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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pada masa sekarang kita telah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan 

berkembang pesatnya teknologi. Perkembangan teknologi ini juga membawa dampak kepada 

semakin berkembangnya industri fast moving consumer goods (FMCG) yang salah satunya 

adalah industri rokok. Industri rokok telah memasuki dan bersaing di pasar global. Dipasaran 

telah banyak beredar merek-merek rokok terkenal yang bersaing yang dihasilkan perusahaan-

perusahaan rokok besar seperti Djarum Super yang dihasilkan PT Djarum Super, Gudang 

Garam Merah yang dihasilkan PT Gudang Garam, Dji Sam Soe dan A mild yang dihasilkan 

oleh PT HM Sampoerna, dan Marlboro yang dihasilkan PT Philip Morris. 

 

Dengan demikian mengglobalnya industri rokok, para produsen rokok baik nasional 

maupun internasional akan terus-menerus menciptakan produk baru dan memasukkan 

produknya ke pasar. Salah satu pasar rokok yaitu Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih sekitar 200.000.000 penduduk. Dan juga 

Indonesia sebagai penghasil rokok terbesar dunia, yaitu pada urutan ke-5 dunia. Sehingga 

Indonesia menduduki urutan ke-5 dalam jumlah perokok di dunia. Hal ini menyebabkan 

tingkat persaingan industri rokok di Indonesia semakin ketat. 

 

Selain tingkat persaingan yang ketat, perusahaan-perusahaan rokok juga dihadapkan pada 

berbagai regulasi yang membatasinya dalam melakukan kegiatan usahanya. Beberapa 

regulasi tersebut antara lain: pertama, peraturan pemerintah (PP) No.38/2000. pasal 17 ayat 2 

peraturan pemerintah ini telah membatasi jam tayang iklan rokok di media televisi hanya 

untuk pukul 21.30-05.00 waktu setempat. Disamping itu, dalam iklan untuk media elektronik 

atau cetak, wujud rokok tidak boleh terlihat dan tidak boleh terlihat jelas. Selain itu yang 

memberikade iklan rokok, yakni undang-undang No.32/2002 tentang penyiaran. Pada pasal 

46 ayat 3c undang-undang itu disebutkan: “Siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi 

yang memperagakan wujud niaga”. Kedua adalah Peraturan Pemerintah No.81/1999 tentang 

pengamanan rokok bagi kesehatan. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah 
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No.81/1999 yang arahnya memperketat penggunaan tembakau atau rokok. Peraturan itu 

mengharuskan kadar nikotin maksimum 1,5 mg dan tar 20 mg. 

 

Salah satu perusahaan rokok yang bersaing secara global yaitu PT HM Sampoerna. 

Merek-merek terkenal telah dikeluarkan oleh PT HM Sampoerna, salah satunya yaitu A mild. 

A mild merupakan rokok low tar and nicotine pertama di Indonesia. Sejak pertama 

dipasarkan, A mild mendapat sambutan hangat masyarakat, terutama masyarakat yang 

semakin sadar kesehatan, tetapi masih mengkonsumsi rokok. Kesuksesan yang didapat A 

mild mendorong perusahaan lain untuk mengeluarkan rokok low tar and nicotine yang baru 

seperti Bentoel Mild yang diproduksi PT Bentoel dan L.A Light yang diproduksi PT Djarum. 

Hal ini membuat persaingan di pasar rokok low tar and nicotine semakin ketat. 

 

Untuk membuat produk rokok tetap survive dan dikenal konsumen selama bertahun-tahun 

dipasaran yaitu dengan pemberian merek. Merek atau brand merupakan kelengkapan dari 

suatu produk dengan produk lainnya yang sejenis, agar kemudian konsumen mengetahui 

perbedaannya. Pada saat ini, persaingan di dunia marketing bukanlah hanya sekedar price 

war tetapi sudah menjadi battle of brands, di mana perusahaan bersaing untuk meraih brand 

dominance.  

 

Untuk memperkuat dan memelihara merek A mild, PT HM Sampoerna aktif melakukan 

program pemasaran baik melalui jalur above the line seperti iklan di televisi maupun jalur 

below the line menjadi sponsor berbagai kegiatan musik dan olahraga. Salah satunya dengan 

menjadi sponsor tunggal A mild Sound Adrenalin, sebuah acara musik yang sangat besar 

yang menampilkan penyanyi-penyanyi dan band-band papan atas Indonesia. Dengan 

melakukan kegiatan pemasaran yang gencar diharapkan brand A mild mempunyai brand 

image atau citra merek yang bagus di pasar. Brand image merupakan sekumpulan asosiasi 

merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen (Rangkuti, “The Power of Brands”, 

2004:204). Kadangkala image sebuah brand atau citra merek tidak sesuai dengan identitas 

merek yang akan dibangun oleh produsen. Hal ini disebabkan tidak tepatnya proses 

pembentukan asosiasi-asosiasi yang membentuk citra sebuah merek, seperti elemen merek, 

harga, promosi, distribusi, personalitas merek yang memanfaatkan karakteristik manusia ke 

dalam produknya agar memudahkan konsumen mengingat merek tersebut serta memberi 

hubungan yang lebih emosional sehingga diharapkan dapat meningkatkan preferensi mereka 

dalam memilih suatu produk. 
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Begitu juga dengan rokok Sampoerna A Mild. Dengan kondisi persaingan yang ketat di 

pasar rokok Low Tar and Nicotine, membuat rokok Sampoerna A Mild harus bisa 

menciptakan personalitas merek yang sesuai dengan target pasarnya sehingga menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian. 

 

Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam 

penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Brand Personality Rokok 

A Mild Terhadap Keputusan Pembelian”. 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut:  

 

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap kinerja brand personality rokok A Mild di 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penyebab konsumen memilih untuk membeli rokok A 

mild di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama? 

3. Seberapa besar pengaruh brand personality terhadap keputusan pembelian rokok A 

Mild di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan data, mengolah, 

menganalisis serta menginteprestasikan dan sebagai informasi yang dibutuhkan dalam 

menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Jurusan Manajemen Universitas Widyatama. 

 

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasikan sebelumnya, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan : 

 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap kinerja brand personality rokok A 

Mild di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penyebab konsumen  membeli 
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rokok A mild Di Fakultas bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand personality terhadap keputusan 

pembelian rokok A Mild pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

 

1.4 Kegunaan  penelitian 

 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat: 

 

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan disamping 

pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di Universitas Widyatama. 

Khususnya mengenai brand personality.   

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam 

menerapkan garis kebijakan yang telah diterapkan. 

3. Bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan, hasil penelitian yang sangat terbatas 

ini dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan dan dijadikan bahan masukan 

dan acuan untuk mengetahui penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 

Perkembangan industri rokok di Indonesia yang berkembang cepat, telah menyebabkan 

tingkat persaingan yang ketat di antara produsen rokok. Para produsen rokok berusaha supaya 

produk mereka mendapat consumers awareness dan konsumen tertarik untuk melakukan 

pembelian dan pembelian ulang. Untuk mendapatkan hal itu, produsen rokok harus 

melakukan berbagai strategi pemasaran yang efektif dan efisien.  

 

Saat ini pertempuran di aspek pemasaran tidak hanya mengarah kepada fungsi produk 

saja, namun lebih mengarah kepada pertempuran merek. Sebagian produk yang sukses di 

pasar memiliki merek yang kuat atau dominan di pasar. Bagi perusahaan yang peka terhadap  

nilai suatu merek, memahami bahwa merek memiliki arti yang mendalam, yaitu menjadi 

identitas diri dari perusahaan dan menjadi nilai tambah dalam menjual produk atau jasa. 

 

Menurut UU merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek memiliki arti sebagai suatu 

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 



5 

 Bab I Pendahuluan 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa (Tjiptono, “Brand Management & Strategy”, 

2005:2). Maka merek yang baik adalah merek yang dapat dengan mudah membedakan 

dirinya dengan para pesaingnya. Oleh karena itu beberapa merek terkenal didunia 

memanfaatkan karakteristik manusia kedalam barang atau jasa agar memudahkan konsumen 

mengingat merek tersebut serta memberikan hubungan yang emosional, sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan preferensi mereka dalam memilih suatu produk. 

 

Tjiptono (“Brand Management & Strategy”, 2005:27) menyebutkan kepribadian merek 

yang dipilih adalah yang mampu menyelaraskan nilai emosional merek dan gaya hidup 

konsumen sasaran. Beberapa referensi menyatakan bahwa konsumen yang terbiasa 

menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image. Hal ini 

disebut juga dengan kepribadian merek (brand personality) (Rangkuti, “The Power of 

Brands”, 2004:245), atau merek hanya menjadi identitas pembeda suatu produk dengan yang 

lainnya. Lambat laun, identitas ini berkembang menjadi kepribadian. Kita menyebutnya 

brand personality (Kurnia, “Pertamax”, Gatra.Com, 2002). Secara umum personalitas 

merek merupakan pemanfaatan karakteristik manusia sebagai salah satu identitas dari merek 

agar membangun hubungan emosional kepada konsumen serta menciptakan merek yang terus 

berkembang. 

 

Usaha mengasosiasikan suatu brand dengan personality memberikan kemudahan bagi 

konsumen untuk mengidentifikasi, mengingat, dan memahami suatu brand. Studi terakhir 

dikembangkan dan di uji coba melalui Brand Personality Scale, yaitu sebuah desain untuk 

mengukur kepribadian merek (Durianto dkk, “Brand Equity Ten, Strategi Memimpin 

Pasar”, 2004:10).  

 

Berikut ini adalah hasil lima yang terbesar pada Brand Personality Scale: 

 

1. Ketulusan (sederhana, jujur, sehat, riang). 

2. Kegemparan (berani, bersemangat, penuh daya khayal, mutakhir). 

3. Kecakapan (dapat dipercaya, cerdas, sukses). 

4. Keduniawian (golongan atas, mempesona). 

5. Ketangguhan (keras, ulet).  
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Seiring dengan tingkat persaingan di pasar yang semakin ketat ditandai dengan 

bertambahnya merek rokok baru menyebabkan konsumen akan menghadapi pilihan merek-

merek yang semakin banyak. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan diferensiasi, 

pemasar mulai berfokus pada upaya menyertakan nilai emosional pada mereknya dan 

mengkomunikasikannya lewat metafora kepribadian merek (brand personality) (Tjiptono, 

“Brand Management & Strategy”, 2005:27). Pemanfaatan personalitas sebagai upaya dalam 

mebedakan merek terhadap pesaingnya akan lebih efektif pada merek yang secara fungsi atau 

fisik sangat sulit untuk dibedakan antara satu dan lainnya. 

 

Disamping itu jika dilihat dari sisi perilaku konsumen, mereka akan selalu berusaha 

menemukan sebuah merek yang relatif sama dengan personalitas mereka seperti layaknya 

seseorang memilih teman di mana mereka akan lebih menyukai seseorang dengan sifat yang 

cocok. Kafi Kurnia, menyebutkan bahwa konsumen lambat laun memihak produk tertentu 

tak lagi karena alasan ekonomi atau sesuatu yang fungsional, seperti harga dan kualitas. 

Melainkan karena sesuatu yang emosional. Merek mulai memberi kita bukan kenikmatan 

fisik dalam mengonsumsi produk atau jasa. Melainkan memberi kepuasan lain dalam aneka 

bentuk, seperti prestise, kebanggaan, aspirasi, dan gaya hidup. Merek berperan menjalin 

hubungan emosional dengan konsumennya (Kurnia, “Pertamax”, Gatra.Com, 2002). 

 

Pemberian karakteristik personal pada merek bisa membuat merek tersebut lebih berdaya 

tarik bagi konsumen yang ingin berafiliasi dengan merek-merek yang memiliki kepribadian 

yang didambakan. Dengan demikian, kepribadian konsumen dan merek mulai menyatu dan 

nilai merek berkembang menjadi ekspersi diri (self-expression) (Tjiptono, “Brand 

Management & Strategy”, 2005:27). 

 

Di samping merek menjadi alat untuk membedakan suatu produk atau bentuk lainnya, 

merek juga dapat merupakan kriteria utama dalam proses pengambilan keputusan pembelian 

konsumen. Sehingga ada lima tahap yang harus dilewati oleh konsumen dalam proses 

pengambilan keputusan ketika membeli produk, namun tidak selalu begitu. Para konsumen 

dapat melewati atau membalik beberapa tahap (Kotler, ”Manajemen Pemasaran”, Jilid I”, 

2005:224).  
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Kelima tahap tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1.1 

Proses Pengambilan Keputusan 

 

 

(sumber: Kotler, ”Manajemen Pemasaran, Jilid I”, 2003:224) 

 

Dari model proses pengambilan keputusan di atas, proses pengambilan keputusan di 

mana melalui proses Problem/need recognition di mana konsumen menyadari akan suatu 

kebutuhan, pencarian informasi (input) konsumen akan mempelajari merek-merek yang 

tersedia di pasar. Kemudian pada proses evaluasi konsumen menilai merek tersebut dengan 

melibatkan aspek psychological (motivasi, persepsi, pembelajaran, perilaku dan personalitas) 

sehingga mereka yakin akan merek tersebut. Keyakinan tersebut membantu konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian/purchase decision dan perilaku setelah pembelian/post 

purchase behavior. 

 

Akan tetapi proses yang mencakup lima tahap itu, hanya akan dipakai dalam situasi 

beli tertentu, misalnya pembelian suatu produk pertama kali atau pembelian suatu produk 

yang mahal dan jarang dilakukan. Untuk kebanyakan produk, perilaku beli hanya merupakan 

pembelian dengan keterlibatan rendah yang tidak melibatkan penyelesaian masalah yang 

ekstensif, untuk itu kebutuhan yang terangsang cukup dipuaskan melalui pembelian ulang. Ini 

berarti bahwa pengalaman masa lampau langsung mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

pembelian ulang, jadi tahap kedua dan ketiga langsung dilewati. Demikian juga halnya 

dengan konsumen yang membeli rokok, kegiatan pembeliannya termasuk dalam pembelian 

dengan keterlibatan rendah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut 

“Brand Personality Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Rokok A Mild Di 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama”. 
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1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data serta 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan skripsi ini 

dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, ”Metode Penelitian”, 2003:54). Teknik 

pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara: 

 

1. Penelitian lapangan 

Yang di maksud dengan penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian dengan 

mendatangi objek yang diteliti, dalam hal ini adalah mahasiswa/i di  Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. Data-data yang diperlukan diperoleh dengan 

cara memberikan kuesioner kepada pihak yang dituju, yakni mahasiswa/i Fakultas 

Bisnis dan Manajemen  Universitas Widyatama, dengan tujuan akan di olah, di 

analisis, dan ditarik kesimpulan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Libary Research) 

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan 

memehami buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah merek. 

Khususnya brand personalty dengan tujuan data yang diperoleh dapat dijadikan 

landasan teoritis dalam membantu penelitian ini.  

  

1.7       Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dalam rangka  untuk memperoleh data-data dalam penyusunan skripsi ini, 

yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan 

Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang berlokasi di 

Jl. Cikutra 204. 

 

 Penelitian ini akan dilakukan terhadap Mahasiswa/i yang belajar di Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. Sedangkan waktu penelitan ini akan  dilaksanakan 

mulai dari bulan Juni 2007 sampai dengan selesai dalam pembuatan penelitian ini. 


