperti ini seringkali diadobsi oleh perusahaan dengan skala besar. 

Melihat pentingnya peran dari Marketing Public Relations bagi perusahaan untuk 

membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program – program yang 

dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen, membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian terkait Peran Marketing Public Relations Pada Perusahaan 

Rokok Putra Masa Depan di Nganjuk dan mengambil judul penelitian. “Aktifitas 

Marketing Public Relations Pada Perusahaan Rokok Putra Masa Depan”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bagian awal, maka 

muncul pertanyaan yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu Bagaimana Aktifitas Marketing Public Relations Pada Perusahaan Rokok Putra 

Masa Depan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aktifitas Marketing Public 

Relations Pada Perusahaan Rokok Putra Masa Depan 

1.4 Manfaat Penelitian 

 a. Manfaat Akademis 

1. Dapat digunakan sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas 

wawasan mengenai ilmu komunikasi khususnya dibidang Marketing 

Public Relations 

2. Dapat menyumbang pengetahuan dan pemikiran dibidang ilmu 

komunikasi khusunya di bidang Marketing Public Comunication 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan penelitian 

bagi  mahasiswa atau mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Malang 
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 b. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan bagi 

para praktisi dalam bidang marketing public relations agar bisa dijadikan bahan 

evaluasi terhadap kajian yang serupa 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Marketing 

2.1.1 Pengertian  

 Menurut Assauri (2010: 5) menyatakan pemasaran adalah sebagai usaha untuk 

menyediakan dan meyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang – orang 

yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan 

komuikasi yang tepat. 

 Menurut Fandy Tjiptono (dalam Priansa 2017: 30-31) menyatakan bahwa 

dalam peranan startegisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai 

kesesuaian antara perusahaan dan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan 

atas masalah penentu dua pertimbangan pokok yaitu bisnis yang akan dimasuki pada 

masa mendatang dan cara bisnis yang dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses 

dalam lingkungan persaingan atas dasar perspeltif distribusi, produk, harga, dan 

promosi (bauran pemasaran) 

 

 




