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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah        

Industri rokok di Indonesia mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

ekonomi masyarakat dan negara. Sebagai negara berkembang dimana rokok 

merupakan konsumsi bagi sebagian besar masyarakat yaitu sekitar 60% dari jumlah 

penduduk Indonesia, industri rokok memiliki potensi yang cukup besar untuk 

berkembang. Perkembangan industri rokok yang hampir mencapai 3000 industri di 

Indonesia tentu saja membawa pengaruh yang cukup positif dalam beberapa segi 

khususnya dunia ekonomi (diakses dari : www.kompas.com). Indonesia yang 

sebagian besar pendapatan dalam negerinya berasal dari sektor pajak, sangat 

diuntungkan dengan berkembangnya industri rokok, hal ini disebabkan pemerintah 

mengenakan tarif yang cukup tinggi pada cukai rokok atau cukai hasil tembakau 

yang rata-rata besarannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan 

berbagai dasar serta alasan yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia  

Tidak terkecuali pada tahun 2010, pemerintah juga menaikkan tarif cukai rokok 

atau cukai hasil tembakau. Menurut Kabiro Humas Depkeu, Harry Z. Soeratin 

(diakses dari : www.beacukai.go.id), kenaikan tarif cukai ini tertuang dalam kebijakan 

cukai hasil tembakau 2010 oleh Menteri Keuangan yang ditetapkan dengan 

menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.011/2009 

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 16 November 2009, dengan 

ketentuan batasan HJE dan tarif cukainya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2010.  

1 
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Pada awal tahun 2010 penentuan tarif cukai yang dikenakan terhadap rokok 

baru secara rata-rata baru sebanyak 44 persen dari harga jual eceran (HJE). 

Pengenaan tarif cukai tersebut masih bisa diperbesar lagi hingga batas maksimal 

sesuai ketentuan rata-rata sebesar 57 persen. Menurut Sonny (2008) sebagai 

kepala lembaga demografi FEUI menyatakan bahwa tarif cukai sebesar 57 persen 

yang dikenakan pada rokok, akan meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 

29,1 triliun - Rp 59,3 triliun. 

Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 

2010 dari sektor cukai hasil tembakau, yakni sebesar Rp 55,9 triliun. Adapun 

realisasi Cukai Hasil Tembakau periode 1 Januari 2009 hingga 13 November 2009 

sebesar Rp 48,44 triliun atau 91% dari target penerimaan dalam APBN-P 2009 

sebesar Rp 53,3 triliun. Kebijakan ini telah mempertimbangkan roadmap industri 

hasil tembakau dan merupakan tahapan simplifikasi tarif cukai menuju ke arah single 

spesifik yang nantinya hanya membedakan tahapan simplifikasi tarif cukai antara 

produk hasil tembakau yang dibuat dengan mesin dan dengan tangan. Disamping itu 

kenaikan tarif cukai ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kalangan 

masyarakat pemerhati kesehatan yang mendesak pemerintah untuk segera 

menaikkan cukai rokok sehubungan untuk mengurangi dampak negatif di 

masyarakat yang disebabkan oleh asap rokok, dengan naiknya tarif cukai tersebut, 

harga rokok akan menjadi tidak terjangkau oleh anak-anak dan penduduk miskin, di 

mana konsumsi untuk rokok ternyata lebih besar daripada untuk konsumsi makanan 

bergizi. Namun kenaikan ini juga masih mempertimbangkan dan memperhatikan 

sektor tenaga kerja dan industri yang bekerja dan hidup dari industri rokok. 

Menurut catatan Departemen Perindustrian (diakses dari : http://bataviase 

.co.id), pada tahun 2010 ini penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung 
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pada Industri Hasil Tembakau mencapai 6,1 juta orang, terdiri atas 2 juta petani 

tembakau, selanjutnya 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 tenaga kerja di pabrik rokok 

dan 1 juta orang pedagang rokok. Selain itu tenaga kerja percetakan, periklanan, 

angkutan, dan jasa transportasi 1 juta orang. Dilihat dari pertumbuhan penyerapan 

tenaga kerja per perusahaan (diakses dari : http://www.suarakarya-online.com), 

secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja industri rokok tumbuh sekitar 2.06 

persen per tahun, untuk industri rokok kretek yang terdiri dari jenis Sigaret Kretek 

Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT), rata-rata pertumbuhan tenaga 

kerjanya mencapai 2.74 persen per tahun. Untuk industri rokok putih rata-rata 

pertumbuhan tenaga kerja sebesar 1.05 persen per tahun dan industri rokok jenis 

lainnya sebesar 2.21 persen per tahun. 

Pada masa ini pemerintah menetapkan regulasi tentang industri rokok yang 

diarahkan pada usaha penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, oleh karena itu 

industri rokok sangat berjasa dalam mengurangi tingkat pengangguran dan 

menggairahkan kegiatan ekonomi masyarakat serta negara. Sebagai industri 

manufaktur tentu saja industri rokok juga menyokong kegiatan industri bahan baku, 

dimana dalam hal ini yang paling diuntungkan dengan adanya industri rokok adalah 

industri perkebunan sehingga bisa dikatakan bahwa indutri rokok di Indonesia 

memberi cukup banyak masukan keuntungan disamping meskipun juga banyak hal-

hal negatif yang mengikutinya. 

Materi lain yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah melanjutkan 

kebijakan sebelumnya tentang pengecilan golongan, dari 3 golongan sebelumnya 

pada jenis produksi SKM (SIgaret Kretek Mesin) dan SPM (Sigaret Putih Mesin) 

menjadi hanya 2 golongan saja, sedangkan untuk SKT tetap 3 golongan. Adapun 
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jenis pabrik rokok berdasarkan cara dan kuantitas produksinya yang membedakan 

antar golongan satu dengan golongan lainnya disertai dengan tingkat kenaikan tarif 

cukainya (diakses dari : http://www.antaranews.com) 

a. SKM (Sigaret Kretek Mesin)  

1. Golongan I sebesar Rp 20,-  

2. Golongan II sebesar Rp 20,- 

b. SPM (Sigaret Putih Mesin) 

1. Golongan I sebesar Rp 35,- 

2. Golongan II sebesar Rp 28,  

c. SKT (Sigaret Kretek Tangan)  

1. Golongan I sebesar Rp 15,-  

2. Golongan II sebesar Rp 15,- 

3. Golongan III sebesar Rp 25,- 

Pada pertengahan tahun 2010 pemerintah melakukan perubahan pada 

kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang didasarkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 99 / PMK.011 / 2010 yang berisikan tentang kebijakan baru yang 

dikeluarkan oleh pemerintah terkait masalah regulasi dan nilai tarif cukai hasil 

tembakau. Sejumlah regulasi diberikan oleh pemerintah yang digunakan untuk 

mengatur perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia. Perubahan tersebut 

terkadang memberatkan bagi beberapa pabrik rokok kecil terutama untuk yang 

masih bergolongan III, karena dari segi modal atau struktur keuangan serta 

kelembagaannya masih minim dibandingkan perusahaan-perusahaan dengan 

golongan I dan II yang telah memiliki struktur organisasi dan keuangan yang lebih 

kuat. Selain adanya penetapan beberapa regulasi baru pemerintah juga 

menurunkan nilai tarif cukai hasil tembakau di Indonesia. Hal tersebut dilakukan 
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untuk memenuhi tuntutan pabrik-pabrik rokok kelas menengah kebawah yang 

tergabung dalam suatu lembaga eksternal yang menuntut adanya penurunan tarif 

cukai, karena dirasa kenaikan tarif cukai hasil tembakau tersebut sangat 

memberatkan bagi pengusaha-pengusaha rokok kecil. Dari sisi pemerintah, 

penurunan tarif cukai hasil tembakau tersebut dilakukan karena pemerintah melihat 

bahwa masih minimnya kesiapan dari pebrik-pebrik rokok kecil dalam menghadapi 

adanya kenaikan tarif di awal tahun 2010, oleh karena itu diharapkan agar 

penurunan tarif di pertengahan tahun ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

oleh perusahaan untuk membenahi struktur kelembagaan dan keuangan, sehingga 

ketika pada tahun 2011, perusahaan tersebut sudah siap untuk menghadapi 

kenaikan tarif cukai hasil tembakau guna memenuhi target penerimaan negara.  

Malang Raya merupakan salah satu kota yang memiliki industri rokok dengan 

jumlah besar dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terbukti data dari 

KPPBC tahun 2010 terdapat 203 industri rokok baik besar, menengah maupun kecil 

yang tersebar di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Untuk 

wilayah Kota Malang sendiri terdapat kurang lebih 55 perusahaan rokok yang masih 

aktif selalu melaporkan aktifitas ke KPPBC Wilayah Malang. Tabel dibawah 

merupakan data jumlah Perusahaan Rokok yang Aktif di wilayah Malang.  

 

Tabel 1.1 : Jumlah Perusahaan Rokok Aktif Wilayah Malang dan 
  Kota Batu tahun 2010 

 
NO WILAYAH JUMLAH PERUSAHAAN 

1 KOTA MALANG 55 
2 KABUPATEN MALANG 142 
3 KOTA BATU 6 

TOTAL 203 
Sumber: KPPBC Madya Malang,2010 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa malang raya sendiri (tidak termasuk Kota 

Batu) terhitung memiliki 197 pabrik rokok baik dari semua golongan pabriknya, 

sedangkan untuk wilayah Kota Malang memiliki jumlah pabrik rokok yang lebih kecil 

dari wilayah Kabupaten Malang yaitu total hanya berjumlah 55 pabrik rokok yang 

sudah termasuk pabrik rokok golongan 1,2 dan 3. Menurut data dari pihak Kantor 

Bea dan Cukai Kota Malang (diakses dari : http://www.beacukaimalang.com), 

terdapat 10 pabrik besar yang berada di wilayah Malang Raya (kabupaten dan Kota 

Malang) dengan 3 pabrik besar di wilayah Kota Malang dengan rincian sebagai 

berikut :  

1. PT PDI Tresno 

2. PT HM Sampoerna (Kota Malang) 

3. PT Bentoel Prima (Kota Malang) 

4. PT Lestari Putra Wirasejati 

5. PT Subur Aman 

6. PT Bintang Bola Dunia 

7. PT Gandum (Kota Malang) 

8. PT Cakra Guna Cipta 

9. PT Karya Niaga Bersama 

10. PT Penamas Nusaprima 

Adanya penurunan jumlah industri rokok yang signifikan dikarenakan yang 

pertama, pemangkasan 4 golongan, menjadi 3 golongan. Sehingga perusahaan 

golongan 4 dipaksa untuk mengikuti peraturan dan kebijakan perusahaan golongan 

3. Kedua, kebijakan kenaikan cukai yang sangat memberatkan pabrik rokok kecil. 

Ketiga, banyak peraturan lain yang memberatkan dan tidak akan mampu 

dilaksanakan oleh perusahaan kecil yang minim modal. Sementara perusahaan 
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besar mampu bertahan dengan kekuatan modal serta jaringan pemasarannya. 

Sedangkan industri kecil semakin cepat mati dengan berbagai kelemahannya.  

 

Tabel 1.2 : Jumlah Perusahaan Rokok Aktif Wilayah Malang Tahun 2010  
 Menurut Golongan/Kelas Perusahaan 

 
NO GOLONGAN/KELAS * JUMLAH PERUSAHAAN 

1 Golongan/Kelas 1 2 
2 Golongan/Kelas 2 26 
3 Golongan/Kelas 3 27 

TOTAL 55 
Sumber: KPPBC Madya Malang,2010 

Keterangan : * = Penggolongan berdasar jumlah produksi pabrik per tahun  
  (Sumber : PMK RI No. 99 / PMK.011 / 2010) : 

• Gol./kelas 1 : > 2 milyar btg 
• Gol./kelas 2 : 400 juta btg – 2 milyar btg 
• Gol./kelas 3 : < 400 juta btg 

 

Seiring dengan kondisi berjalan pada tahun 2010 ini, untuk menghadapi 

berbagai perubahan-perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembaku yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, diperlukan kondisi sebuah perusahaan rokok yang 

sehat untuk bisa bertahan menghadapi persaingan-persaingan dalam industri rokok. 

Tidak perlu diragukan lagi bahwa perusahaan rokok yang pada tahun 2010 ini 

memiliki modal yang sudah besar ataupun memadai akan lebih mudah bertahan 

maupun menghadapi perubahan kebijakan yang terjadi baik itu kanaikan maupun 

penurunan dari tarif cukai hasil tembakau, akan tetapi bagaimana dengan 

perusahaan rokok yang tidak memilik modal yang tinggi atau dengan tingkat 

produksi yang masih kecil sehingga masih dikategorikan dalam perusahaan rokok 

dengan golongan III. Dengan kondisi perusahaan yang lebih minim daripada 

perusahaan rokok golongan I dan II maka pengaruh dari kebijakan tarif cukai hasil 
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tembakau pada tahun 2010 ini dirasakan peneliti akan lebih mengena pada 

perusahaan rokok dengan kategori produksi kecil atau golongan III.  

Salah satu pabrik golongan III di kota Malang yang dirasa peneliti tepat untuk 

dijadikan sebagai obyek penelitian adalah perusahaan rokok PR. Putra Gemilang 

yang beralamatkan pada jalan Raya Mulyorejo No. 95 Kota Malang. PR Putra 

Gemilang telah berproduksi selama 6 tahun, dan dari awal berdirinya yaitu tahun 

2004 sempat mengalami pasang surut selama berada dalam perindustrian rokok, 

dengan jumlah keseluruhan pegawai mencapai lebih dari 50 orang saat ini. PR. 

Putra Gemilang termasuk salah satu dari beberapa perusahaan golongan III yang 

masih sanggup bertahan hingga tahun 2010. Alasan peneliti untuk menjadikan PR. 

Putra Gemilang ini menjadi objek utama penelitian adalah keadaan PR. Putra 

Gemilang sendiri sudah termasuk bisa mewakili beberapa perusahaan-perusahaan 

golongan III yang ada di Kota Malang, hal tersebut disebabkan karena pertama PR 

Putra Gemilang merupakan salah satu jenis perusahaan rokok golongan III yang dari 

sekian banyak perusahaan rokok golongan III di Kota Malang yang memiliki profil 

perusahaan yang berada di tengah-tengah, artinya  perusahaan tersebut memiliki 

keadaan sebagai perusahaan rokok golongan III yang tidak buruk serta belum dapat 

dikatakan sepenuhnya telah memiliki keadaan yang baik, sehingga diharapkan 

dengan menjadikan PR Putra Gemilang sebagai lokasi utama penelitian perusahaan 

rokok diharapkan agar dapat mewakili pengumpulan data perkembangan sebuah  

perusahaan rokok golongan III yang memiliki kondisi perusahaan rokok yang buruk 

dan perusahaan rokok dengan kondisi baik., kedua perusahaan rokok ini memiliki 

pengelolaan yang bagus, salah satunya dibuktikan dari lengkap dan jelasnya 

akuntabilitas perusahaan sehingga akan lebih mempermudah untuk memperoleh 

data-data guna melengkapi penelitian ini, selain itu adanya keinginan dari pemilik 
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untuk benar-benar menjalankan perusahaannya dengan sungguh-sungguh yaitu 

bisa dikatakan PR. Putra Gemilang ini merupakan perusahaan yang selalu menaati 

peraturan yang diberikan dari pemerintah sehingga baik atau buruknya dampak 

yang dihasilkan dari peraturan pemerintah akan lebih mudah berpengaruh pada 

perusahaan rokok ini. 

Sebagai objek penelitian tambahan peneliti akan meneliti pada perusahaan 

rokok PR. Djagung Padi serta PR. Flora Abadi untuk mendapatkan tambahan data 

guna menguatkan hasil dari penelitian ini. Selain dari perusahaan rokok, peneliti 

akan melakukan penelitian tambahan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kota Malang, untuk dapat memahami lebih 

lanjut mengenai kebijakan tentang tarif cukai yang menjadi tema dalam penelitian ini. 

Dari beberapa pemikiran di atas maka peneliti berniat untuk mengetahui 

bagaimana keadaan pabrik rokok golongan III di Kota Malang pada tahun 2010 ini 

terkait adanya perubahan kebijakan tarif cukai hasil tembakau, oleh karena itu maka 

penelitian ini diberi judul : 

 “ANALISIS FAKTOR PRODUKSI DAN DAMPAK KEBIJAKAN 

PERUBAHAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PERKEMBANGAN 

PERUSAHAAN ROKOK GOLONGAN III (Studi Kasus : PR Putra Gemilang 

Malang, PR. Djagung Padi Malang, PR. Flora Abadi Malang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor porduksi apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan sebuah 

perusahaan rokok ? 
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2. Bagaimana dampak adanya kebijakan tarif cukai terhadap harga produk rokok 

pada PR Putra Gemilang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan 

sebuah perusahaan rokok. 

2. Menganalisis dampak kebijakan tarif cukai terhadap harga produk rokok pada 

PR. Putra Gemilang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik untuk 

penulis, maupun seluruh pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan 

perkembangan suatu perusahaan rokok golongan III dilihat dari segi 

peningkatan keuntungannya atau profit dalam menghadapi adanya kebijakan 

perubahan tarif cukai. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah 

daerah dalam menindaklanjuti atau memantau perkembangan setiap pabrik-

pabrik rokok golongan 3 di Kota Malang. 

3. Dapat dijadikan acuan pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan cukai hasil tembakau pada tahun-tahun selanjutnya sehingga 

bisa terbentuk lebih maksimal dan se-efektif mungkin. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai cukai untuk hasil 

tembakau serta beberapa regulasi yang digunakan untuk mengatur pabrik-pabrik 

rokok di seluruh Indonesia tidak terkecuali untuk pabrik rokok di Kota Malang. Hal 

tersebut menimbulkan suatu hubungan dari sebuah kebijakan tentang tarif cukai 

ditambah dengan regulasi pemerintah terhadap pabrik rokok kepada perkembangan 

seluruh pabrik rokok di Kota Malang baik untuk pabrik rokok besar maupun untuk 

pabrik-pabrik rokok kecil dengan golongan 3, bahkan suatu dampak positif dan 

negatif juga akan timbul. dan dirasakan bahwa adanya kemungkinan perusahaan 

rokok kecil dengan golongan 3 di Kota Malang tersebut yang paling merasakan 

dampak tersebut setiap tahunnya terutama pada tahun 2010 ini terkait dengan 

perkembangan perusahaan kedepannya. 

 

2.1 Konsep Kebijakan Publik 

Dalam sebuah konsep kebijakan publik terdapat dua kata yang menjadi dasar 

utama pengertiannya yaitu ‘’kebijakan’’ serta ‘’publik’’. Kebijakan publik tentunya 

merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang publik. Ide kebijakan publik 

mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domaindalam kehidupan yang 

bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum. Publik itu 

sendiri berisiaktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi 

oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama 

(Parsons, 2006:3). 
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Kebijakan sendiri merupakan sebuah istilah yang tampak digunakan untuk 

kesepakatan bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan 

dianggap berlaku untuk sesuatu yang lebih besar daripada suatu keputusan tertentu 

dan lebih kecil daripada sebuah gerakan sosial, jadi makna kebijakan dari sudut 

pandang tingkat analisis merupakan sebuah konsep yang kurang lebih berada 

ditengah-tengah (Parsons, 2006:14). Menurut Leslie (dalam Widodo, 2007:11) 

mendefinisikan sebuah kebijakan ke dalam dua kategori, kategori yang pertama, 

definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci 

kriteria kebijakan. Kategori yang kedua lebih menekankan pada dampak dari 

tindakan pemerintah berkaitan dengan pemerintah tersebut. Leslie (dalam Widodo, 

2007:12) mengemukakan kebijakan diartikan sebagai sebuah tindakan atau 

perlakuan yang digunakan sdalam otoritas publik sebagai alat untuk 

meneyelesaikan masalah atau permasalahan terkait. 

Kebijakan publik sendiri menurut Dye (dalam Widodo,2007:12) adalah apapun 

yang pemerintah pilih untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, sedangkan 

menurut Kartasasmita (dalam Widodo,2007:12) kebijakan publik merupakan 

serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik 

dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh 

kembang di masyarakat. masalah tersebut begitu banyak macam, variasi dan 

intensitasnya maka dari itu tidak semua masalah publik dapat menghasilkan suatu 

kebijakan publik. Menurut Wilson (dalam Widodo, 2007:15) pemerintah memilik dua 

fungsi yang berbeda dalam suatu kebijakan, yaitu fungsi politik dan administrasi. 

Fungsi politik memiliki kaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy making) 

atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara, sedangkan fungsi administrasi 

berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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2.1.1 Model Analisis Kebijakan 

Mengkritisi sebuah kebijakan (policy analysis), menurut Wayne (dalam Widodo, 

2007:38) dapat dipelajari dalam dua pendekatan yaitu analysis of the policy process 

dan analysis in and for the policy process. Analysis of the policy process berkaitan 

dengan bagaimana masalah kebijakan dirumuskan, bagaimana agenda kebijakan 

ditentukan, bagaimana keputusan kebijakan itu diambil dan bagaimana kebijakan itu 

dilaksanakan dan dievaluasi. Sementara itu analysis in and for the policy process 

berkaitan dengan penggunaan teknik analitis, riset, advokasi (advocacy) dalam 

perumusan masalah, kebijakan pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan dan 

evaluasi kebijakan. 

Analisis kebijakan dapat dilakukan pada setiap policy process, pada tataran 

formulasi, implementasi maupun pada tataran evaluasi kebijakan, sedangkan hasil 

analisis kebijakan adalah informasi yang relevan dan siap disuguhkan kepada pihak 

yang berwenang (Widodo, 2007:38) 

 

2.2 Pengertian Cukai dan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 

Istilah cukai lebih banyak dikenal orang pada saat ini, hal itu terjadi karena 

sebagian besar masyarakat yang juga selalu membayar cukai, contoh yang paling 

mudah adalah dengan menghisap rokok atau meminum minuman keras yang juga 

merupakan objek cukai. pada objek rokok, tanda bukti pembayaran cukai itu sendiri 

terdapat pada selembar kertas kecil yang di lekatkan pada sampul depan etiket / 

bungkus rokok agar memudahkan sesorang untuk mengetahui bahwa setiap produk 

rokok yang dibeli sudah terkena cukai. Lembaran cukai yang sering juga disebut 

sebagai pita cukai tersebut selalu bertuliskan bandrol harga rokok dan terdapat pula 

tulisan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
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Undang-Undang yang mengatur tentang cukai pada saat ini adalah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang 

Cukai. Pengertian cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

adalah sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 

yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 

Maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah 

barang yang : 

• Konsumsinya perlu dikendalikan; 

• Peredarannya perlu diawasi; 

• Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi 

keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. 

Barang barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut diatas 

dinamakan Barang Kena Cukai. Sedangkan sampai dengan saat ini, barang kena 

cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas: 

• Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 

dan proses pembuatannya; 

• Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak 

mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk 

konsentrat yang mengandung etil alkohol; 

• Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan 

hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan 

atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 
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Pada poin ketiga yaitu barang kena cukai dari hasil tembakau, yang dimaksud 

dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang 

dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan 

bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

Berikut adalah jenis-jenis dari hasil tembakau serta pabrik yang memproduksi hasil 

tembakau tersebut (PMK Nomor 203/PMK.011/2008) : 

1. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 

jumlahnya yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan,  pemasangan 

filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan 

pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. 

2. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang pembuatannya tanpa dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 

jumlahnya yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan,  pemasangan 

filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan 

pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. 

3. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 

jumlahnya yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pengemasan 

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

seluruhnya atau sebagian tanpa menggunakan mesin. 

4. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang pembuatannya 

dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan,  

pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, 
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sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian tanpa 

menggunakan mesin. 

5. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang pembuatannya tanpa dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 

jumlahnya yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pengemasan 

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

seluruhnya atau sebagian tanpa menggunakan mesin. 

6. Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) adalah sigaret yang pembuatannya tanpa 

dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, 

pemasangan fiter, dan pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, 

sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian tanpa 

menggunakan mesin. 

7. Sigaret Kelembak Menyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan kelembak atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya. 

8. Cerutu (CRT) adalah sigaret yang dibuat dari lembaran-lembaran daun 

tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun 

tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

9. Rokok Klobot (KLB) adalah sigaret yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung 

(klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya 
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10. Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau 

yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya 

Dan yang terakhir adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yaitu hasil 

tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang 

dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, 

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya (Surono.Modul Teknis Cukai Tahun 2010). 

  

2.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 

Pada awal tahun 2010 tarif cukai hasil tembakai mengalami kenaikan sesuai 

dengan besaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.181 / 

PMK.011 / 2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan cukai yang diambil 

ini telah mempertimbangkan roadmap industri hasil tembakau dan merupakan 

tahapan simplifikasi tarif cukai menuju ke arah single spesifik yang nantinya hanya 

membedakan tahapan simplifikasi tarif cukai antara produk hasil tembakau yang 

dibuat dengan mesin dan dengan tangan. Dalam kebijakan cukai tahun 2010, sistem 

tarif cukai meneruskan kebijakan yang telah diambil pada tahun 2009, yaitu sistem 

tarif spesifik untuk semua jenis hasil tembakau dengan tetap mempertimbanqkan 

batasan produksi dan batasan harga jual eceran.  

Pertimbangan atas batasan harga jual eceran ini dilakukan mengingat varian 

harga jual eceran yang masih berlaku dalam sistem tarif cukai sebelumnya sangat 

tinggi sehingga tidak rnemungkinkan disimplifikasikan secara langsung melainkan 

dilakukan secara bertahap. Namun demikian, beban cukai Secara keseluruhan 

mengalami kenaikan dengan besaran kenaikan beban cukai cukup bervariasi. 
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Kenaikan yang dilakukan pada golongan I dimaksudkan untuk mencapai target 

Penerimaan Negara dan pengendalian konsumsi hasil tembakau. Kenaikan tarif 

cukai yang lebih tesar pada SPM diambil dalam rangka menghapus konversi atau 

menuju tarif cukai yang sama dengan SKM. Besaran kenaikan tarif cukai tahun 2010 

untuk sigaret adalah SKM kelas I rata-rata sebesar Rp 20,- ; SKM kelas II sebesar 

Rp 20,-  ; SPM kelas I sebesar Rp 35,- ; SPM kelas II sebesar Rp 28,- ; SKT kelas I 

sebesar Rp 15,- ; SKT kelas II sebesar Rp 15,- dan SKT kelas III sebesar Rp 25,- . 

Materi berikutnya yang juga diatur dalam kebijakan ini adalah melanjutkan 

kebijakan tahun 2009 adalah pemangkasan golongan/kelas pabrik rokok untuk 

pabrik rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dan SPM (Sigaret Putih Mesin) 

menjadi hanya 2 golongan/kelas yaitu golongan/kelas 1 dan 2, sedangkan untuk 

pabrik rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) tetap terdapat 3 golongan seperti 

tahun sebelumnya yaitu golongan/kelas 1, 2 dan 3. 

Materi lainnya yaitu pemberian toleransi kenaikan Harga Transaksi Pasar 

sampai dengan 5% dari Harga Jual Eceran (HJE) bagi pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir yang penetapan tarif cukainya berada pada posisi batasan 

Harga Jual Eceran per batang atau gram tertinggi pada masing-masing golongan 

(diakses dari : www.beacukai.go.id).  

 

2.4 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 99 / PMK.011 / 2010    

Pada pertengahan tahun yaitu bulan Juli 2010 nilai tarif cukai hasil tembakau 

mengalami penurunan menjadi Rp. 50,- per batang yang didasarkan pada Peraturan 

Menteri Keuangan RI No. 99 / PMK.011 / 2010 tentang perubahan atas peraturan 

menteri keuangan yang dikeluarkan pada tanggal 6 mei 2010. Hal penting yang 

diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) ini adalah mengenai batasan 
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jumlah produksi Pabrik untuk Pengusaha Pabrik Jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) 

atau SPT (Sigaret Putih Tangan). Ada 3 golongan Pengusaha Pabrik SKT atau SPT. 

Golongan I adalah Pabrik yang memproduksi lebih dari 2 milyar batang. Golongan II 

adalah Pabrik dengan produksi lebih dari 400 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 

milyar batang. Dan yang terakhir Pabrik dengan produksi dibawah 400 juta batang 

dimasukkan kedalam Pabrik Golongan III.  

Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT wajib melakukan 

penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. Dan bila ada Pabrik yang 

mengalami kenaikan golongan maka penyesuaian tarif cukai hasil tembakau bagi 

Pengusaha Pabrik baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Dan setiap 

Kepala Kantor Pajak menetapkan kembali golongan Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau dan juga menetapkan kembali penyesuaian tarif cukai yang berlaku sejak 

tanggal 1 Juli 2010. PMK ini menetapkan tarif cukai per batang untuk golongan 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT golongan III adalah sebesar 

Rp. 50 ( lima puluh rupiah ) perbatang dan tarif ini terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. 

Pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 99 / PMK.011 / 2010 (diakses dari : 

www.beacukai.go.id) disisipkan 2 pasal yang tidak ada pada PMK tahun 2009 yaitu 

diantara pasal 20 dan 21, yakni Pasal 20A yang berisi : 

1) Batasan jumlah produksi pabrik untuk pengusaha pabrik jenis SKT atau SPT 

sebagaimana dimaksud dalam nomor urut 3 lampiran I Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, 

terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 ditetapkan sebagai berikut :  
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Tabel 2.1 : Regulasi Tentang Batasan Produksi Pabrik Rokok 2010 

Sumber : Depertemen Keuangan Jakarta, 2010. 

 

2) Terhadap Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT golongan III dengan Produksi 

Pabrik dalam tahun takwim 2009 melebihi dari Batasan Jumlah Produksi 

Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis 

SKT atau SPT golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT wajib melakukan 

penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan penyesuaian tarif 

cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil 

Tembakau. 

b. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau bagi Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau yang mengalami kenaikan golongan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

No. Pengusaha Pabrik Batasan Jumlah  

Urut Jenis Golongan Produksi Pabrik 

    I Lebih dari 2 milyar batang 

1 SKT atau SPT II Lebih dari 400 juta batang  

      tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang 

    III Tidak lebih dari 400 juta batang 
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3) Kepala Kantor menetapkan kembali golongan Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berlaku sejak 

tanggal 1 Juli 2010 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan menetapkan kembali penyesuaian tarif cukai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b. 

Pasal 20B yang berisi : 

1)  Tarif cukai per batang untuk golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis 

SKT atau SPT golongan III, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 1 Juli 

2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ditetapkan sebesar Rp 50,00 

(lima puluh rupiah) per batang. 

2)  Tarif cukai per batang untuk golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis 

SKT atau SPT golongan III, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 adalah 

sebagaimana ditetapkan dalam Nomor Urut 3 lampiran II Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

3) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2). 

 

2.5 Teori Surplus Konsumen dan Produsen 

Surplus konsumen (Case & Fair, 2006:100) adalah selisih antara harga yang 

bersedia dibayarkan oleh konsumen (willing) untuk mendapatkan suatu barang 

dengan harga yang sebenarnya terdapat di pasaran  (actually price), karena surplus 

maka selisih harga tersebut pasti menguntungkan konsumen dimana harga yang 

sebenarnya akan lebih rendah daripada harga yang bersedia dibayarkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan suatu barang. Dengan kata lain terjadinya kelebihan 

kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah komoditas 
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Po 

P+1 

Q-1Q-2 Qo 

X

karena kepuasan konsumen yang terjadi selalu lebih besar daripada pembayaran 

yang mereka keluarkan.  

Surplus produsen (Case & Fair, 2006:100) adalah selisih antara harga yang 

bersedia (wiliing) ditawarkan dengan yang harga yang benar-benar diterima 

(actually) ketika melakukan penjualan terhadap suatu barang. Bisa juga diartikan 

sebagai selisih antara harga pasar saat ini dan biaya produksi total dari suatu 

perusahaan. Dengan kata lain produsen memperoleh surplus karena harga 

penjualan suatu barang yang mampu ditetapkan/ditawarkan produsen pada awalnya 

ternyata lebih kecil daripada harga yang dibayarkan oleh konsumen ketika membeli 

barang tersebut, selisih itulah yang menjadi surplus bagi pihak produsen. 

Dengan asumsi bahwa semua produsen adalah rasional maka produsen hanya 

akan berproduksi jika harga setidaknya sama dengan biaya marjinal, dan kurva 

supply akan menunjukkan biaya marjinal produsen. 

  
 

Gambar 2.1 : Kurva Surplus Konsumen dan Produsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Principles Of Economics, Case & Fair 8th ed. 2006 
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Kurva diatas menunjukkan titik keseimbangan ketika garis permintaan bertemu 

dengan garis penawaran, dimana titik keseimbangan ditunjukan oleh simbol X yang 

merupakan pertemuan antara barang Qo dengan harga Po. Keadaan tersebut 

berarti bahwa produsen dan konsumen sudah menemukan kesepakatan harga yang 

tepat dimana masing-masing baik produsen maupun konsumen akan memperoleh 

keuntungan yang sama. 

Pada keadaan surplus konsumen, ditunjukan bahwa harga yang real di pasar 

Po lebih rendah daripada harga yang mampu dibayarkan oleh konsumen untuk 

membeli suatu komoditas atau barang Q. Daerah yang berwarna kuning 

menunjukan besaran surplus konsumen, besaran tersebut bisa berubah-ubah 

sesuai dengan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Pada keadaan surplus produsen, ditunjukan bahwa biaya produksi yang 

dikeluarkan produsen untuk memproduksi suatu komoditas atau barang Q lebih 

rendah daripada harga real di pasar sehingga produsen mendapatkan surplus 

dengan besaran yang disesuaikan dengan titik keseimbangan antara permintaan 

dan penawaran, daerah berwarna biru menandakan daerah surplus bagi produsen. 

 

2.6 Konsep Elastisitas 

Elastisitas adalah konsep umum yang dapat digunakan untuk 

mengkuantifikasikan respon atau tanggapan suatu variabel, ketika variabel lain 

berubah (Case & Fair, 2006:110) . Jika suatu variabel A berubah sebagai tanggapan 

atas perubahan dari variabel lain yaitu B, elastisitas A terhadap B sama dengan 

perubahan persentase A dibagi dengan perubahan persentase B. 

Elastisitas A terhadap B = 
% ∆  
% ∆
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Sumber : Economics, Samuelson & Nordhaus. 1994 
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2.6.1 Elastisitas Permintaan Terhadap Harga 

 Elastisitas permintaan terhadap harga adalah konsep pengukuran besarnya 

reaksi jumlah yang diminta terhadap perubahan harga (Samuelson & Nordhaus, 

1994:6). Sedangkan pengertian menurut Case & Fair (Principles of Economics Eight 

Edition,2006:111) adalah rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta 

terhadap perubahan persentase dalam harga. Perubahan persentase seharusnya 

selalu menampilkan lambang minus untuk perubahan negatif atau penurunan 

sedangkan lambang plus untuk perubahan positif atau peningkatan.  

Terdapat beberapa keadaan perubahan harga yang akan berpengaruh 

terhadap jumlah permintaan terhadap barang dan menimbulkan beberapa tipe dari 

elastisitas (Samuelson & Nordhaus, 1994:7) : 

 

a) Permintaan Elastis Uniter (Unitary Elasticity Of Demand) 

Terjadi bila persentase penurunan harga P menimbulkan persentase kenaikkan 

yang sama pada kuantitas Q sehingga penerimaan total (P x Q) tidak berubah. 

 

Gambar 2.2 : Kurva Permintaan Elastis Uniter 
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Sumber : Economics, Samuelson & Nordhaus. 1994 

Qo Q1 
Q 

A 

B 

Demand 

P 

Po 

P1 

O 

Pada gambar diatas menunjukkan persentase perubahan kenaikkan maupun 

penurunan harga dari Po ke P1 maupun sebaliknya, sama besar dengan persentase 

perubahan kenaikkan maupun penurunan Qo ke Q1 maupun sebaliknya. Ketika 

perubahan persentase kuantitas produk sama dengan perubahan persentase harga 

dalam nilai absolut (mengabaikan lambang – atau +) dikatakan sebagai elastisitas 

uniter. 

 

b) Permintaan Elastis (Elastic Demand) 

Terjadi bila persentase penurunan P menimbulkan persentase kenaikkan yang 

besar dalam Q sehingga penerimaan total (P x Q) juga meningkat. 

 

Gambar 2.3 : Kurva Permintaan Elastis  
 

            

  

 

 

 

 

 

 
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa persentase perubahan kuantitas Qo 

ke Q1 lebih besar daripada persentase perubahan Po ke P1. Hubungan permintaan 

di mana perubahan persentase kuantitas yang diminta lebih besar dari pada 

perubahan persentase harga dalam nilai absolut disebut permintaan elastis.  
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Sumber : Economics, Samuelson & Nordhaus. 1994 
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c) Permintaan Tidak Elastis (Inelastic Demand) 

Terjadi bila persentase penurunan P menimbulkan persentase kenaikkan yang 

lebih kecil pada Q sehingga penerimaan total (P x Q) menurun. 

 

Gambar 2.4 : Kurva Permintaan Tidak Elastis 
 

            

  

 

 

 

 

 
 
 

Pada gambar diatas menunjukkan persentase penurunan dari Qo ke Q1 lebih 

kecil daripada kenaikkan harga dari Po ke P1, sehingga hal tersebut menimbulkan 

adanya permintaan yang inelastis terhadap perubahan harga. 

 

d) Elastis Sempurna dan Inelastis Sempurna 

Inelastis sempurna (Gambar A) terjadi ketika kuantitas Q yang diminta tidak 

berubah sama sekali atau tidak tanggap ketika terjadi perubahan harga P. 

Sedangkan elastis sempurna (Gambar B) terjadi ketika sedikit perubahan 

kenaikkan harga P menyebabkan permintaan barang Q turun menjadi 0. 
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Sumber : Economics, Samuelson & Nordhaus. 1994 
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Gambar 2.5 : Kurva Inelastis Sempurna & Elastis Sempurna 
 

            

  

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Elastisitas Penawaran 

Merupakan suatu gambaran terhadap persentase perubahan kuantitas Q yang 

ditawarkan sebagai reaksi terhadap persentase kenaikkan harga P yang bersaing. 

Elastisitas penawaran adalah konsep yang berguna tetapi tidak sepenting elastisitas 

permintaan karena dapat langsung memberikan gambaran terhadap total 

penerimaan (Samuelson & Nordhaus, 1994:12). Bisa juga diartikan sebagai 

elastisitas yang mengukur tanggapan kuantitas barang yang ditawarkan terhadap 

perubahan harga barang itu (Case & Fair, 2006:124), didefinisikan sebagai : 

Elastisitas Penawaran = 
% ∆   

% ∆
 

 

2.7 Fungsi dan Biaya Produksi 

Fungsi produksi adalah rumusan matematika dari permodelan atau abstraksi 

yang menggambarkan hubungan antar variabel yang terdapat dalam faktor-faktor 

produksi (Henry Faizal Noor,1994:149). Dengan demikan maka fungsi produksi ini 
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ditunjukkan dalam bentuk hubungan matematis antara input dan output produksi, 

oleh karena itu fungsi produksi bisa dirumuskan sebagai berikut : 

Q =  f (K, L, R, T) 

Keterangan : 

Q : jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi.  

K : jumlah modal 

L : jumlah tenaga kerja 

R : kekayaan alam 

T : teknologi yang digunakan 

  Sedangkan Biaya produksi adalah Semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan 

digunakan untuk produksi (Case & Fair,2006:191). Biaya produksi dibagi menjadi 

dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang. 

 

a) Biaya Produksi Jangka Pendek  

Biaya produksi jangka pendek memiliki jangka waktu dimana sebagian faktor 

produksi tidak dapat diubah jumlahnya. (Case & Fair,2006:192) Terdapat beberapa 

jenis yang utama dari biaya produksi jangka pendek yaitu : 

1. Biaya Total (Totaf Cost) : merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

berproduksi, dengan model perhitungan TC = TFC + TVC 

2. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost) : keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh faktor produksi dan tidak dapat diubah jumlahnya. 

3. Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost) : keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh faktor produksi dan dapat diubah jumlahnya. 
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4. Biaya Tetap Rata-Rata (Average Fixed Cost) : merupakan biaya tetap total 

dibagi dengan jumlah unit output atau merupakan suatu ukuran biaya tetap per 

unit, dengan model perhitungan AFC = TFC/Q 

5. Biaya Variabel Rata-Rata (Average Variable Cost) : merupakan biaya variabel 

total dibagi dengan jumlah unit output, dengan model perhitungan AVC = TVC/Q 

6. Biaya Total Rata-Rata (Average Total Cost) : merupakan biaya total yang dibagi 

dengan jumlah unit output, dengan model perhitungan ATC = TC/Q 

7. Biaya Marjinal (Marginal Cost) : merupakan peningkatan dalam biaya total akibat 

diproduksinya satu unit output tambahan. Biaya marjinal juga mencerminkan 

perubahan biaya variabel, dengan model perhitungan MC = ΔTC/ ΔQ 

 

b) Biaya Produksi Jangka Panjang 

Biaya produksi jangka panjang adalah keadaan dimana perusahaan dapat 

menambah semua faktor produksi sehingga biaya produksi tidak perlu lagi 

dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel atau dengan kata lain semua 

pengeluaran dianggap biaya variabel (Case & Fair,2006:215). Keputusan jangka 

panjang panjang perusahaan bergantung pada kecenderungan biaya mereka di 

tingkat operasi yang berbeda. Saat perusahaan harus menganalisis teknologi 

berbeda untuk sampai pada struktur biaya dalam jangka pendek, mereka juga harus 

membandingkan biaya mereka pada skala pabrik yang berbeda untuk mengetahui 

biaya jangka panjang. Ada kemungkinan skala operasi yang lebih besar akan 

mengurangi biaya produksi dan memberikan insentif yang lebih besar bagi 

perusahaan yang mencari laba untuk berekspansi atau mungkin perusahaan besar 

akan menghadapi masalah yang bisa membatasi pertumbuhan perusahaan tersebut 

(Case & Fair,2006:223). 
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2.8 Faktor - Faktor Yang Menetukan Harga Jual 

Penentuan sebuah harga jual dipengaruhi oleh faktor-faktor internal 

perusahaan, yang meliputi : 

1) Tujuan Pemasaran 

2) Strategi Bauran Pemasaran 

3) Biaya 

Sebelum menetapkan harga, biasanya perusahaan menetapkan strategi untuk 

produk. Bila perusahaan telah memilih pasar yang akan dijadikan pasar sasarannya 

dan menetapkan posisi produknya di pasar, maka dilakukan strategi bauran 

pemasaran yaitu strategi harga.  

Selain faktor tujuan pemasaran, penentuan harga pun dipengaruhi oleh faktor 

strategi bauran pemasaran. Pola dan disain produk, distribusi, tempat, dan promosi 

sangat berpengaruh pada penentuan harga jual. Disain produk yang menarik 

dibutuhkan teknik yang baik dan akan menentukan harga penjualan. Kualitas produk 

yang lebih baik akan mempengaruhi harga penjualan yang lebih tinggi karena untuk 

membuat kualitas barang dan jasa yang lebih baik diperlukan biaya yang lebih 

besar. Bauran pemasaran lain adalah distribusi. Distribusi yang melalui saluran 

pemasaran yang panjang akan mempengaruhi harga penjualan, tempat yang lebih 

menarik juga akan menentukan juga harga jual. 

Ekspektasi atau harapan produsen juga sangat berpengaruh pada penentuan 

harga. Misalnya, pedagang perantara atau konsumen yang akan menjual kembali 

barang yang dibelinya akan diberi margin penjualan yang lebih besar agar 

mempromosikan barang-barang yang dijualnya. Faktor ketiga yang menentukan 

harga penjualan adalah biaya. Biaya seringkali oleh perusahaan kecil, menengah 

dan besar dijadikan dasar untuk menetapkan harga suatu produk. Biasanya 
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perusahaan menetapkan harga untuk seluruh biaya produksi, distribusi, promosi, 

biaya perpajakan, biaya penjualan, dan biaya biaya lain yang membebani 

perusahaan dari mulai produksi sampai pada purna jual. 

 

2.9 Pengertian Perusahaan 

Menurut Case & Fair (Principles of Economics Eight Edition, 2006:167)         

perusahaan adalah suatu organisasi yang berdiri ketika seseorang atau kelompok 

orang memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi suatu 

permintaan atau dengan kata lain perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan 

produksi dimana terjadi tindakan mengolah input menjadi sebuah output dan 

perusahaan juga merupakan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. adalah 

selai itu pula perusahaan juga bisa disebutkan sebagai keseluruhan perbuatan yang 

dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke Iuar, untuk memperoleh penghasilan, 

dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan 

perjanjian perdagangan. Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut 

ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara: 

a. Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi 

dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau Iaba. 

b. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan 

perhitungan memperoleh penghasilan, misalnya menyewakan barang. 

c. Perjanjian perdagangan, yaitu menghubungkan pihak yang satu dengan 

pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa 

keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, 

misalnya makelar, komisioner, agen perusahaan. 
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2.9.1 Tujuan Perusahaan (Produsen) Dalam Aktivitas Ekonomi 

Menurut Henry Faizal Noor (Ekonomi Manajerial,2007:29), tujuan dari sebuah 

perusahaan adalah mencari laba atau profit. Berbagai kebutuhan manusia (berupa 

barang dan jasa) yang menjadi peluang bisnis bagi perusahaan ini selalu mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, maka tujuan perusahaan 

biasanya dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : 

a) Tujuan Jangka Pendek : yaitu mencari keuntungan atau profit guna 

mengembangkan perusahaannya untuk naik ke level selanjutnya. 

b) Tujuan jangka Panjang : yaitu agar dapat beraktivitas selama mungkin, untuk 

dapat terus beraktivitas di bidangnya diperlukan sumber daya yang 

memadai. Bila sumber daya yang dimiliki sudah digunakan untuk 

berproduksi, tentu kemampuannya akan berkurang. Oleh karena itu, untuk 

berproduksi berikutnya diperlukan lagi tambahan sumber daya yang 

memadai, dengan demikian dalam jangka panjang perusahaan bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan produksinya dari waktu ke waktu, yang 

tergambar dari peningkatan nilai harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut 

yang akan dikonversi menjadi faktor produksi. 

 

2.9.2 Indikator Perkembangan Perusahaan 

Perkembangan perusahaan adalah suatu proses sadar dan terencana untuk 

mengembangkan kemampuan suatu perusahaan sehingga mencapai dan 

mempertahankan suatu tingkat optimum atau prestasi yang diukur berdasarkan 

efisiensi, efektivitas dan kesehatan perusahaan (McGill,1982). Perkembangan itu 

sendiri sesungguhnya adalah pergeseran sebuah kondisi perusahaan yang dimana 

terjadi perubahan tingkat prestasi yang dikarenakan oleh efisiensi, efektivitas dan 
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kesehatan perusahaan yang terencana dan mampu di implementasikan secara baik 

sehingga arah perubahannya mengarah positif. Tolak ukur perkembangan sebuah 

perusahaan dapat dilihat mulai dari kegiatan awal perusahaan tersebut terbentuk, 

saat memulai sebuah kegiatan operasionalnya, serta berjalannya aktivitas 

operasional hingga tahap akhir, sampai pada kegiatan pendistribusian barang yang 

diterima oleh masyarakat dimana di dalam semua kegiatan tersebut terdapat 

beberapa variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan sebuah perusahaan.  

Menurut Drucker (1994) pertumbuhan perusahaan adalah hasil yang sukses, 

yang menawarkan apa yang diinginkan pasar, menggunakan sumber daya secara 

ekonomis dan efektif, dan membentuk profit untuk ekspansi dan penanganan resiko 

di masa yang akan datang. Saat perusahaan mengalami pertumbuhan terjadi 

pergeseran kenaikan penawaran yang disebabkan oleh kegiatan pemenuhan 

permintaan pasar, dalam hal ini permintaan yang dimaksud adalah konsumsi 

masyarakat terhadap output yang ditawarkan dan dalam pemenuhan tersebut terjadi 

peningkatan kegiatan operasional dikarenakan pengefektifan segala produktivitas 

kegiatan baik dari segi output maupun input perusahaan agar terjadi titik optimal 

dalam melakukan suatu proses produksi dan distribusi. Disamping itu juga sebuah 

perencanaan perusahaan terhadap output yang di tawarkan harus diperhitungkan 

matang-matang karena berkenaan dalam pembentukan profit, karena hal tersebut 

berhubungan dengan perkembangan perusahaan yaitu tentang penanganan resiko 

perusahaan yang dihadapi dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta 

diversifikasi perusahaan itu sendiri karena saat perusahaan melakukan ekspansi 

maka berkembang pula kegiatan proses produksi secara ekspansif dimana akan 

terjadi peningkatan biaya (output), tenaga kerja dan modal yang mempengaruhi 
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tingkat input yang lebih tinggi sehingga berdampak pada pembentukan profit yang 

lebih besar. 

Suatu perusahaan bisa dikatakan tumbuh berkembang apabila dapat memenuhi 

variabel-variabel yang mempengaruhi titik optimal dengan cara yang tepat, efektif, 

terukur dan efisien. Berdasarkan dari teori-teori diatas maka penulis menetapkan 

bahwa perkembangan perusahaan rokok dapat dilihat dari trend naik dan turunnya 

profit atau keuntungan dari sebuah perusahaan tersebut. 

 

2.9.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Perusahaan 

Perusahaan adalah tempat berkumpulnya kegiatan produksi sedangkan 

produksi sendiri adalah kegiatan mengolah atau mengubah input menjadi output 

(Case&Fair,2006:165), sedangkan indikator perkembangan perusahaan sendiri 

dilihat dari profit atau laba ketika sebuah perusahaan bisa menjual produk mereka 

(input) lebih tinggi daripada biaya produksinya (output). Maka perkembangan 

sebuah perusahaan sendiri bisa didapatkan dengan cara mengembangkan faktor-

faktor produksi serta memaksimalkan proses produksi yang terdapat di dalamnya, 

sehingga faktor-faktor produksi merupakan faktor-faktor perkembangan sebuah 

perusahaan.  

Menurut Henry Faizal Noor (Ekonomi Manajerial,2007:148), faktor-faktor 

produksi sendiri adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan 

produksi. Faktor produksi ini antara lain meliputi bahan baku, bahan penolong, 

teknologi dan peralatan produksi, tenaga kerja (manusia) dan energi. Keterkaitan 

antar satu variabel dengan variabel lainnya dalam sebuah faktor produksi dihitung 

dalam fungsi produksi. Sedangkan untuk meningkatkan sebuah faktor produksi 

perusahaan memerlukan pengorbanan yang dikenal dengan biaya produksi. 
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Sedangkan secara umum perkembangan atau pertumbuhan sebuah 

perusahaan menurut Samuelson & Nordhaus (Economics,1994:75), terdiri dari 

beberapa faktor dan alasan mengapa sebuah perusahaan bisa berkembang yaitu 

sebagai berikut : 

• Lebih dikenalnya merk dagang karena iklan dan promosi menyebabkan 

penjualan produk ikut meningkat. 

• Menambah unit produksi sehingga bisa mendapatkan pemasukan 

perusahaan yang lebih besar. 

• Dari ‘integrasi vertikal’ dihasilkan faktor pertumbuhan baru yaitu untuk 

melancarkan perkembangan perusahaan dengan cara memperluas 

penyaluran barang produksi. 

• Perusahaan juga berkembang karena ‘integrasi horisontal’ yaitu dengan cara 

memanfaatkan kesempatan dengan mengambil alih perusahaan pesaingnya. 

• Adanya penambahan jenis barang usaha yang bersifat komplementer  

• Pengecilan biaya produksi sehingga dihasilkan perbandingan input yang 

lebih besar dibandingkan dengan output. 

• Adanya gagasan yang bagus untuk selalu mengembangkan usaha juga bisa 

menjadi faktor perkembangan perusahaan. 

 

2.9.4 Perusahaan rokok 

Perusahaan rokok adalah badan atau perorangan yang melakukan kegiatan 

produksi yaitu mengolah hasil pertanian tembakau menjadi barang konsumsi berupa 

rokok yang kemudian di distribusikan secara komersial kepada masyarakat, dengan 
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ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 99/PMK.011/2010 yaitu: 

• Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-

tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin. 

• Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal. 

• Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. 

• Memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi. 

Perusahaan Rokok dibagi menjadi beberapa golongan, pada peraturan yang 

terbaru di tahun 2010 ini pembagian golongan perusahaan didasarkan pada jumlah 

produksi rokok per batang di setiap perusahaan dan jumlah produksi tersebut 

dibatasi per tahunnya berdasarkan tingkat golongan perusahaannya. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK. 04/2008 pasal 2: 

1) Pengusaha pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan 

pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil 

tembakau, sesuai batasan jumlah produksi pabrik sebagaimana ditetapkan 

dalam lampiran i peraturan menteri keuangan ini. 

2) Penyesuaian kenaikan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau wajib 

dilakukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau pada saat produksi pabrik 

dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui batasan jumlah 

produksi pabrik yang berlaku bagi golongan pengusaha pabrik hasil 

tembakau yang bersangkutan. 

3) Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang dari batasan 

jumlah produksi pabrik yang berlaku bagi golongan pengusaha pabrik hasil 

tembakau, pengusaha pabrik hasil tembakau dapat mengajukan 
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permohonan untuk penurunan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau 

kepada kepala kantor. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian yang pertama oleh Tri Wibowo (2003) yang berjudul ‘’Potret Industri 

Rokok Di Indonesia’’, penelitian ini membahas tentang Industri rokok di 

Indonesia mengalami pasang surut, dimana tahun 1998 yang merupakan awal 

masa krisis, industri rokok malah mencapai puncak produksinya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mendiskripsikan perkembangan industri rokok di 

Indonesia khususnya dari sisi perkembangan perusahaan, perkembangan 

produksi rokok, perkembangan tenaga kerja, serta produktivitas tenaga kerja. 

Selama masa krisis, tenaga kerja industri rokok terus mengalami peningkatan, 

tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Kondisi ini berdampak pada 

penurunan produktivitas pekerja industri rokok. Walaupun demikian, 

produktivitas tenaga kerja industri rokok selama masa krisis tidak berbeda 

apabila dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja sebelum masa krisis. 

Produktivitas per perusahan selama masa krisis justru lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan sebelum masa krisis. Kondisi ini akibat adanya efisiensi 

yang dilakukan perusahaan rokok besar dan sedang yang memproduksi lebih 

dari 1 jenis hasil tembakau (JHT). Perusahaan lebih terfokus pada Sigaret 

Kretek Mesin (SKM) yang padat modal dibandingkan dengan jenis produksi 

sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya dan syarat dengan isu buruh. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, 
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sumber data utama berasal dari Statistik Industri Besar dan Sedang dari BPS. 

Sedangkan metode analisa data dilakukan dengan tabulasi, prosentase, 

maupun dengan menggunakan grafis. Data-data yang diolah oleh penulis 

merupakan data-data industri rokok di Indonesia dari tahun 1981 hingga tahun 

2002, macam-macam datanya adalah data jumlah perusahaan rokok, data 

produksi, data tenaga kerja dalam industri rokok, data produktivitas 

perusahaan. Dari semua data tersebut penulis mengolahnya dengan metode 

deskriptif dengan menggunakan tabel, grafik trend untuk menunjukkan adanya 

kenaikan maupun penurunan pada angka-angka di dalamnya. Hasil yang 

diperoleh oleh penulis setelah mengolah keseluruhan data adalah produksi 

industri rokok Indonesia mengalami masa kejayaan pada tahun 1998, dimana 

dengan produksi hampir mendekati 270 miliar batang, tetapi terus mengalami 

penurunan, dan tahun 2002 diperkirakan hanya mencapai 207 miliar batang, 

atau mengalami penurunan sekitar 5 persen per tahun. Berikutnya dari sektor 

tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja industri selama kurun waktu lima tahun 

terakhir secara keseluruhan masih mengalami pertumbuhan signifikan. Rata-

rata pertumbuhan tenaga kerja per tahun industri rokok di Indonesia mencapai 

4 persen. Dari total tenaga kerja tersebut, industri rokok kretek mendominasi 

tenaga kerja yakni mencapai 95 persen dari total tenaga kerja yang bergerak di 

industri rokok. Tenaga kerja yang selama lima tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Kondisi ini 

berdampak pada penurunan produktivitas pekerja industri rokok. Pada tahun 

1998 produktivitas mampu mencapai 4.570 batang per orang per hari, tahun 

2002 produktivitas mengalami penurunan sampai menjadi 3.131 batang per 

orang per hari. Dari sisi produktivitas per tenaga kerja industri rokok selama 
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masa krisis tidak berbeda dibandingkan dengan masa sebelum krisis. 

Produktivitas per perusahaan justru lebih tinggi pada masa krisis, dibandingkan 

dengan masa sebelum krisis.  

 

2. Penelitian yang kedua oleh Talitha Fauzia Chairunissa (2007) yang berjudul 

‘’Pengaruh Cukai dan Kebijakan Pengendalian Tembakau Terhadap Kinerja, 

Pertumbuhan dan Kemampuan Perusahaan untuk Bertahan pada Industri 

Rokok Indonesia Periode Tahun 1990-1999’’, mencoba menganalisis pengaruh 

cukai dan kebijakan pengendalian tembakau terhadap kinerja, pertumbuhan 

dan kemampuan perusahaan dalam industri rokok untuk bertahan. Penetapan 

cukai  dan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif, secara umum akan 

berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja, pertumbuhan dan 

ketahanan dari perusahaan. Pada penelitian ini penulis menganalis data 

‘kemampuan perusahaan untuk bertahan dan pertumbuhannya’ secara 

deskriptif dan data perusahaan tersebut dibagi menjadi delapan periode. 

Setelah melakukan analisis data secara deskriptif, penulis melakukan regresi 

probit yang dilakukan sebanyak tiga kali pada rentang waktu berbeda untuk 

melihat perkembangan kemampuan perusahaan-perusahaan di dalam industri 

rokok untuk bertahan dari tahun ke tahun. Seluruh regresi akan dilakukan 

dalam bentuk pooled-probit, dengan tujuan untuk melihat pengaruh perubahan 

beberapa variabel independen, yaitu umur, jumlah tenaga kerja, konsumsi 

rokok, cukai, kebijakan pengendalian tembakau, jenis produk rokok, letak 

geografis. Karena menggunakan regresi probit, perusahaan yang dapat 

dimasukkan ke dalam analisis hanya perusahaan yang ada pada periode 

pertama, jika bertahan pada periode berikutnya, maka akan diberi nilai 1 
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(satu), sebaliknya jika perusahaan mati atau tidak ada pada periode berikutnya 

diberi nilai 0 (nol). Selanjutnya, penulis juga melakukan pengolahan data 

dengan menggunakan growth model yaitu dengan model OLS biasa, dan 

dengan model OLS logaritma, dan masing-masing akan terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu ditinjau dari labor growth, value-added growth dan productivity 

growth. Pada bagian hasil peneliti membagi tahapan hasil menjadi 2 yaitu pada 

masa awal (1990-1994) dan masa akhir penelitian (1994-1999) dengan 

menggunakan sofware ekonometrika STATA, dan diperoleh hasil : 

1. Masa Awal (1990-1994)  

Hasil uji dari STATA menyatakan bahwa 100 persen dari hasil observasi positif 

(kejadian sukses, dalam hal ini perusahaan bertahan) memang dinyatakan 

positif secara benar. Sedangkan nol persen hasil observasi negatif (dalam hal 

ini, perusahaan tidak bertahan) dinyatakan negatif secara benar. Dengan kata 

lain, STATA lebih yakin sebesar 100 persen untuk memprediksi kejadian 

sukses. Dengan pendekatan lain, hasil ini menyatakan bahwa data yang diolah 

STATA sebesar 100 persen adalah kejadian sukses. Secara keseluruhan, 

STATA mampu menyatakan hasil observasi dengan benar sebesar 90.69 

persen. 

2. Masa Akhir (1994-1999) 

Hasil uji dari STATA menyatakan bahwa 100 persen dari hasil observasi positif 

(kejadian sukses, dalam hal ini perusahaan bertahan) memang dinyatakan 

positif secara benar. Sedangkan 1.94 persen hasil observasi negatif (dalam hal 

ini, perusahaan tidak bertahan) dinyatakan negatif secara benar. Dengan kata 

lain, STATA lebih yakin sebesar 100 persen untuk memprediksi kejadian 

sukses. Dengan pendekatan lain, hasil ini menyatakan bahwa data yang diolah 
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STATA sebesar 100 persen adalah kejadian sukses. Secara keseluruhan, 

STATA mampu menyatakan hasil observasi dengan benar sebesar 87.82 

persen. Hasil perhitungan model labor growth untuk periode tahun 1990-1999 

dengan model OLS biasa, ditemukan bahwa umur perusahaan yang 

digambarkan dengan variabel Age memiliki pengaruh negatif dan signifikan. 

sedangkan untuk model value-added growth untuk periode tahun 1990-1999 

dengan model OLS logaritma, ditemukan bahwa ukuran perusahaan yang 

digambarkan dengan nilai tambah perusahaan pada periode sebelumnya 

memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan nilai 

tambah perusahaan. Model productivity growth di tahun 1990-1999,hasil 

terbaik ditemukan ketika penulis memakai model OLS logaritma. Melalui model 

ini, ditemukan bahwa ukuran perusahaan (yang digambarkan melalui tingkat 

produktivitas perusahaan pada periode yang lalu) dan variabel dummy 

penetapan kebijakan pengendalian tembakau (pada α = 0.1) memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan produktivitas 

perusahaan. Sedangkan variabel dummy jenis rokok memiliki pengaruh positif 

dan signifikan. Dari keseluruhan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan 

agar pemerintah tidak ragu-ragu dalam menaikkan tarif cukai, karena secara 

umum tidak akan merugikan industri, meskipun menurunkan kemampuan 

perusahaan untuk bertahan dalam industri. Namun, meninjau dari data yang 

ada, perusahaan-perusahaan yang tidak bertahan (diberi nilai 0) adalah 

perusahaan-perusahaan kecil (dilihat dari jumlah tenaga kerja yang tidak lebih 

dari 100 orang), dan pada periode-periode berikutnya kembali masuk ke dalam 

industri. Peningkatan cukai juga akan berdampak meningkatkan harga produk 

rokok, namun karena produk tersebut bersifat adiktif, tidak akan terjadi 
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penurunan konsumsi yang tajam dalam jangka pendek, karena pengurangan 

konsumsi ini hanya akan terjadi pada kelompok yang peka terhadap harga 

(berdaya beli rendah), yaitu kelompok miskin dan anak-anak. Mengacu pada 

kenyataan di itulah, penerimaan pemerintah dari cukai justru akan bertambah. 

 

3. Penelitian yang ketiga oleh Nick Wilkins & Ayda Yurekli (2001) dengan 

judul “Economic Analysis Of Tobacco Demand”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk rokok 

serta bagaimana perilaku konsumen dan dampak-dampak yang ditimbulkan 

dari semakin banyaknya industri pengolahan tembakau yang menimbulkan 

naikknya permintaan masyarakat akan rokok tersebut. Penelitian ini 

mengambil studi kasus pada negara Cina, Taiwan serta Afrika Selatan, dimana 

pada negara-negara tersebut merupakan negara dengan konsumsi dan 

produksi tembakau yang tinggi. Metode penelitian yang diambil adalah 

penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan regresi sebagai alat analisis 

dan didukung dengan menggunakan data time series selama 16 tahun mulai 

dari tahun 1970 sampai tahun 1996. Alasan penelitian ini adalah untuk melihat 

bagaimana permintaan konsumen akan tembakau pada negara-negara 

tersebut serta untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi permintaan 

permintaan tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah harga (price), pendapatan (income), bauran promosi (advertising and 

promotional activity). Sedangkan untuk analisis deskriptif atau kualitatif, 

variabel yang digunakan adalah himbauan kesehatan (health information and 

‘counter-advertising’), bentuk larangan (smoke restrictions), batasan umur 
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perokok (youth access limitations), serta faktor-faktor demografi yang 

mendukung (demographic factors). Pada analisis hasil diperoleh ternyata 

kenaikkan harga tidak berpengaruh terhadap permintaan seseorang untuk 

mengkonsumsi rokok atau bersifat ineslastis hal tersebut diperkuat oleh 

berbagai hasil dari perhitungan negara lain seperti Brazil, Zimbabwe, Papua 

Nugini dan Turki, kedua dari segi income ternyata juga kurang begitu 

berpengaruh karena sebagian besar perokok adalah dari kalangan lower-

middle dimana pengetahuan tentang bahaya rokok kurang berarti. Pada 

variabel bauran promosi dinyatakan cukup berpengaruh terhadap 

bertambahnya konsumsi rokok seseorang termasuk untuk kalangan dibawah 

umur karena mendapatkan semakin banyak pilihan rokok. Sedangkan yang 

terakhir adalah informasi kesehatan dan peningkatan larangan merokok 

memberi dampak positif terhadap penurunan angka perokok meskipun kecil 

tetapi tetap signifikan. Perilaku konsumen yang ditemukan adalah ketika 

adanya kenaikkan harga rokok yang disebabkan dari adanya pajak pemerintah 

guna pembatasan konsumsi tembakau menyebabkan para konsumen 

berpindah ke merk lain yang lebih murah atau mencari barang subtitusi. 

 

2.11 Kerangka Pikir 

Kerangka yang akan dikembangkan pada penelitian ini berawal dari adanya 

industri rokok di Indonesia khususnya di Kota Malang yang akan dijadikan sebagai 

tempat penelitian setelah peneliti akan mencari dampak dari adanya kebijakan 

perubahan tarif dan regulasi cukai hasil tembakau dengan menggunakan dasar 

Peraturan Menteri Keuangan serta Perubahan Peraturan Menteri Keuangan.  
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Sasaran penelitian adalah perkembangan sebuah perusahaan rokok dengan 

variabel produktivitas perusahaan, maka dapat digambarkan secara sederhana 

kerangka pikir dari penelitian ini adalah : 

 

Gambar 2.6 : Kerangka Pikir Penelitian 

 

 INDUSTRI ROKOK 

Perubahan Kebijakan Tarif Cukai Hasil 
Tembakau Tahun 2010 

Peraturan Menteri 
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Keuangan RI Nomor 99 

/ PMK.011 / 2010 

Faktor-Faktor 
Perkembangan 

Perusahaan Rokok

Perkembangan Perusahaan Rokok 
SKT Golongan III (PR. Putra 
Gemilang) di Kota Malang 

 Profit Perusahaan Harga Produk Rokok 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan 

subyek yang diteliti, dilakukan melalui metode observasi untuk pengumpulan 

serta analisa datanya juga dalam tanya jawab dengan wawancara. Pendekatan 

yang digunakan adalah fenomenologi karena masalah penelitian ditemukan 

berdasarkan hasil observasi terhadap fakta dan kejadian. 

 
3.2 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di empat tempat yaitu :  

1. Perusahaan Rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan) PR. Putra Gemilang 

yang beralamatkan di Jalan Raya Mulyorejo RT 05 RW 03 No. 95 

Kecamatan Sukun Kota Malang. 

2. Perusahaan Rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan) PR. Djagung Padi yang 

beralamatkan di Jalan Ki Ageng Gribig No. 316 Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

3. Perusahaan Rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan) PR. Flora Abadi yang 

beralamatkan di Jalan Simpang Akordion RT 08 RW 01 No. 137 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

4. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai 

Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Surabaya No. 2 Kecamatan 

Lowokwaru Kota malang. 
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3.3  Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dampak Perubahan Tarif Cukai Hasil Tembakau 

Pada penelitian ini peneliti akan melihat dampak adanya perubahan tarif 

cukai hasil tembakau serta regulasi yang mengikutinya terhadap faktor-

faktor produksi perusahaan rokok serta terhadap keseluruhan 

perkembangan perusahaan rokok tersebut. 

2. Batasan Perkembangan Perusahaan 

Pada penelitian ini perkembangan sebuah perusahaan dlihat dari 

besarnya profit atau laba yang diperoleh suatu perusahaan rokok ketika 

menghadapi dampak dari adanya kebijakan tarif cukai hasil tembakau. 

Sebelum melihat dari segi laba rugi perusahaan peneliti akan menganalisis 

dari harga produk rokok yang ditetapkan oleh perusahaan rokok ketika 

terkena dampak dari adanya perubahan kebijakan nilai tarif cukai hasil 

tembakau. 

3. Dalam penelitian ini menggunakan 2 dasar Peraturan Menteri Keuangan 

yaitu :  

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.181/PMK.011/2009 

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 99 / PMK.011 / 2010 

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini secara umum menggunakan data primer. Data primer adalah 

data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi secara langsung terhadap 

obyek yang akan diteliti atau dengan kata lain data ini dikumpulkan langsung dari 
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pihak yang diteliti dan nantinya akan diolah sendiri oleh peneliti. Data tersebut 

merupakan sumber utama penelitian yang akan dilakukan. Kelayakan penelitian 

ini tergantung pada pengolahan data primer yang akan diperoleh setelah adanya 

wawancara terhadap pihak-pihak tertentu (Suharsimi Arikunto, 1990 : 124). 

Selain data primer, sebagai tambahan penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, data sekunder bertujuan 

untuk melengkapi informasi yang akan disajikan pada penyusunan skripsi. Data 

ini diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta badan-badan terkait yang 

sesuai dengan tema penelitian.  

Jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Kata-kata dan pendapat 

Dalam penelitian ini kata-kata dan pendapat berasal dari pelaku-pelaku 

usaha dalam industri rokok yang berada di Perusahaan Rokok PR. Putra 

Gemilang Kota Malang. Jumlah nara sumber tergantung dari hasil 

wawancara, sehingga jika dirasa cukup dan memenuhi ataupun ada 

jawaban yang diulang maka tidak memerlukan wawancara lagi.  

2. Sumber tertulis 

Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku 

yang berisi kajian dan teori tentang penelitian yang dilakukan. Selain itu 

berasal dari jurnal maupun artikel yang diunduh dari sumber internet. 

 

3. Foto 

Foto-foto yang digunakan sebagai sumber merupakan foto-foto obyek 

penelitian yaitu segala aktivitas produksi PR. Putra Gemilang baik dari 

dalam pabrik maupun pada bagian pengelolaan perusahaan dan foto-foto 

dari para nara sumber yaitu dari pekerja maupun pemilik PR. Putra 

Gemilang maupun dari pihak – pihak eksternal perusahaan ini. Foto-foto ini 
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dapat digunakan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dan 

tidak direkayasa. 

4. Data Statistik 

Di dalam penelitian ini, data statistik masih perlu disajikan meskipun dalam 

jumlah yang kecil, seperti untuk data besaran produksi pabrik PR. Putra 

Gemilang serta jumlah pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan 

perusahaan selama proses produksi untuk tiap bulan maupun tiap tahun.  

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan  

Pengamatan dilakukan dengan mengamati keadaan di obyek penelitian 

ketika menghadapi dampak adanya perubahan tarif cukai yaitu dari sisi 

manajemen pengelolaan PR. Putra Gemilang. Pengamatan juga dilakukan 

pada tempat dimana proses produksi dilakukan, yaitu pabrik rokok PR. Putra 

Gemilang, yang didalamnya terdapat beberapa hal yang bisa diamati lebih 

jauh untuk menunjang penelitian ini seperti dari sisi tenaga kerja yaitu 

penempatan pegawai, jumlah pegawai, gaji pegawai, serta dari sisi hasil 

produksi berupa produk rokok yaitu tentang harga produk serta 

penjualannya. Dari pengamatan-pengamatan tersebut akan diperoleh 

keterangan serta informasi yang lebih mendalam untuk dijadikan acuan 

penelitian.   

2. Wawancara  

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada nara sumber dari 

berbagai pihak terkait baik dari dalam objek penelitian maupun dari badan-

badan lain yang berhubungan dalam pengumpulan data, nara sumber 

tersebut merupakan : 
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• Pemilik atau pengelola PR. Putra Gemilang 

• Pemilik atau pengelola PR. Djagung Padi 

• Pemilik atau pengelola PR. Flora Abadi 

• Pihak KPPBC Kota Malang 

Adapun rencana pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang nantinya 

akan diajukan kepada pihak-pihak terkait diatas adalah sebagai berikut :  

1. Pemilik atau pengelola Perusahaan Rokok 

• Bagaimana menurut anda mengenai adanya kebijakan perubahan 

tarif cukai hasil tembakau baik bersifat kenaikan maupun 

penurunan tarif, serta semakin banyaknya regulasi yang 

ditetapkan ? 

• Apakah hal tersebut diatas berpengaruh pada kenaikan atau 

penurunan input dari PR. Putra Gemilang ? 

• Bagaimana sistem anda dalam melakukan perekrutan tenaga 

kerja serta penempatannya, apakah dengan adanya kebijakan 

perubahan tarif cukai bisa mempengaruhi kondisi tenaga kerja 

pada PR. Putra Gemilang ini ? 

2. Pihak KPPBC Kota Malang 

• Menurut pihak KPPBC, mengapa tarif cukai hasil tembakau harus 

dinaikan dari tahun ke tahunnya ? 

• Mengapa untuk tahun 2010 ini pemerintah sampai perlu 

menurunkan serta menaikkan lagi nilai tarif cukai hasil tembakau 

tersebut. 

• Bagaimana menurut pihak KPPBC tentang regulasi untuk para 

pemilik pabrik rokok, apakah sudah dirasakan efektif ? 
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• Bagaimana pengaruh atau dampak adanya kebijakan perubahan 

nilai tarif cukai hasil tembakau serta perubahan regulasi untuk 

perusahaan rokok terhadap perkembangan pabrik-pabrik rokok di 

Kota Malang  menurut data dari pihak KPPBC ? 

Rencana pertanyaan tersebut  diatas merupakan inti dari pertanyaan-

pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan lebih banyak dan lebih lengkap 

lagi, untuk mendapatkan data serta informasi yang lebih lengkap guna 

menunjang keberhasilan penelitian ini. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2009:280) analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Selanjutnya menurut Janice McDrury (dalam Moleong,2009:248) terdapat 

tahapan dalam analisis data, yaitu: 

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data. 

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

3. Menuliskan ’model’ yang ditemukan. 

4. Koding yang telah dilakukan. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan 

harus memenuhi: 
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1. Mendemonstrasikan nilai yang benar. 

2. Menyediakan dasar agar dapat hal itu dapat diterapkan. 

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya.  

 
Ada beberapa kemungkinan cara yang dapat digunakan untuk menentukan 

validitas hasil penelitian. Salah satunya adalah dengan cara triangulasi. 

Triangulasi ini merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat merecheck 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode 

atau teori (Moleong,2009:332). Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan : 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh langsung dari pihak – pihak yang 

bersangkutan maupun dari beberapa sumber non primer yang dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahanya, besar kemungkinan akan terdapat banyak 

variasi maupun perbedaan data atau informasi dikarenakan data yang diperoleh 

nantinya akan bersifat pendapat dari berbagai pihak - pihak yang tetap 

bersangkutan dalam objek penelilitian ini. 

 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Geografis Kota Malang 

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima 

kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan 

Lowokwaru. Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. 

Secara astronomis terletak pada posisi 112.06°– 112.07° Bujur Timur , 7.06° – 

8.02°  Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kab. 

Malang 

• Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kab Malang 

• Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kab. Malang   

• Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kab Malang 

Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang tinggi yaitu 

440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi 

adalah Pegunungan Buring yang terletak disebelah timur Kota Malang. Dari atas 

pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah 

Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung 

Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat 

hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota 

Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango. 

Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti 

perubahan putaran dua iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil 

pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi 

terjadi pada bulan Februari, Maret, dan April. Sedangkan pada bulan Juni dan 
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September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di 

bulan Agustus, September dan Juni. 

 

4.2 Kondisi Umum Perusahaan Rokok Di Kota Malang 

Industri rokok merupakan industri yang banyak terdapat di Kota Malang, 

mulai industri kecil hingga besar. Menurut survei yang dilakukan pada KPPBC 

Kota Malang, terdapat 55 perusahaan rokok yang masih aktif dan berproduksi 

sampai saat ini. Dari data tersebut terdapat hampir lebih dari setengah jumlah 

perusahaan rokok di Kota Malang yang masih dalam keadaan ‘tidak sehat’ 

sedangkan sisanya adalah perusahaan yang ‘sehat’.  Perusahaan rokok yang 

‘sehat’ seperti yang dimaksudkan diatas adalah perusahaan yang telah memiliki 

sistem manajemen yang jelas dimana pembagian kerja telah terjadi dan masing-

masing telah menempati pos-pos pekerjaan yang ada. Disamping hal tersebut, 

sebuah perusahaan yang sehat telah melakukan pencataan keuangan secara 

detail untuk setiap output dan input perusahaan sehingga setiap keuntungan 

serta kerugian yang didapatkan oleh perusahaan dapat dievaluasi secara cepat. 

Terakhir, perusahaan yang sehat dimana ketika semua sumber daya di dalam 

sebuah perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 

memperoleh kinerja perusahaan yang maksimal. 

Tabel di bawah ini menggambarkan banyaknya perusahaan rokok yang 

masih terdaftar di KPPBC untuk daerah Malang Raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Tabel 4.1 : Perusahaan Rokok Aktif Dalam Lingkup KPPBC Malang  
Tahun 2010 

 

 NO WILAYAH JUMLAH PERUSAHAAN 

1 KOTA MALANG 55 
2 KABUPATEN MALANG 142 
3 KOTA BATU 6 

TOTAL 203 

 

 

 
Sumber : KPPBC Kota Malang 2010 

 

Perusahaan rokok di Kota Malang terbagi menjadi tiga golongan yaitu 

golongan I, golongan II dan golongan III. Perusahaan rokok yang berada di 

wilayah Kota Malang sebagian besar merupakan perusahaan perseorangan. 

Pada umumnya pemilik mendirikan sendiri perusahaan tersebut dan sebagian 

lagi meneruskan dari usaha keluarga sebelumnya. Rata-rata pabrik golongan III 

memang sebenarnya bukan pabrik, tapi adalah home industry yang nota bene 

sudah tidak sesuai lagi dengan definisi pabrik di UU Cukai. Lokasi perusahaan 

rokok umumnya menjadi satu dengan tempat tinggal pemiliknya. Sebagian besar 

Pabrik golongan III (PR-PR kecil) banyak yang tidak berproduksi setiap hari, 

bahkan terdapat PR yang sama sekali sudah tidak berproduksi. Kalaupun ada 

yang berproduksi, mereka hanya menghabiskan stok bahan baku dan pita cukai 

yang masih tersisa dan setelah itu pasti akan berhenti produksi, sebab sudah 

tidak mampu lagi membeli bahan baku maupun pita cukai karena tingginya harga 

pita cukai serta minimnya modal yang menyertainya.  

Sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan rokok tersebut adalah 

one man show manajemen. Segala urusan yang menyangkut perusahaan mulai 

dari proses pembelian bahan baku, produksi, pencatatan sampai dengan 

pemasaran dilakukan oleh satu orang. Minimnya sumber daya yang dimiliki, 

menyebabkan pabrik rokok dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak sesuai 

dengan kemampuan dan tugas-tugas yang ada dalam perusahaan. Hampir 
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semua perusahaan rokok tersebut dikelola dengan manajemen keluarga. 

Sumber daya manusia yang mengelola perusahaan terdiri dari seluruh anggota 

keluarga tanpa ada deskripsi tugas dan pertanggungjawaban yang jelas. 

Dalam transaksi panjualan, perusahaan menggunakan sistim kepercayaan 

yang masih memiliki banyak permasalahan. Permasalahan timbul jika proses 

pembayaran tidak tepat waktu dan tidak menutup kemungkinan tidak terbayar, 

terlebih untuk transaksi penjualan di luar Kota Malang. Kontrol yang kurang 

menyebabkan pihak perusahaan mengalami kerugian dalam sisi perputaran 

modal. Akibatnya biaya produksi tidak dapat tertutupi dari hasil penjualan karena 

kurang lancarnya perputaran uang tersebut. Sikap tidak profesional dari sales 

yang dipercaya untuk distribusi juga menjadi catatan buruk bagi perusahaan. 

Transaksi yang terjadi di perusahaan mulai dari adanya pesanan produk, 

pembelian bahan baku sampai pengiriman barang kepada distributor mayoritas 

terjadi secara lisan tanpa adanya bukti transaksi. Apabila ada bukti transaksi pun 

tidak diarsipkan dan diorganisir dengan baik. Tidak adanya pemisahan antara 

keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga menjadi fenomena yang lazim 

terjadi di perusahaan rokok perorangan di wilayah kota Malang selama ini.  

Pada tataran internal, banyak diantaranya industri rokok yang tidak memiliki 

fungsi dan wewenang yang jelas, apalagi struktur organisasi. Hal itu dikarenakan 

minimnya sumber daya manusia sehingga terjadi rangkap jabatan. Namun 

wewenang dan tanggungjawab yang ada sudah disesuaikan dengan skill 

masing-masing pegawainya. 

Permasalahan yang kedua adalah pemasaran. Adalah suatu hal yang lazim 

ketika banyaknya piutang yang tak tertagih. Hal itu disebabkan karena kurang 

mengenalnya hukum oleh industri kecil sehingga banyak penipuan oleh 

distributor atau sales di luar pulau. Selain itu jaringan industri kecil sangat minim 
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sehingga pemasaran produk sulit berkembang. Promosi yang dilakukan sangat 

minim karena kurangnya modal. 

Yang ketiga yaitu permodalan, sulitnya pinjaman modal bagi industri kecil 

menyebabkan banyak order tidak diterima karena tidak ada dana untuk produksi. 

Mengingat harga bahan baku yang mahal dan pita cukai yang terus meningkat. 

Selain itu masih banyak masalah yang dihadapi perusahaan kecil yang berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah seperti luas pabrik di atas 200 m2 serta masalah 

lain yang tidak muncul di permukaan. 

Selain kelembagaan internal yang kurang baik, banyak diantaranya industri 

rokok kecil yang tidak mengikuti asosiasi pengusaha rokok. Sehingga kurang ada 

ikatan yang kuat diantara industri rokok di Kota Malang. Industri rokok yang ikut 

asosiasi pun merasa asosiasi yang ada sekarang lebih mementingkan adanya 

perubahan regulasi yang dibuat pemerintah. Padahal banyak perusahaan yang 

lebih membutuhkan aspek ekonomi dalam perkembangan asosiasi. Aspek 

ekonomi ini diharapkan dapat membantu penguatan internal perusahaan dengan 

bergabung dalam asosiasi, misalnya berupa, kemudahan membeli bahan baku, 

jaringan distribusi yang mencakup skala nasional dan adanya kemudahan 

simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan modal untuk pengembangan 

usaha. 

 

4.3 Kondisi Umum Obyek Penelitian 

4.3.1 PR. Putra Gemilang 

PR. Putra Gemilang merupakan salah satu dari beberapa pabrik golongan III 

yang terdapat di Kota Malang. Perusahaan rokok yang dimiliki oleh Ibu Fidyah 

Jamilah ini berdiri sejak tahun 2004 dengan bentuk badan hukum yaitu 

perusahaan perserorangan dan beralamatkan di Jalan Raya Mulyorejo no. 95 

Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Dari awal terbentuknya, 
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PR. Putra Gemilang sudah bersifat perusahaan keluarga yang turun temurun 

mulai dari orang tua sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan hingga 

diturunkan kepada anak dari pemilik tersebut, dan hingga saat ini PR. Putra 

Gemilang telah mempekerjakan pegawai yang dapat dipercaya oleh pihak 

keluarga untuk mengelola perusahaan tersebut. Keadaan PR. Putra Gemilang 

sendiri sudah termasuk bisa mewakili beberapa perusahaan-perusahaan 

golongan III yang ada di Kota Malang, hal tersebut disebabkan karena pertama 

perusahaan ini masih memiliki jumlah produksi yang masuk sebagai kategori 

perusahaan rokok golongan III, kedua perusahaan rokok ini memiliki pengelolaan 

yang bagus, salah satunya dibuktikan dari lengkap dan jelasnya akuntabilitas 

perusahaan sehingga akan lebih mempermudah untuk memperoleh data-data 

guna melengkapi penelitian ini, selain itu adanya keinginan dari pemilik untuk 

benar-benar menjalankan perusahaannya dengan sungguh-sungguh yaitu bisa 

dikatakan PR. Putra Gemilang ini merupakan perusahaan yang selalu menaati 

peraturan yang diberikan dari pemerintah sehingga baik atau buruknya dampak 

yang dihasilkan dari peraturan pemerintah akan lebih mudah berpengaruh pada 

perusahaan rokok ini. 

Guna pengumpulan data yang mengacu pada perilaku perusahaan rokok, 

peneliti memfokuskan penelitian utamanya pada PR Putra Gemilang, disamping 

masih terdapat dua pabrik rokok tambahan yang akan dijadikan peneliti sebagai 

pelengkap data dalam penelitian. PR Putra Gemilang ini sendiri dijadikan sebagai 

lokasi utama penelitian karena perusahaan rokok PR Putra Gemilang merupakan 

jenis perusahaan rokok golongan III yang dari sekian banyak perusahaan rokok 

golongan III di Kota Malang yang memiliki profil perusahaan yang berada di 

tengah-tengah, artinya  perusahaan tersebut memiliki keadaan sebagai 

perusahaan rokok golongan III yang tidak buruk serta belum dapat dikatakan 

sepenuhnya telah memiliki keadaan yang baik, sehingga diharapkan dengan 
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menjadikan PR Putra Gemilang sebagai lokasi utama penelitian perusahaan 

rokok diharapkan agar dapat mewakili pengumpulan data perkembangan sebuah  

perusahaan rokok golongan III yang memiliki kondisi perusahaan rokok yang 

buruk dan perusahaan rokok dengan kondisi baik.  

 

Tabel 4.2 : Kondisi Umum PR Putra Gemilang Tahun 2010 

Sumber : Data Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang 2010  

BIDANG SUB-BIDANG KONDISI UMUM 

Personalia 

a. Penerimaan Pegawai 

Khusus mempekerjakan pegawai 
yang sudah terlatih dan keluaran 
pabrik rokok besar yang 
berpengalaman. Dipilih langsung oleh 
pemilik. 

c. Jumlah Pegawai 
Terdiri dari 4 orang pengelola, 1 
orang administrasi , 28 pekerja linting 
dan 18 pegawai packing. 

b. Penggajian Pegawai 

Pengawas dengan sistim bulanan, 
pekerja linting dengan sistem upah 
borongan sedangkan packing dengan 
sistim upah per bal rokok. 

Produksi 

a. Perencanaan  Berdasarkan permintaan 

b. Operasional Proses produksi sudah diawasi 
pengawas 

c. Kontrol & 
pengendalian 

Kontrol kualitas dilakukan oleh pemilik 
serta orang kepercayaan agar 
kualitas tidak berubah  

Pemasaran 

a. Sistim Penjualan Berdasarkan permintaan 
b. Daerah Pemasaran Medan,Madura dan Jambi 

c. Riset dan Promosi Menyebar sample produk,dan 
promosi lewat spanduk 

Pembelian a. Bahan baku  
Pembelian dalam jumlah besar dan 
sudah ada gudang khusus untuk 
penyimpanan 

b. Sistem Pembayaran Kredit 

Sistem 
Manajemen 

a. Struktur Organisasi Organisasi  sudah terstruktur  

b. Sistem Manajemen 
Usaha 

Manajemen keluarga tetapi sudah 
ada sistim pembagian kerja berdasar 
kemampuan 

Kelembagaan 
Eksternal 

a. Asosiasi yang diikuti Formasi  

b. Tujuan Mengikuti 

Bisa mendapatkan informasi lebih 
cepat dan jelas terkait masalah 
perubahan kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah 
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Untuk mendeskripsikan kondisi perusahaan ini, peneliti mengkategorikan 

kedalam lima bagian yaitu yang pertama adalah bagian personalia perusahaan, 

dimana PR. Putra Gemilang sampai saat ini telah mempekerjakan sebanyak 

kurang lebih 50 orang pegawai yang terbagi menjadi 28 orang pegawai linting, 18 

orang pegawai packing serta 4 orang sebagai pihak pengelola termasuk pegawai 

administrasi. Dalam perekrutan pegawai sendiri, perusahaan ini hanya 

mempekerjakan pegawai yang telah terlatih serta merupakan keluaran dari 

pabrik-pabrik rokok besar, terutama ketika perusahaan sedang menerima 

permintaan produk rokok dalam jumlah besar, PR. Putra Gemilang bahkan 

memberikan tawaran juga pada pegawai-pegawai dari perusahaan lain untuk 

bekerja pada pabriknya guna membantu proses produksinya. Untuk penggajian 

pegawai, perusahaan ini memberikan gaji bulanan untuk pihak pengelola, 

pengawas pabrik serta untuk pegawai administrasi sedangkan untuk pegawai 

pabrik, perusahaan ini memberlakukan sistem upah harian berdasarkan jumlah 

produksi yang berhasil dicapai setiap hari. 

Kedua pada bagian produksi, PR. Putra Gemilang hanya berproduksi pada 

saat menerima order atau permintaan dari pembeli. Salah satu merk produk 

rokok yang diproduksi di dalam pabrik PR. Putra Gemilang ini adalah ‘’SAM-

SUNG’’, yang telah cukup mendapatkan pasar dan menjadi produk rokok 

andalan dari perusahaan ini. Pada proses produksi di dalam pabrik ini telah 

ditempatkan beberapa pegawai yang bersifat sebagai pengawas dan terletak 

pada masing-masing pos pekerjaan sehingga kualitas produksi produk rokok 

pada perusahaan ini bisa tetap terjaga. 

Ketiga dari sisi pemasaran, produk-produk rokok dari PR. Putra Gemilang 

hanya dipasarkan di luar Pulau Jawa seperti di Medan, Madura dan Jambi hal ini 

disebabkan produk rokok dari PR. Putra Gemilang sudah sesuai dengan selera 

dari konsumen pada daerah-daerah tersebut. Untuk memasarkan produknya 
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biasanya perusahaan ini mengirim sales untuk mengetahui keadaan daerah 

penjualan serta untuk menyebarkan iklan-iklan seperti spanduk serta sample 

produk rokok kepada konsumen. 

Keempat pada bagian pembelian bahan baku, seperti bahan baku 

pembuatan produk rokok menjadi barang setengah jadi yaitu tembakau, kertas 

linting atau ambri, cengkeh, perusahaan ini melakukan pembelian dalam jumlah 

besar terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan penyimpanan di dalam gudang 

penyimpanan bahan baku. Selain bahan baku diatas, perusahaan ini juga 

melakukan pembelian pembelian bahan baku pembuatan produk rokok agar bisa 

menjadi barang jadi seperti pita cukai dari kantor Bea dan Cukai di Kota Malang, 

dan kertas packing yang pembuatanya melalui pemesanan kepada pihak lain. 

Kesemua pembelian bahan baku diatas dilakukan dengan sistem kredit oleh 

perusahaan ini. 

Pada bagian terakhir yaitu sistem manajemen dari perusahaan rokok PR. 

Putra Gemilang ini yang bisa dikatakan cukup terorganisir walaupun masih ada 

sedikit mengalami tumpang tindih dalam hal pembagian dalam pembagian tugas, 

akan tetapi hal tersebut masih bisa dikatakan wajar untuk sekelas karakteristik 

perusahaan rokok golongan III yang memang masih bersifat minim baik dalam 

hal keuangan serta dari sisi pengelolaanya. Dari segi manajemen pengelolaan, 

PR. Putra Gemilang belum bersifat profesional seperti yang diterapkan pada 

perusahaan-perusahaan besar, akan tetapi perusahaan ini masih menggunakan 

manajemen keluarga walaupun untuk pembagian tugas serta tanggung jawab 

pekerjaan sudah terbagi dengan baik. 
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4.3.2 PR. Djagung Padi 

Selain melakukan penelitian utama pada PR. Putra Gemilang, peneliti juga 

melengkapi masukan datanya dengan melakukan penelitian tambahan pada PR. 

Djagung Padi. Dilihat dari segi keadaan perusahaan, PR. Djagung Padi yang 

dimiliki oleh Ibu Masyamah ini jauh lebih baik daripada PR. Putra Gemilang, oleh 

karena peniliti menganggap bahwa perusahaan rokok ini kurang tepat untuk 

mewakili topik bahasan penelitian ini maka peneliti hanya menjadikan PR. 

Djagung Padi sebagai tempat penelitian tambahan guna dijadikan pembanding 

untuk memperkuat hasil penelitian. Secara garis besar perusahaan rokok yang 

beralamatkan di Jl. Ki Ageng Gribig No. 316 Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang ini memiliki permodalan yang sudah cukup kuat, karena memang PR. 

Djagung Padi ini merupakan ranting perusahaan dari perusahaan PR. Djagung 

Prima yang sudah cukup memiliki nama di Kota Malang. Yang membedakan 

tentunya hanya dari segi produk. Produk rokok yang dihasilkan oleh perusahaan 

rokok ini adalah “Djagung Padi Hijau” dan “Djagung Padi Coklat’’. 

 Karena jenis perusahaan yang lebih besar serta lebih terstruktur maka 

peneliti hanya diperbolehkan untuk bertemu dengan salah satu pengelola pabrik 

yaitu Bapak Tatok yang selaku supervisor lapangan untuk diminta keterangan 

seputar perusahaan PR. Djagung Padi ini sendiri. Adapun dari hasil wawancara 

tersebut diperoleh informasi mengenai kondisi awal perusahaan PR. Djagung 

Padi pada tahun 2010, sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 : Kondisi Umum PR Djagung Padi  
 

BIDANG SUB-BIDANG KONDISI UMUM 

Personalia 

a. Penerimaan Pegawai sesuai keputusan manajemen  

b. Jumlah Pegawai Pengelola sebanyak 15 orang, pekerja 
linting dan packing -/+ 200 orang  

c. Penggajian Pegawai 
pengelola dengan sistim bulanan, 
pekerja linting dan packing dengan 
sistim borongan dengan durasi kontrak

Produksi 

a. Perencanaan  Sistim target bulanan 

b. Operasional Sudah ada pembagian kerja yang 
terstruktur 

c. Kontrol & 
pengendalian Sudah ada petugas kontrol sendiri 

Pemasaran 
a. Sistim Penjualan 

Melalui distributor dan sales secara 
tunai atau kredit dengan perjanjian 
pembayaran tertentu 

b. Daerah Pemasaran Malang raya  
c. Riset dan Promosi Sample produk 

Pembelian 
a. Bahan baku  

Langsung kepetani atau pembelian 
dalam jumlah besar untuk disimpan 
dalam gudang 

b. Sistem Pembayaran Tunai 

Sistem 
Manajemen 

a. Struktur Organisasi Sudah terstruktur dengan baik 

b. Sistem Manajemen 
Usaha 

profesional walaupun pengambilan 
keputusan masih ditangan satu pihak 

Sumber : Data Perusahaan Rokok PR. Djagung Padi 2010 

 

4.3.3 PR. Flora Abadi 

 Selain dari dua tempat penelitian di atas, peneliti juga mengambil sample 

pada perusahaan yang memiliki kinerja, permodalan serta perkembangan 

perusahaan yang lebih buruk daripada kedua sample sebelumnya. Perusahaan 

rokok yang diambil sebagai perbandingan oleh peneliti adalah PR. Flora Abadi. 

Adapun dari hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai kondisi 

awal perusahaan PR. Flora Abadi pada tahun 2010, sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 : Kondisi Umum PR Flora Abadi 
 

BIDANG SUB-BIDANG KONDISI UMUM 

Personalia 

a. Penerimaan Pegawai 

Mempekerjakan pegawai-pegawai yang 
harus sudah dikenal oleh pemiliknya, 
dalam situasi ini PR Flora memilih 
tetangga-tetangga sekitarnya untuk 
dipekerjakan 

c. Jumlah Pegawai 
8 orang dengan rincian 6 orang pelinting 
dan 2 orang packing sedangkan bagian 
monitoring dilakukan oleh pemilik sendiri 

b. Penggajian Pegawai 
Pekerja linting dengan sistem upah per 
2000 batang sedangkan packing dengan 
sistim upah per 200 pak rokok. 

Produksi 

a. Perencanaan  Sesuai dengan jatah pita cukai 

b. Operasional 

Proses produksi hanya diawasi oleh satu 
orang pengawas yang juga pemilik, dan 
segala urusan internal serta eksternal 
pabrik tersebut. 

c. Kontrol & pengendalian 
Kontrol dilakukan oleh pemilik serta 
anggota keluarga pemilik yang sudah 
diberi kepercayaan  

Pemasaran 

a. Sistim Penjualan 

Berdasarkan order dan hanya di sekitar 
malang dan pulau jawa tidak sampai 
keluar pulau karena keterbatasan sales 
dan perwakilan di luar pulau. 

b. Daerah Pemasaran Hampir seluruhnya di pasarkan di 
Malang Raya dan Kab. Malang 

c. Riset dan Promosi Hanya menyebar sample produk 

Pembelian 
a. Bahan baku  

Membeli bahan baku dalam jumlah yang 
cukup banyak untuk disimpan dan 
diproduksi berkala berdasarkan pesanan 
yang ada 

b. Sistem Pembayaran Tunai  

Sistem 
Manajemen 

a. Struktur Organisasi Organisasi garis  
b. Sistem Manajemen 
Usaha Manajemen keluarga  

Sumber : Data Perusahaan Rokok PR. Flora Abadi 2010 

 

Perusahaan rokok yang telah berdiri sejak tahun 2003 dan beralamatkan di 

Jl. Simpang Akordion No. 137 Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang ini 

merupakan perusahaan keluarga yang bersifat turun-temurun, hal tersebut 

terbukti dari kepemilikan perusahaan rokok ini terdaftar dengan atas nama 

Kastiwiningsih yang merupakan ibu dari pengelola dan pemilik saat ini yaitu 
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Bapak Dodo beserta istrinya. Keadaan PR. Flora Abadi ini tidak terlalu baik, 

bahkan perusahaan ini sempat hampir mengalami kebangkrutan karena pernah 

mengalami penipuan yang dilakukan oleh sales kepercayaan, padahal sebelum 

hal itu terjadi PR. Flora Abadi sempat mempekerjakan kurang lebih 60 orang 

pegawai karena banyaknya permintaan terhadap produk rokok miliknya, tetapi 

karena mendapatkan musibah tersebut, Bapak Dodo saat ini harus berpikir dan 

berusaha keras agar usaha keluarga yang sudah dirintis sejak awal ini tidak 

mengalami kebangkrutan. Hasil produksi rokok yang dihasilkan oleh perusahaan 

ini adalah “F1-GrandPrix’’ dan “YangHoJie”. 

 

4.3.4 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kota Malang 

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai atau disebut juga 

KPPBC yang menjadi lokasi penelitian merupakan KPPBC yang berada di Kota 

Malang atau KPPBC dengan tipe Madya Cukai Malang. Secara geografis 

\wilayah kerja KPPBC meliputi 3 daerah tingkat II se Malang Raya yaitu Kota 

Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.  

Kantor ini terletak di jalan Surabaya no 2 Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai 

Malang  sebagai instansi yang bergaris lurus langsung dari Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

kantor Wilayah, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Menteri Keuangan RI Nomor : 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 yang 

memiliki job desk yaitu melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan 

dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Secara lengkap KPPBC tipe Madya Kota Malang 

memiliki fungsi tugas sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang 

kepabeanan dan cukai; 
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2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 

senjata api; 

3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai; 

4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan 

cukai 

5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea 

keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 

Jenderal; 

6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen 

kepabeanan cukai; 

7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian data, dan laporan kepabeanan 

dan cukai; 

8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; 

9. Pelaksanaan administrasi Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai. 

Pada bidang dunia usaha dan industri wilayah kerja dari KPPBC tipe Madya 

Cukai Kota Malang meliputi pengawasan dan pelayanan terhadap hasil 

tembakau, etil alkohol, MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol), kawasan 

berikat serta kantor pos lalu bea. Sebagian besar hasil yang diperoleh dari 

KPPBC tipe Madya Cukai adalah dari hasil tembakau, Hasil tersebut berasal dari 

seluruh pabrik-pabrik pengolah hasil tembakau yang tersebar di seluruh bagian 

Malang Raya, termasuk terdapat sepuluh pabrik besar yang tercatat menurut 

kantor ini yang memberikan kontribusi pemasukan yang cukup besar melalui 

pengolahan hasil tembakau. 

 



 

66 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN 

 

5.1  Sudut Pandang Pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Kota Malang Terhadap  
       Perubahan Kebijakan Nilai Tarif Cukai Hasil Tembakau 

KPPBC tipe Madya Kota Malang sebagai kantor yang mengawasi dan 

melayani untuk urusan cukai termasuk untuk cukai hasil tembakau mendapatkan 

mandat secara vertikal langsung dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 

menjalankan, mengatur serta mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan kena 

cukai di Kota Malang termasuk di dalamnya perusahaan rokok agar bisa berjalan 

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu dilakukan berbagai cara mulai dari 

sosialisasi hingga berbagai cara pendekatan khususnya untuk perusahaan-

perusahaan rokok yang berada di lingkup Kota Malang dan Malang Raya, 

sehingga diharapkan agar perusahaan rokok tersebut mengerti serta bisa 

memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan 

roadmap industri tembakau. Untuk penelitian pada KPPBC Tipe Madya Cukai 

Kota Malang ini peneliti telah mewawancarai salah satu narasumber dari pihak 

KPPBC agar bisa mendapatkan penjelasan mengenai penerapan kebijakan nilai 

tarif cukai serta harapan setelah dilakukanya penerapan kebijakan kepada 

perusahaan-perusahaan rokok. Narasumber yang telah diwawancarai oleh 

peneliti adalah Bapak Hari Munsjarif, S.Sos selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan 

Layanan Informasi dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kota Malang yang juga sering 

menjadi pembicara pada acara yang bertemakan tentang cukai serta kebijakan-

kebijakan pemerintah yang mengaturnya, salah satunya adalah menjadi 

narasumber pada acara ‘’Dialog Interaktif Mengenai Ketentuan Di Bidang Cukai’’ 

yang diadakan oleh Pemerintahan Kota Malang pada tahun 2009.  
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Gambar 5.1 : Wawancara Peneliti Dengan Pihak KPPBC Malang 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Menurut beliau untuk dapat mengerti bagaimana perkembangan 

perusahaan-perusahaan rokok menghadapi dampak adanya perubahan nilai tarif 

cukai pada tahun 2010 ini perlu diketahui secara runtut perkembangan kebijakan 

cukai dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pada saat awal roadmap industri 

rokok terbentuk yang merupakan bentuk target dari pemerintah untuk mengatur 

industri hasil tembakau di seluruh Indonesia ini. Adapun roadmap industri hasil 

tembakau tersebut adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 5.2 : Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2020 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Observasi Malang,2010. 

INSTRUMEN 

TUJUAN 

Sumber : KPPBC Tipe Madya Cukai Kota Malang,2010.  

2020 

2007 

Menghilangkan Rokok 
Ilegal & Pita Palsu 

Memperkuat Struktur Industri 
dan Kompetisi Sehat 

Mengarah Kebijakan Cukai yang Sederhana 

Membatasi Ijin Perusahaan Baru 

Membatasi Kadar Nikotin 

Menampung Lapangan Pekerjaan 

Kebutuhan Penerimaan Negara 
Yang Pasti 

Masyarakat Sehat  
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Dari awal terbentuknya roadmap industri tembakau pada tahun 2007 telah 

ditargetkan untuk menghilangkan rokok ilegal serta beredarnya pita palsu yang 

dapat merugikan negara. Rokok ilegal sendiri yang juga sering disebut dengan 

rokok putihan yaitu produk rokok yang dijual dan tidak memakai banderol atau 

pita cukai, berarti produsen rokok tersebut tidak terkena pungutan dari negara 

sehingga bersifat merugikan negara. Hal yang serupa ketika sebuah produsen 

rokok menjual produk rokok memakai pita cukai akan tetapi pita cukai tersebut 

palsu, bahkan pita cukai yang palsu tersebut bisa didapatkan dengan  membeli 

dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat lebih merugikan 

negara karena akan lebih sulit pula untuk mendeteksi produk rokok atau hasil 

tembakau mana yang memakai sebuah pita cukai palsu. Untuk mengatasi 

adanya pemalsuan serta penjualan kembali pita cukai tersebut, demikian Bapak 

Hari menambahkan, pemerintah telah menetapkan penomoran untuk pita cukai 

pada setiap perusahaan hasil tembakau ketika mendaftarkan perusahaannya 

yang disebut juga dengan kode personalisasi pita cukai hasil tembakau, yang 

tercantum dalam SE/BC/28/2004 tentang ‘Pemberian Identitas Pabrik pada Pita 

Cukai Hasil Tembakau Dalam rangka Personalisasi’ dimana setiap satu 

perusahaan hasil tembakau akan mendapatkan satu kode pita cukai. Penjelasan 

tersebut diperjelas kembali melalui artikel dari Warta Cukai edisi 2005 mengenai 

tatacara penetapan kode personalisasi perusahaan rokok sebagai berikut : 

“Pada pita cukai non personalisasi hanya tercantum tarif cukai, HJE dan 
tahun anggaran, sedangkan pada pita cukai personalisasi selain tarif 
cukai, HJE dan tahun anggaran juga tercantum kode personalisasi 
yang merupakan singkatan dari nama pabrik rokok yang bersangkutan. 
Kita melihat bahwa nama-nama perusahaan itu ada yang panjang dan 
ada yang pendek, sementara untuk digit yang kita siapkan untuk kode 
perusahaan itu hanya delapan digit karena keterbatasan space. 
Sehingga kode itu kita ambil dari singkatan nama perusahaan. Untuk itu 
kita siapkan program di komputer, kita ambil delapan karakter terdiri 
dari tujuh karakter yang merupakan singkatan nama PR dan satu 
karakter yaitu yang terakhir berupa angka 0 sampai 9 sebagai pembeda 
apabila terdapat dua atau lebih PR yang mempunyai singkatan nama 
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PR yang sama. Contohnya seperti ini, ada perusahaan rokok yang 
bernama Langgeng Jaya kita singkat menjadi LANGJAYO, maka di pita 
cukainya akan tertulis LANGJAYA0. Contoh lain ada lagi pabrik rokok 
bernama Langsung Jaya kita singkat menjadi LANGJAYA1,gunanya 
adalah untuk mengidentifikasi bahwa perusahaan itu benar-benar 
mempergunakan pita cukai yang memang miliknya. Kemudian 
kemudahan lain kita bisa mengidentifikasi apakah produk itu palsu atau 
tidak.” 
 
 
 
Semakin keatas, kebijakan untuk cukai pada industri tembakau semakin 

bertambah, begitu pula dengan target yang ditetapkan pula semakin bertambah, 

yaitu memperkuat struktur industri dan kompetisi yang sehat yang dimana hasil 

dari target yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk membuka lapangan 

pekerjaan yang baru sehingga menambah peluang penyerapan tenaga kerja 

yang lebih besar. Selanjutnya adalah pembatasn ijin baru perusahaan seperti 

tertuang dalam PMK Nomor 200/PMK.04/2008 dimana memperketat dari 

peraturan sebelumnya tentang syarat pendirian pabrik pengusaha tembakau 

yaitu syarat luas bangunan yang sebelumnya hanya 50 meter persegi pada PMK 

2006 menjadi minimal 200 meter persegi, sedangkan, ditambahkan pula oleh 

Bapak Hari, untuk pabrik yang sudah berjalan diberikan waktu sampai 2011 oleh 

pihak KPPBC jika tidak ingin pabrik tersebut ditutup. Demi tujuan negara agar 

mendapatkan penerimaan yang pasti dari cukai hasil tembakau ini, pihak Badan 

Kebijakan Fiskal selaku pengambil kebijakan juga menetapkan kebijakan yang 

mengarah pada kebijakan cukai yang sederhana agar lebih mudah dalam hal 

pemantauan serta pengawasan untuk nilai pemasukan yang dihasilkan dari cukai 

hasil tembakau ini. Target yang terakhir sampai tahun 2020 lebih mengacu pada 

masyarakat yang sehat, yaitu pembatasan kadar nikotin, diharapkan semakin 

mendekati tahun 2020, semua perusahaan rokok sudah dalam keadaan siap baik 

dari segi pemenuhan peraturan dan kebijakan pemerintah, maupun dalam 

strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memenuhi target 
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pemerintah yang terakhir ini (2009. Warta Bea Cukai). 

Roadmap untuk industri tembakau ini sendiri ditetapkan oleh pemerintah 

sejak tahun 2007 dimana agar cukai sendiri bisa ditetapkan sebagai pemasukan 

negara dan masuk kedalam RAPBN, serta untuk pencapaian target penerimaan 

cukai dan juga memperhatikan desakan dari berbagai pihak mengingat rokok 

adalah negative industri sehingga bisa lebih terbatasi lagi untuk pembentukan 

perusahaan-perusahaan rokok baru yang tidak memiliki kualifikasi untuk 

mengikuti acuan dari roadmap industri tembakau tersebut. Adapaun dasar 

undang-undang yang juga diistilahkan sebagai filosofi cukai adalah Pasal 5 ayat 

(4) UU No. 39 tahun 2007 yaitu “Penentuan besaran target penerimaan negara 

dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 

dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target 

penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha 

industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR-RI) untuk mendapatkan persetujuan”. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa roadmap tentang industri tembakau tersebut 

tidak semerta-merta diciptakan serta langsung diterapkan kepada perusahaan 

rokok, akan tetapi roadmap tersebut sudah menjalani pemeriksaan, dan 

penyesuaian dengan kondisi perusahaan rokok yang ada di Indonesia yang 

termasuk di dalamnya adalah Kota Malang dan Malang Raya secara keseluruhan 

serta yang lebih penting lagi adalah bahwa peraturan-peraturan tentang industri 

rokok tersebut sudah melalui tahap pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Indonesia (DPR-RI), sehingga berarti sudah layak untuk diterapkan guna 

memenuhi kepentingan negara dan seluruh masyarakat bersama. Selain itu 

dalam penetapan dan pembentukan peraturannya pihak Kantor Pusat Bea dan 

Cukai terlebih dahulu telah mengadakan sosialisasi awal yang melalui berbagai 
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KPPBC termasuk juga KPPBC Tipe Cukai Madya Malang dengan 

mengumpulkan berbagai wakil dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota 

Malang untuk lebih mempermudah lagi dalam pengumpulan aspirasi serta 

sanggahan yang mungkin diberikan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah ketika dirasakan oleh perusahaan-perusahaan rokok bahwa 

peraturan tersebut memberatkan bagi mereka. Hal yang dicapai nantinya dari 

adanya sosialisasi awal ini adalah agar perusahaan-perusahaan rokok tersebut 

bisa bersiap-siap lebih awal serta mengetahui langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam menyikapi peraturan-peraturan pemerintah tentang industri 

tembakau sehingga perusahaan-perusahaan rokok mereka masih tetap bisa 

berjalan sesuai dengan aturan yang ada.  

Tidak menutup kemungkinan akan banyak pihak dari perwakilan 

perusahaan-perusahaan rokok baik di kota lain maupun di Kota Malang dan 

Malang Raya secara keseluruhan yang akan tidak setuju terhadap peraturan 

yang ditetapkan pemerintah karena dirasa memberatkan mereka, tetapi memang 

ciri dari sebuah penetapan kebijakan bahwa pasti akan ada yang bersifat pro dan 

pasti akan ada yang bersifat kontra, sehingga kebijakan harus tetap dijalankan, 

mengingat kebijakan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang dan 

terencana, terlebih lagi sudah disepakati oleh DPR sebagai wakil rakyat di dalam 

pemerintahan. Tentang adanya aspirasi, usulan serta sanggahan dari pihak 

perwakilan perusahaan rokok, akan tetap dipertimbangkan asalkan tidak 

merugikan kepentingan bersama dan tetap mengacu pada tujuan akhir dari 

roadmap industri rokok yang digunakan sebagai rel pergerakan oleh pemerintah. 
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5.2  Analisis tentang Kebijakan Nilai Tarif Cukai Hasil Tembakau yang  
Ditetapkan Oleh Pemerintah Indonesia 

Berikut ini peneliti akan mencoba menganalisis tentang kebijakan cukai hasil 

tembaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Peneliti akan sedikit 

mengevaluasi secara deskriptif bagaimana implementasi kebijakan tentang cukai 

hasil tembakau sampai saat ini bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta 

bagi masyarakat dimana pemilik usaha rokok juga termasuk salah satu 

didalamnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hari Munsjarif, S.Sos selaku 

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dari KPPBC Tipe Madya Cukai 

Kota Malang, peneliti dapat memandang bahwa pemerintah Indonesia memang 

sedang berada di titik tengah dimana terdapat desakan dari aktivis masyarakat 

yang berpengaruh serta dari negara-negara lainnya yang merupakan anggota 

negara anti rokok untuk sesegera mungkin menghapuskan peredaran rokok 

maupun industri rokok di Indonesia, pemerintah disuguhkan berbagai data mulai 

dari angka kematian karena asap rokok maupun pendapatan masyarakat yang 

terbuang karena digunakan untuk mengkonsumsi rokok. Pemerintah tentunya 

sebagai pusat pembentukan kebijakan dituntut untuk lebih tepat dan cepat lagi 

untuk merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan penghapusan tersebut.  

Bisa dikatakan yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk tetap 

mempertahankan peredaran konsumsi rokok dan industri rokok sampai saat ini 

adalah sifat adiktif dari masyarakat konsumen rokok terhadap produk rokok 

masih sangat tinggi. Keterkaitannya adalah dengan tingginya konsumsi rokok 

dari masyarakat hal tersebut yang menyebabkan masih industri-industri rokok 

tetap bertahan, dar situlah pemerintah dapat mengambil keuntungan dengan 

menerapkan tarif cukai untuk hasil tembakau, sehingga pemerintah bisa 

mendapatkan tambahan pemasukan dengan jumlah yang sangat besar dari hal 
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tersebut. Seperti bagan roadmap tentang industri tembakau dimana tujuan 

akhirnya adalah dimana konsep pada tahun 2010 nantinya adalah masyarakat 

sehat sehingga industri rokok akan ditiadakan. Akan tetapi berdasarkan hasil 

penelitian nampak bahwa pemerintah masih akan tetap mempertahankan 

adanya industri-industri rokok hanya saja jumlah sudah dibatasi, dan ide 

pembatasan tersebut sepertinya merupakan kata kunci yang tepat bagi para 

pemilik industri rokok golongan I untuk seakan-akan bekerjasama dengan 

pemerintah untuk menghilangkan industri rokok golongan III, sehingga semua 

pangsa pasar nantinya akan mengarah kepada rokok dari industri golongan I 

dengan harga yang lebih mahal. Keuntungan yang didapat dari pemerintah 

sendiri adalah dengan mendapatkan pemasukan yang lebih spesifik lagi dengan 

jumlah nominal yang sudah pasti dan lebih besar lagi. Seperti yang pernyataan 

diungkapkan dari pihak KKPBC bahwa sampai saat ini pendapatan pemerintah 

yang diterima dari perusahaan rokok golongan III tidak seberapa dibandingkan 

dengan perusahaan rokok golongan II maupun golongan I, meskipun begitu 

beban yang ditanggung untuk mengatur perusahaan-perusahaan rokok kecil 

tersebut dirasa lebih besar ditambah lagi, banyaknya tuntutan-tuntutan yang 

sering diajukan oleh perusahaan rokok kecil seperti keringanan pembayaran 

cukai, penurunan tarif cukai dan sebagainya. 

Hal-hal tersebut bagi peneliti yang tentunya menyebabkan seperti adanya 

indikasi dari pemerintah untuk seakan-akan bekerjasama dengan perusahaan 

rokok besar untuk menghilangkan perusahaan-perusahaan rokok golongan III, 

hanya saja mungkin cara yang dilakukan pemerintah masih secara bertahap. 

Kenyataan tersebut dapat dibuktikan melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah yang seakan lebih condong kearah perusahaan-

perusahaan dengan modal besar seperti adanya jumlah kenaikkan pita cukai 
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yang lebih besar pada perusahaan golongan III di tahun 2010 awal yaitu 

mencapai 55%, sedangkan untuk golongan I hanya berkisar 15-20% (diakses 

dari : www.kompas.com), selain itu adanya kebijakan lain seperti luas minimal 

pabrik, serta letak pabrik yang harus dipisah dengan rumah pemilik, untuk 

perusahaan rokok golongan III hal tersebut sangatlah sulit karena mereka adalah 

perusahaan yang bermodal kecil dan kebanyakan dari perusahaan golongan III 

adalah masih home industry, dimana tempat produksi dan rumah pemilik menjadi 

satu, maka dari itu sampai sekarang banyak perusahaaan rokok golongan III 

yang gulung tikar. 

Selain kebijakan di atas ada pula kebijakan lain seperti spesifikasi tarif, hal 

tersebut yang menyebabkan perusahaan-perusahaan rokok kecil terkena nilai 

tarif cukai yang sama dengan perusahaan rokok yang satu tingkat diatasnya. 

Ditambah lagi regulasi tentang batasan produksi perusahaan, menurut sumber 

dari pihak KPPBC, pada pertengahan 2010 ini ada 2 kebijakan yang ditetapkan 

pemerintah untuk perusahaan rokok golongan III yaitu penurunan nilai tarif cukai 

tetapi disertai dengan batasan jumlah produksi. Alasan yang diungkapkan adalah 

agar perusahaan rokok kecil tersebut naik kelas ke satu tingkat golongan 

diatasnya, dikarenakan pabrik rokok yang telah melebihi batas jumlah produksi 

diharuskan untuk naik golongan, sedangkan jika ingin tetap berada di 

golongannya maka mereka harus rela keuntungannya terpotong akibat adanya 

batasan jumlah produksi.  

Sehingga yang menjadi kesimpulan peneliti adalah pemerintah akan tetap 

menambah pendapatan mereka melalui tarif cukai hasil tembakau melalui 

perusahaan-perusahaan rokok besar yang sudah pasti berkembang, dapat 

memberikan pemasukan yang tinggi dan tetap serta memproduksi rokok dengan 

kualitas yang lebih baik untuk masyarakatnya dan tentunya karena memiliki 
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perusahaan yang besara serta jumlah pabrik yang banyak dengan kapasitas 

tenaga kerja yang lebih besar, maka akan lebih mudah bagi pemerintah 

bekerjasama dengan perusahaan rokok tersebut agar dapat lebih 

mengalokasikan sumberdaya manusia yang tersebar di Indonesia untuk 

menekan angka pengangguran. 

 

5.3  Kebijakan tentang Tembakau Indonesia di dalam Fenomena Global  

Kelancaran peredaran tembakau serta ketatnya peraturan tentang cukai di 

Indonesia sebenarnya masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara lain 

di dunia, banyaknya negara yang telah memerangi adanya tembakau membuat 

banyak para pengusaha-pengusaha rokok asing seperti PT. British American 

Tobacco dan PT. Philipp Morris yang berpindah menuju ke Indonesia yang 

dianggap masih memiliki kebijakan yang longgar, contohnya untuk negara-

negara di eropa yang secara keseluruhan sudah menandatangani deklarasi anti 

tembakau, hal tersebut juga diikuti oleh negara-negara lainyang menyetujui akan 

hal tersebut. Pada tanggal 9 Oktober 2010 Indonesia menyatakan deklarasi 

untuk belum tergabung dalam negara-negara anti tembakau sedunia, hal 

tersebut diungkapkan dalam konferensi APACT atau konferensi Asosiasi Asia 

Pasifik untuk Pengendalian Tembakau yang diikuti oleh 700 delegasi dari 41 

negara. 

Puncak dari kampanye anti-merokok Asia Pasifik yaitu mendesak Indonesia 

untuk mengatur industri tembakau dan melarang adanya acara yang disponsori 

oleh perusahaan rokok. Asosiasi Asia Pasifik untuk Pengendalian Tembakau 

(APACT) menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya menciptakan sebuah 

"bencana kesehatan masyarakat" dengan menolak perjanjian tembakau global 

dan memungkinkan promosi rokok untuk berkembang. Perlu diketahui bahwa 
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iklan tembakau di Indonesia sudah tak tertandingi di tempat lain di Asia. APACT 

mengatakan lebih dari 200.000 orang meninggal setiap tahun karena sebab-

sebab yang terkait dengan tembakau di Indonesia, dengan 60 persen pria 

Indonesia diperkirakan menjadi perokok dan "mengganggu" trend anak-anak 

menjadi kebiasaan merokok (AFP,2010), Hampir separuh rumah tangga di 

Indonesia membelanjakan lebih banyak pada rokok dibandingkan dengan hal 

lain selain dari makanan dan ini adalah kondisi yang sudah berulang-ulang di 

seluruh Asia Tenggara. Oleh karena itu pemerintah didesak untuk berbuat lebih 

banyak tentang masalah jika mereka serius mengurangi kemiskinan. 

Di lain sisi meskipun sudah banyak dari berbagai pihak mengecam tentang 

rokok tetapi banyak pula pihak-pihak lain yang tetap setuju akan eksistensi 

tembakau di Indonesia ini bahkan beberapa telah menciptakan penemuan-

penemuan terbaru dimana rokok yang awalnya dianggap sebagai barang bersifat 

negative product dapat dijadikan sebagai barang positif guna memeberikan 

bantuan ke banyak orang. Dalam kasus ini peneliti memberikan contoh kepada 

guru besar Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang yaitu Profesor Sutiman 

Bambang Sumitri yang menemukan menemukan sebuah cairan dari bahan baku 

nabati yang bisa meluruhkan radikal bebas pada rokok. Produk itu diberi nama 

“Divine Cigarette”. Menurut beliau Secara teori, kata dia, ribuan senyawa keluar 

bersama asap rokok, dan diantaranya mempunyai jenis berbahaya bagi tubuh 

manusia. Untuk itu senyawa-senyawa tersebut dinetralkan atau diluruhkan 

melalui divine cigarette sehingga pada nantinya asap yang keluar tidak akan 

membahayakan bagi penghisap maupun orang disekitarnya. 

Penemuan-penemuan seperti ini menurut peneliti merupakan suatu 

terobosan yang bagus ditengah adanya pro dan kontra mengenai kebijakan cukai 

yang diterapkan oleh pemerintah akibat desakan kesehatan dari sebagian besar 
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pihak. Hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan memberi solusi yang 

baik bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik 

masyarakat maupun pemilik industri tembakau yang ada di Indonesia.  

Cara solutif seperti menemukan sebuah “rokok” yang dapat menangkal 

radikal bebas tersebut seharusnya bisa terus dikembangkan oleh pemerintah 

dimana semakin kedepannya untuk mencapai roadmap tentang masyarakat 

sehat tidak perlu menghilangkan atau memangkas industri rokok di Indonesia 

sehingga mengurangi pemasukan pemerintah dari sisi cukai rokok, akan tetapi 

dapat dengan cara mengembangkan penemuan seperti rokok sehat tersebut. 

 

5.4  Perubahan Kebijakan Nilai Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kebijakan nilai tarif cukai secara 

khusus, yaitu tentang adanya kenaikan-kenaikan serta penurunan nilai tarif cukai 

yang ditetapkan pemerintah sampai tahun 2010 ini bahkan untuk tahun-tahun 

kedepannya yang ditujukan dari segi pemerintah yaitu untuk memenuhi target 

penerimaan negara terhadap cukai secara keseluruhan serta cukai tembakau 

secara khusus dikarenakan cukai hasil tembakau adalah penyumbang terbesar 

dari keseluruhan jenis pungutan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Dijelaskan menurut Bapak Hari Munsjarif, S.Sos pada tahun 2010 ini terjadi dua 

kali perubahan kebijakan yaitu pada awal tahun 2010 dan pertengahan tahun 

2010, sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan pada pertengahan tahun tersebut 

tidak merubah seluruh kebijakan yang ada, hanya bersifat penambahan serta 

merevisi pada pada beberapa pasal dan ayatnya. Adapun kebijakan penetapan 

nilai tarif cukai serta batasan harga jual eceran untuk tahun 2010 yang mulai 

diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : * = Disesuaikan dengan jenis pabrik yang ada di Kota Malang Tahun 2011 

Tabel 5.1 : Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang  
Atau Gram 2010* 

Sumber : Departemen Keuangan Jakarta,2010. 

 
 
 

Penetapan tarif cukai ini sendiri berdasarkan atas golongan dari perusahaan 

rokok yang bersangkutan serta dari batasan harga jual eceran, dan untuk harga 

jual eceran sendiri ditetapkan harus dalam kelipatan Rp 25,-. Sedangkan 

perubahan nilai tarif cukai pada pertengahan tahun 2010 terhitung berlakunya 

sejak tanggal 1 Juli 2010 terjadi pada jenis pabrik rokok SKM dan SPT golongan 

III yaitu dari yang semula mencapai Rp. 65,- diturunkan menjadi Rp. 50,- sampai 

No. 
Pengusaha Pabrik Batasan Harga Jual 

Eceran  (Rp) Tarif Cukai 

Jenis  Golongan per Batang atau Gram per Batang atau 
Gram 

1 SKM 

I 

Lebih dari Rp 660 310 
Lebih dari Rp 630 - Rp 
660 300 
Paling rendah Rp 600 - 
Rp 630 280 

II 

Lebih dari Rp 430 230 
Lebih dari Rp 380 - 430 195 
Paling rendah Rp 374 - 
Rp 380 155 

2 SPM 

I 

Lebih dari Rp 600 310 
Lebih dari Rp 450 - Rp 
600 275 
Paling rendah Rp 375 - 
Rp 450 225 

II 

Lebih dari Rp 300 200 
Lebih dari Rp 254 - Rp 
300 165 
Paling rendah Rp 217 - 
Rp 254 105 

3 SKT atau SPT 

I 

Lebih dari Rp 590 215 
Lebih dari Rp 550 - Rp 
590 165 
Paling rendah Rp 520 - 
Rp 550 145 

II 

Lebih dari Rp 379 105 
Lebih dari Rp 349 - Rp 
379 95 
Paling rendah Rp 336 - 
Rp 349 90 

III Paling rendah Rp 234 65 
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dengan 31 Desember 2010. alasan dari pihak Bea dan Cukai menurut Bapak 

Hari Munsjarif sendiri adalah karena masih banyak perusahaan-perusahaan 

rokok kecil golongan III yang masih belum siap terkait adanya kenaikkan tarif 

cukai dari yang semula Rp. 40,- sampai tahun 2009, sehingga diharapkan 

dengan adanya penurunan sebesar Rp. 15,- para pemilik pabrik-pabrik kecil 

tersebut bisa bersiap-siap untuk mengembangkan lebih baik perusahaannya di 

tahun 2011, atau singkatnya agar perusahaan-perusahaan rokok kecil golongan 

III tersebut tidak collapse karena di dalam perusahaan-perusahaan rokok 

tersebut juga banyak menyerap tenaga kerja, sehingga otomatis ketika 

perusahaan tidak bisa bertahan, akan banyak tenaga kerja yang akan kehilangan 

pekerjaannya. Sebagai pandangan untuk perusahaan rokok, perlu diketahui pula 

besaran nilai kenaikan tarif cukai yang akan terjadi pada tahun 2011, dimana 

akan terjadi kenaikan nilai tarif cukai hampir di setiap jenis dan golongan pabrik 

dan kebijakan tersebut telah dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintah. 
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Keterangan : * = Disesuaikan dengan jenis pabrik yang ada di Kota Malang Tahun 2011 

Tabel 5.2 : Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang  
Atau Gram 2011* 

 

No. 
Pengusaha Pabrik Batasan Harga Jual 

Eceran  (Rp) Tarif Cukai 

Jenis  Golongan per Batang atau Gram per Batang atau 
Gram 

1 SKM 

I 

Lebih dari Rp 660 325 
Lebih dari Rp 630 - Rp 
660 315 
Paling rendah Rp 600 - 
Rp 630 295 

II 

Lebih dari Rp 430 245 
Lebih dari Rp 380 - 430 210 
Paling rendah Rp 374 - 
Rp 380 170 

2 SPM 

I 

Lebih dari Rp 600 325 
Lebih dari Rp 450 - Rp 
600 295 
Paling rendah Rp 375 - 
Rp 450 245 

II 

Lebih dari Rp 300 215 
Lebih dari Rp 254 - Rp 
300 175 
Paling rendah Rp 217 - 
Rp 254 110 

3 SKT atau 
SPT 

I 

Lebih dari Rp 590 235 
Lebih dari Rp 550 - Rp 
590 180 
Paling rendah Rp 520 - 
Rp 550 155 

II 

Lebih dari Rp 379 110 
Lebih dari Rp 349 - Rp 
379 100 
Paling rendah Rp 336 - 
Rp 349 90 

III Paling rendah Rp 234 65 
Sumber : Departemen Keuangan Jakarta,2010. 

 

 

Pada awal tahun kebijakan juga mengarah pada batasan produksi dari 

perusahaan rokok serta tingkatan kelas perusahaan rokok SKM dan SPM 

menjadi 2 golongan saja yaitu perusahaan rokok golongan I dan golongan II 

sedangkan untuk SKT tetap 3 golongan, hanya saja untuk perusahaan rokok 

golongan 3 yang pada awalnya terbagi lagi menjadi 3 golongan yaitu golongan 

IIIA,IIIB dan IIIC sekarang hanya ada golongan III. 
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    Sumber : Departemen Keuangan Jakarta, 2009.

Tabel 5.3 : Batasan Jumlah Produksi Perusahaan Rokok Tahun 2010 
 

No. 
Pengusaha Pabrik Batasan Jumlah Produksi 

Pabrik Jenis  Golongan 

1 SKM 
I Lebih dari 2 milyar batang 
II Tidak lebih dari 2 milyar batang 

2 SPM 
I Lebih dari 2 milyar batang 
II Tidak lebih dari 2 milyar batang 

3 SKT atau SPT

I Lebih dari 2 milyar batang 

II 
Lebih dari 500 juta batang tetapi 
 tidak lebih dari 2 milyar batang 

III Tidak lebih dari 500 juta batang 

4 SKTF atau 
SPTF 

I Lebih dari 2 milyar batang 
II Tidak lebih dari 2 milyar batang 

5 TIS Tanpa 
Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 

6 KLM atau 
KLB 

Tanpa 
Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 

7 CRT Tanpa 
Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 

8 HPTL Tanpa 
Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 

 
 

 
Sedangkan untuk regulasi golongan pabrik pada pertengahan tahun 2010 

yaitu mulai terhitung sejak bulan 1 Juli 2010, diperbarui khusus untuk jenis pabrik 

SKT dan SPT melalui jumlah batasan produksi pabrik yang semula untuk 

perusahaan rokok golongan II jumlahnya lebih dari 500 juta batang asalkan tidak 

lebih dari 2 milyar batang diubah menjadi lebih dari 400 juta batang dan tidak 

kurang dari 2 milyar batang sedangkan untuk golongan III, regulasinya 

diperketan yaitu dengan jumlah batasan tidak lebih dari 400 juta batang yang dari 

jumlah sebelumnya yaitu 500 juta batang.  
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    Sumber : Departemen Keuangan Jakarta, 2010.

Tabel 5.4 : Perubahan Batasan Jumlah Produksi Perusahaan Rokok  
                         Per 1 Juli 2010 

 

 

Menurut pendapat Bapak Hari Munsjarif selaku perwakilan dari KPPBC Kota 

Malang, regulasi yang diperketat untuk jenis pabrik golongan III ini sendiri adalah 

untuk mencegah terjadinya pendobelan pabrik oleh satu pemilik yang hanya 

difungsikan untuk melakukan penyelewengan terhadapa aturan pemerintah, yaitu 

seperti agar terhindar dari kewajiban untuk kenaikkan golongan ketika produksi 

pabrik sudah melebihi batasan yang ditetapkan. Dengan adanya perubahan 

regulasi ini diharapkan khususnya untuk perusahaan-perusahaan rokok golongan 

III yang jumlah penyebarannya sudah cukup banyak bisa tetap terkontrol oleh 

pemerintah, sehingga dengan sempat diturunkannya nilai tarif cukai akan tetapi 

diperketatnya jumlah batasan produksi pabrik serta batasan ukuran minimum 

pabrik akan secara tidak langsung memaksa perusahaan rokok untuk menaikkan 

golongan dari perusahaan rokoknya tersebut dan mencegah adanya tidakan 

penyelewengan terhadapa aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, 

sehingga pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan negara melalui cukai 

hasil tembakau tersebut. 

 

 

 

 

No. 
Pengusaha Pabrik Batasan Jumlah Produksi 

Pabrik Jenis  Golongan 

3 SKT atau SPT 

I Lebih dari 2 milyar batang 

II 
Lebih dari 400 juta batang tetapi 
 tidak lebih dari 2 milyar batang 

III Tidak lebih dari 400 juta batang 
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5.5  Faktor-Faktor Produksi yang Berpengaruh Terhadap Perkembangan  
Perusahaan Rokok 

Pada bagian kajian teoritik dalam proposal penelitian ini telah dijelaskan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah perusahaan 

adalah faktor-faktor produksi. Prinsipnya dengan memaksimalkan faktor produksi 

maka sebuah perusahaan dapat menjadi berkembang. Menurut Henry Faizal 

Noor (Ekonomi Manajerial,2007:148), faktor-faktor produksi sendiri adalah segala 

sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi ini antara 

lain meliputi bahan baku, bahan penolong, teknologi dan peralatan produksi, 

tenaga kerja (manusia) dan energi. Pada perusahaan rokok yang menjadi faktor-

faktor pekembangan juga merupakan faktor-faktor produksi dalam melakukan 

produksi sebuah produk rokok tersebut. Untuk mengetahui tentang keadaan 

yang sebenarnya di lapangan maka peneliti melakukan penelitian mendalam 

pada satu tempat penelitian utama yaitu PR. Putra Gemilang dan dua tempat 

penelitian tambahan yaitu PR. Djagung Padi dan PR. Flora Abadi.  

 Menurut Ibu Fidyah sebagai pemilik dan pengelola PR. Putra Gemilang dari 

hasil penelitian yang diperoleh, yang termasuk dalam faktor produksi yang 

menentukan perkembangan perusahaan rokok golongan III antara lain meliputi 

bahan-bahan baku pembuatan produk rokok, setelah itu tenaga kerja juga 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan pabrik, 

ada juga modal dari sebuah perusahaan rokok yang juga menentukan yaitu 

peralatan produksi serta bangunan tempat dimana proses produksi terjadi, and 

yang terakhir karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang menjual 

produk rokok maka diperlukan pula pita cukai untuk melakukan penjualan produk 

rokok tersebut. Oleh karena itu naik ataupun turunnya pita cukai pasti akan 

berpengaruh terhadap faktor-faktor produksi yang lainnya sehingga pasti 

berpengaruh juga pada perkembangan sebuah perusahaan.  
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 Ditambahkan pula menurut Bapak Tatok sebagai supervisor pada PR. 

Djagung Padi menyebutkan bahwa alat produksi atau teknologi produksi serta 

lahan produksi menjadi modal awal yang menentukan bagi PR. Djagung Padi, 

bisa dikatakan demikian karena teknologi yang dimiliki perusahaan ini seperti 

mesin-mesin pada bagian produksi sangat membantu untuk mempercepat 

pemenuhan order terhadap pemesan produk. Setelah itu dilihat dari bahan-

bahan penunjang produksi serta tenaga kerja pada perusahaan, dan jika faktor-

faktor tersebut dapat berjalan beriringan dengan baik maka sebuah perusahaan 

rokok baru bisa meningkatkan penjualan melalui pemasaran yang baik, sehingga 

memperoleh omzet maksimum bagi perkembangan perusahaan. 

 Hal lain diungkapkan oleh Bapak Dodo yang merupakan pemilik sekaligus 

pengelola PR. Flora Abadi, menurutnya awal yang terpenting adalah tersedianya 

dana untuk membeli pita cukai karena semakin lama harga pita cukai semakin 

melambung dan hal tersebut yang membuat PR. Flora Abadi kesulitan untuk 

melakukan penjualan terhadap produk rokoknya. Selanjutnya merupakan bahan 

baku serta bahan penolong untuk memproduksi rokok. Menurut beliau modal 

awal sebuah perusahaan rokok seperti alat produksi maupun bangunan juga 

penting tetapi jika nantinya mengalami kesulitan dalam menemukan bahan-

bahan penunjang produksi yang tepat, yaitu kualitas baik tetapi harga juga tidak 

begitu mahal maka produk yang dijual nantinya tidak akan laku di pasaran. Yang 

berikutnya yang juga menjadi faktor perkembangan adalah memiliki tenaga kerja 

yang baik terutama dalam hal meracik tembakau, melinting dan lain-lain, karena 

jika memiliki tenaga kerja yang baik maka bahan-bahan produksi rokok tersebut 

bisa diolah secara maksimal, itulah sebabnya Bapak Dodo merasa gaji atau upah 

pegawai pabrik tersebut perlu sangat diperhatikan meskipun PR. Flora Abadi 

sedang dalam keadaan yang kurang begitu baik. 
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Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menemukan bahwa yang 

menjadi faktor-faktor produksi pada perusahaan rokok diatas merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah perusahaan rokok karena 

nantinya akan berpengaruh pada biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan rokok dalam memproduksi suatu produk rokok serta secara 

langsung akan berpengaruh terhadap harga dari produk rokok tersebut dan akan 

berpengaruh pula terhadap profit sebuah perusahaan rokok yang merupakan 

indikator dari perkembangan perusahaan. Adapun faktor-faktor produksi yang 

akan berpengaruh tersebut adalah pita cukai, bahan baku dan bahan penolong 

produksi, tenaga kerja dan bangunan serta peralatan produksi. 

Selanjutnya faktor-faktor perkembangan inilah yang akan saling 

berpengaruh pada indikator perkembangan sebuah perusahaan. Jika 

digambarkan dalam sebuah alur menjadi sebagai berikut : 

 

Gambar 5.2 : Alur Faktor Dan Indikator Perkembangan Sebuah  
Perusahaan Rokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-Faktor Perkembangan 

• Pita cukai 

• Bahan baku dan bahan 

penolong produksi 

• Tenaga kerja 

• Bangunan serta peralatan 

produksi 

Indikator Perkembangan 

• Penjualan (Harga Produk) 

• Pemasaran 

• Profit Perusahaan 

 

    Sumber : Data Objek Penelitian Perusahaan Rokok Malang, 2010.  
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5.5.1 Pita Cukai 

Lain halnya dengan perusahaan-perusahaan umum lainnya, perusahaan 

berjenis perusahaan rokok menjadikan pita cukai sebagai salah satu beban biaya 

produksinya, hal tersebut disebabkan karena perusahaan rokok tidak dapat 

menjual produk rokoknya jika tanpa menggunakan pita cukai, sehingga adanya 

perubahan harga pada pita cukai pasti akan berpengaruh terhadap besarnya 

biaya produksi sebuah perusahaan rokok, yang nantinya akan berpengaruh pada 

perkembangan perusahaan rokok. Akan tetapi seberapa besar pengaruhnya 

akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti melalui objek penelitian utama yaitu PR. 

Putra Gemilang, ditambah dengan objek penelitian tambahan yaitu pada PR. 

Djagung Padi dan PR. Flora Abadi untuk memperkuat hasil penelitian. 

Pada saat peneliti bertanya lebih lanjut mengenai pendapat Ibu Fidyah 

sebagai pengelola dan pemilik PR. Putra Gemilang mengenai cukai sebagai 

faktor produksi jawaban yang diperoleh adalah, 

“Iya jelas mas, intinya dari perusahaan rokok itu ya pita cukai itu sendiri, 
soalnya kan percuma kalau kita sudah bisa berproduksi, meracik 
produk rokok tersebut agar menarik dan enak buat konsumen tapi terus 
nggak punya pita cukai kan ya gak bisa dijual mas, kalau tidak bisa 
dijual kan tidak bisa dapat untung. Berarti kan istilahnya sama juga 
produk rokok itu belum dikayakan jadi atau siap dijual kalau nggak ada 
pita cukai, lha sekarang kalau cukai mahal pasti kan berpengaruh sama 
ongkos produksinya itu tadi mas.” 

 

Ibu Fidyah menambahkan pula sewaktu peneliti membahas tentang 

kenaikkan cukai pada tahun 2010 maupun pada tahun sebelum-sebelumnya, 

jawaban awal yang dilontarkan adalah bahwa kenaikkan tersebut sangat 

memberatkan pabrik rokok kecil golongan III, terlebih lagi dengan adanya 

kenaikkan cukai ini semestinya DBH atau Dana Bagi Hasil dari pemerintah harus 

bisa lebih teralokasi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ada pula pendapat dari 

Ibu Fidyah tentang kenaikkan tarif cukai hasil tembakau tiap tahunnya ini seakan-
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akan merupakan strategi pemerintah untuk ‘mematikan’ pabrik-pabrik rokok kecil. 

Seperti yang dikatakan oleh beliau,  

“Ya...saya sebagai sesama pemilik pabrik rokok kecil bisa merasakan 
mas, bagaimana kesulitan para pemilik pabrik rokok lainnya kalau 
harga cukai ini semakin lama semakin naik. Tapi kan kita juga tidak 
bisa berbuat apa-apa, makanya ya PR. Putra Gemilang ini tetap ikut 
sama aturan yang ada, nggak mau aneh-aneh mas. Alhamdulilah 
sampai sekarang ya masih bisa bertahan dan nggak rugi lah….” 

  

Dari sedikit hasil wawancara dengan Ibu Fidyah, peneliti sedikit menemukan 

asumsi bahwa memang kenaikkan harga pita cukai tersebut sangat berpengaruh 

dan memberatkan karena menambah beban produksi akan tetapi ada 

kemungkinan belum tentu menyurutkan perkembangan sebuah pabrik rokok itu 

sendiri. Hal tersebut sedikit dibenarkan oleh Ibu Fidyah, karena memang menurut 

beliau kenaikkan cukai tersebut merupakan peraturan pemerintah yang tidak bisa 

diubah, karena itu perusahaan harus bisa menyiapkan strategi yang tepat untuk 

menghadapi adanya perubahaan kebijakan nilai tarif cukai setiap tahunnya, 

sehingga bisa tetap bertahan. Strategi yang dimaksud memang bermacam-

macam, Ibu Fidyah menceritakan, bahwa strategi yang ditetapkan para pemilik 

perusahaan agar perusahaan rokok tersebut tetap bertahan bisa dengan cara 

yang kotor maupun dengan cara yang lurus dengan menaati peraturan yang ada. 

Strategi kotor yang dimaksud tadi adalah seperti membeli pita cukai dari 

makelar cukai palsu serta ada pula yang menempel kembali pita cukai yang telah 

dipakai dengan berbagai cara selain itu banyak yang menjual rokok tanpa pita 

cukai atau rokok bodong . Hal tersebut dilakukan para pemilik perusahaan rokok 

kecil karena bingung bagaimana agar perusahaan mereka tetap bisa bertahan 

ditengah naiknya harga pita cukai tersebut. Akan tetapi karena semakin ketatnya 

pengawasan dari Bea dan Cukai banyak perusahaan rokok kecil yang akhirnya 

bangkrut karena tidak dapat bertahan, dan untuk perusahaan yang tetap nekat 



88 

 

 

 

melakukan strategi tersebut banyak yang akhirnya dibekukan usaha mereka oleh 

pihak Bea dan Cukai. Itulah sebabnya menurut Ibu Fidyah, sampai tahun 2010 

jumlah perusahaan rokok kecil golongan III di Kota Malang merosot drastis dari 

yang dulu jumlahnya mencapai ratusan sekarang hanya puluhan saja.  

Untuk PR. Putra Gemilang keadaannya sedikit berbeda, menurut Ibu Fidyah, 

sebenarnya meskipun kenaikkan harga pita cukai akan memberatkan di sisi 

biaya produksi tetapi perusahaan ini masih bisa mengatasi dengan cara-cara 

tertentu, hanya saja yang menjadi permasalahan untuk perusahaan rokok 

golongan III yang memiliki keuangan yang cukup kuat seperti PR. Putra 

Gemilang biasanya terkendala pada pembatasan pembelian jatah pita cukai oleh 

pemerintah selain itu pemesanan juga harus dilakukan satu periode sebelumnya, 

contohnya seperti ini untuk perusahaan SKT, 1 rim pembelian cukai berisi 65000 

pita cukai dengan harga Rp. 780,- per pita (Rp. 65,- x 12 batang) pada tahun 

2010 awal, berarti kurang lebih biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sekitar 

Rp. 50.700.000,- untuk 1 rim pita cukai, sedangkan satu periode biasanya 

perusahaan seperti PR. Putra Gemilang memerlukan 3-4 rim dan sesuai dengan 

kebijakan pemerintah, pembayaran dapat diangsur sampai kurun waktu 3 bulan, 

akan tetapi pemerintah menjatah tiap bulannya hanya menjatah sekitar 100 

lembar atau sekitar 13.000 keping pita cukai, hal tersebut yang membuat 

perusahaannya harus menahan produksinya karena selebihnya dari itu akan 

dianggap ilegal. Biasanya untuk menyiasati kenaikkan tarif tersebut, perusahaan 

ini membeli pita cukai sebelum pergantian tahun yaitu pada akhir-akhir tahun, 

seperti pada tahun 2009 lalu untuk mencegah kenaikkan tahun 2010, Ibu Fidyah 

membeli pita cukai pada akhir Desember 2009 sedangkan batas peredaran cukai 

2009 sampai 1 Juni 2010, dari situlah perusahaan bisa memutar pemasukan dan 

pengeluarannya agar tetap dapat memperoleh keuntungan.  
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Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Tatok sebagai supervisor di PR. 

Djagung Padi, menurut beliau, pita cukai termasuk salah satu barang penting 

dalam sebuah perusahaan rokok. Salah satu pengeluaran terbesar selama satu  

tahun dari PR. Djagung Padi dan mungkin juga untuk perusahaan-perusahaan 

golongan III lainnya adalah untuk menebus pita cukai guna melengkapi produksi 

pabrik selain dari bahan baku. Untuk setiap pembelian pita cukai PR. Djagung 

Padi memakai hampir 5 rim per periode untuk memenuhi kebutuhan produksinya 

tersebut. Sehingga ketika harga cukai tersebut naik, beban yang dirasakan akan 

langsung mengena pada biaya produksi setiap pak rokok yang di produksi 

perusahaan rokok ini. Untungnya PR. Djagung Padi merupakan perusahaan 

golongan III yang sudah cukup siap baik dari segi keuangan serta strategi untuk 

menghadapi kenaikkan tersebut, sehingga adanya permasalahan tentang 

kenaikkan cukai setiap tahunnya masih bisa diatasi, beliau juga mengatakan,  

“Memang mas, diantara perusahaan rokok golongan III, terdapat jenis 
perusahaan yang masih memiliki keuangan yang cukup kuat dan ada 
pula yang keadaan perusahaannya cukup memprihatinkan, biasanya 
yang seperti itu mereka berjenis industri rumahan, kan dulu sebelum 
disatukan golongan III pabrik rokok terbagi menjadi IIIA, IIIB dan IIIC, 
jadi permasalahan yang tidak mampu membeli pita cukai lebih 
dirasakan oleh pabrik yang golongan IIIC.” 

  

Bapak Tatok juga tidak menyangkal bahwa sebenarnya kenaikkan cukai ini 

menyulitkan sekali dalam perhitungan biaya produksi karena jelas dampaknya 

beban produksi lebih bertambah dari sebelumnya, hanya saja untuk perusahaan 

seperti PR Djagung Padi permasalahan yang dihadapi hampir sama dengan PR 

Putra Gemilang yaitu bukan lebih karena kenaikkan cukai tetapi lebih pada 

pembatasan pengambilan jatah cukai. 

Kasus lain terjadi pada PR. Flora Abadi, perusahaan yang dikelola oleh 

Bapak Dodo tersebut saat ini sedang mengalami masa-masa krisis, peristiwa 

tentang penipuan oleh sales pada perusahaan ini membuat perusahaan PR. 
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Flora Abadi hampir mengalami kebangkrutan pada tahun 2008 dan sudah 

mengalami libur produksi hampir 1 tahun lebih karena tidak memiliki dana yang 

cukup. Pada tahun 2010 Bapak Dodo ingin mengembangkan lagi 

perusahaannya, dengan mulai berproduksi kembali dan menjual stok-stok produk 

rokok yang masih belum sempat terjual, akan tetapi adanya kenaikkan cukai 

setiap tahunnya apalagi pada tahun 2010 yang mencapai angka Rp. 65,- per 

batang, membuat Bapak Dodo kesulitan mencari dana untuk menebus pita cukai 

tersebut, sementara produk rokok di dalam gudang miliknya tidak bisa menunggu 

terlalu lama. Oleh karena itu Bapak Dodo menganggap bahwa pita cukai 

sangatlah penting dan berpengaruh pada niatnya untuk mengembangkan 

kembali perusahaan keluarga tersebut. Kenaikkan cukai menyebabkan ongkos 

produksinya membengkak selain itu akhirnya perusahaan ini pun hanya bisa 

menebus cukai dalam jumlah yang kecil berarti dengan kata lain produk rokok 

yang dijualnya pun hanya dalam jumlah yang kecil pula. 

Pada saat terjadi penurunan nilai tarif cukai mencapai Rp. 50,- per batang, di 

semester kedua tahun 2010, ketiga pabrik tersebut merasa agak sedikit tenang 

karena jelas ongkos yang yang dikeluarkan untuk menebus pita cukai menjadi 

lebih murah daripada sebelumnya, jika diihitung kembali untuk pembelian 1 rim 

pita cukai dengan isi 65000 batang pita cukai perusahaan hanya akan 

mengeluarkan sekitar Rp. 39.000.000,- sehingga setidaknya untuk perusahaan-

perusahaan yang akan berniat untuk bangkit kembali seperti PR. Flora Abadi 

seperti diberi sedikit kesempatan untuk mengatur kembali keuangannyan dan 

mempersiapkan untuk pembelian cukai di tahun-tahun berikutnya. akan tetapi 

berkurangnya nilai tarif cukai tersebut disertai masalah-masalah lain seperti 

kebijakan-kebijakan baru yang diberlakukan pemerintah yang tetap saja akan 

menyulitkan ruang gerak bagi perusahaan golongan III, selain itu salah satu 
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harga salah satu faktor produksi lainnya yaitu bahan baku yang juga melonjak. 

 

5.5.2 Bahan Baku Dan Penolong  

Bahan baku dan bahan penolong merupakan salah satu unsur utama di 

dalam sebuah perusahaan rokok khususnya di dalam sebuah pabrik rokok untuk 

dapat diproduksi dan dijadikan sebuah produk rokok. Adapun bahan baku dan 

bahan penolong itu sendiri adalah : 

a) Bahan Baku : yang dimaksud disini adalah bahan utama yang digunakan 

untuk memproduksi sebuah produk rokok, antara lain yaitu irisan / rajangan 

tembakau, irisan / rajangan cengkeh, serta saus aroma. Biaya terbesar yang 

harus dikeluarkan ketika perusahaan membeli rajangan cengkeh dan 

tembakau yang merupakan bahan baku utama dalam produksi rokok. 

Sebagai contoh PR Putra Gemilang harus mengeluarkan sekitar Rp. 20.000,- 

untuk setiap kilo tembakau, sedangkan untuk membeli rajangan cengkeh, PR 

Putra Gemilang harus mengeluarkan sekitar RP. 45.000,- untuk setiap 

kilonya. Biaya tersebut harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan bahan baku dengan kualitas menengah agar tetap tidak 

menurunkan kualitas akan tetapi dengan budget yang tidak terlalu besar. 

b) Bahan Penolong : yang dimaksud disini adalah bahan-bahan yang digunakan 

oleh perusahan rokok untuk membantu agar bisa menjadi produk rokok yang 

siap untuk dijual kepada pembeli. Bahan penolong tersebut antara lain 

adalah kertas ambri untuk membungkus campuran dari tembakau, cengkeh 

dan saus agar menjadi 1 batang rokok yang siap dinikmati atau bisa juga 

disebut stelan. Agar produk tersebut dapat dipasarkan diperlukan kertas pack 

serta segala pendukung lainnya seperti cap simbol untuk kertas pack, karton 
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untuk proses packing menjadi 1 slope yang berisikan 10 pack, serta menjadi 

1 ball yang berisikan 20 slope rokok.  

Dalam wawancara oleh peneliti terhadap Ibu Fidyah selaku pengelola 

serta pemilik PR. Putra Gemilang, beliau berpendapat bahwa bahan baku dan 

bahan penolong merupakan salah satu faktor penting agar sebuah perusahaan 

rokok dapat berproduksi tanpa bahan baku dan bahan penolong tidak dapat 

tercipta sebuah produk rokok yang dapat dijual dan dinikmati oleh konsumen.  

 

Gambar 5.3 : Bahan Baku Dan Bahan Penolong PR. Putra Gemilang 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bahan-bahan baku ini penting karena merupakan ciri dari sebuah pabrik 

rokok, hal tersebut menyangkut selera konsumen baik dari segi rasa maupun 

tampilan produk rokok tersebut, sehingga konsumen merasa pantas untuk 

mengeluarkan uang demi membeli produk rokok dari PR. Putra Gemilang ini. Ibu 

Fidyah mengatakan, 

“Kalau untuk lebih jelasnya mengenai bahan baku apa saja yang 
dipakai dalam pabrik ini itu rahasia perusahaan mas, tapi yang jelas 
selama ini konsumen masih bisa dibilang suka dengan produk kita 
mungkin karena sudah agak banyak pelanggannya mungkin mas. Yang 
jelas kalau bahan baku itu memang sangat berpengaruh, kita harus 
tetap mempertahankan kualitas rokok kita agar pelanggan tidak kabur 
padahal setiap tahunnya sudah pasti harga-harga bahan baku pada 

Sumber : Data Observasi Perusahaan Rokok Malang,2010. 
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naik, jadi ya pengaruhnya besar sekali sama kenaikkan biaya produksi 
perusahaan, apalagi kan kita golongan III ya mas, nggak sama kayak 
perusahaan besar-besar lain.” 
 
 
 Pada fakta yang diperoleh ternyata harga dari bahan baku dan bahan 

penolong akan selalu naik setiap tahunnya mengiringi kenaikkan nilai tarif cukai, 

tidak ada alasan yang jelas mengapa kenaikkan tersebut terjadi menurut beliau. 

Sedangkan tentang pembelian bahan baku serta bahan penolong terkait 

masalah kenaikan serta penurunan pada nilai tarif cukai di tahun 2010 ini Ibu 

Fidyah harus berpikir lebih keras yaitu ketika biaya produksi yang keluar lebih 

banyak untuk melakukan pembelian pita cukai, hal tersebut biasanya diatasi 

dengan melakukan pencarian terhadap penjual bahan baku dan bahan-bahan 

penolong lainnya yang lebih murah, sehingga ketika harga bahan baku serta 

bahan penolong naik ditambah dengan harga pita cukai yang naik, solusi yang 

dilakukan oleh Ibu Fidyah adalah mengalokasikan dengan baik sumberdaya alam 

berupa bahan baku untuk keperluan produksi rokok. Oleh karena itu seringkali 

beliau membeli satu jenis bahan baku pada dua atau tiga penjual yang berbeda 

dari berbagai tempat untuk mendapatkan harga yang paling murah. Akan tetapi 

hal tersebut bukan berarti akan menurunkan kualitas produk dari PR. Putra 

Gemilang. Selain itu menurut Ibu Fidyah, sebagai pengelola perusahaan rokok 

kecil harus rajin melakukan perhitungan terhadap harga pokok produksi, sekecil 

apapun itu nominal pengeluarannya harus tetap dihitung untuk dapat mengetahui 

sedikit keuntungan yang bisa diperoleh dari pembelian bahan baku serta bahan 

penolong tersebut karena sedikit keuntungan tersebut dapat dialokasikan untuk 

menutup kenaikkan biaya produksi yang diakibatkan karena bertambahnya 

pengeluaran untuk pembelian pita cukai ketika pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk menaikkan nilai tarif cukai hasil tembakau tersebut.  
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Pada perusahaan rokok PR. Djagung Padi, menurut Bapak Tatok 

pengeluaran pada perusahaan terbesar selain pada pembelian pita cukai yaitu 

pada pembelian bahan-bahan baku dan penolong untuk memproduksi suatu 

produk rokok, apalagi ketika permintaan terhadap rokok tersebut semakin laris 

maka otomatis biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku juga akan 

bertambah. Mengenai perihal kenaikkan bahan baku memang terjadi setiap 

tahunnya, tetapi menurut Bapak Tatok, PR. Djagung Padi telah memiliki tempat 

langganan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam produksi 

sehingga ada harga khusus yang diberikan dari suplier. Bapak Tatok tidak mau 

berbicara banyak mengenai berapa kenaikkan harga bahan baku maupun 

berapa biasanya harga bahan-bahan baku seperti tembakau, cengkeh yang 

dibeli oleh perusahaan ini.  

“Yang jelas, setiap tahunnya harga-harga bahan baku tersebut 
memang naik mas, dan itu jelas semakin memperbesar ongkos 
produksi, tapi karena perusahaan kita sudah memiliki tempat langganan 
yang tetap selain itu juga kita tidak mau hal tersebut sampai merubah 
harga, jadi ya kita beli bahan-bahan tersebut di tempat yang sama, 
yang sudah mengerti jenis pesanan kita seperti yang biasanya.” 
 

Sama halnya menurut Bapak Dodo dari PR Flora Abadi, bahan baku 

merupakan faktor yang jelas berpengaruh terhadap produksi, tidak ada bahan 

baku berarti tidak ada yang dapat diproduksi menjadi sebuah produk rokok, 

sehingga tentunya sewaktu ada biaya dari faktor produksi lain yang naik seperti 

naiknya nilai tarif cukai maka akhirnya akan berpengaruh terhadap menurunnya 

budget yang akan digunakan untuk membeli bahan baku, padahal untuk membeli 

bahan baku, dana yang ada sudah sangat terbatas, apalagi jika harus 

menanggung kenaikkan biaya lain, sedangkan perusahaan tidak mungkin 

menurunkan kualitas dari produk rokok tersebut dengan membeli bahan baku 

yang lebih murah. Maka untuk menyiasati hal tersebut seringkali Bapak Dodo 

melakukan banting giro yaitu melakukan hutang dengan menyetor giro, 
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contohnya jika perusahaan meminjam sebesar 100 juta rupiah maka nantinya 

hanya akan diberi sekitar 90 juta rupiah, meskipun sudah terhitung meminjam 

100 juta rupiah kepada pemilik dana tersebut. Karena jika harus meminjam 

melalui bank membutuhkan waktu yang cukup lama serta seringkali perusahaan 

ii tidak lolos pada saat survey kelayakan peminjam, tentu saja karena 

perusahaan ini tidak memiliki perhitungan keuangan dan keuntungan perusahaan 

yang jelas.  

Ketika terjadi penurunan nilai tarif cukai pada pertengahan tahun 2010, 

kurang begitu berpengaruh banyak meskipun hal tersebut pasti akan berdampak 

positif terhadap biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dapat 

dikatakan demikian karena ternyata dengan turunnya nilai tarif cukai, harga dari 

bahan baku tetap tidak menurun, akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari 

penurunan tarif cukai tersebut dapat dialokasikan untuk menutup biaya-biaya 

produksi lainnya. 

 

5.5.3 Tenaga Kerja  

Pada umumnya tenaga kerja yang terdapat dalam sebuah perusahaan rokok 

golongan III terdiri dari 3 tingkatan yaitu pemilik perusahaan, pengelola 

perusahaan serta pekerja pabrik. Pada PR. Putra Gemilang pemilik perusahaan 

bertindak juga sebagai pengelola perusahaan yang membawahi beberapa 

bagian administrasi serta beberapa pekerja pabrik. Pada bagian pekerja pabrik 

terdapat beberapa mandor atau pengawas lapangan yang ditempatkan pada 

beberapa pos penting yang berfungsi untuk mengawasi para pekerja lain serta 

untuk memeberikan laporan langsung kepada pengelola terhadap perkembangan 

produksi pabriknya, begitu pula untuk pengelola jika ingin memberikan instruksi 

kepada para pekerja pabriknya dapat langsung melalui mandor bagian, sehingga 
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komunikasi dapat berlangsung secara dua arah. Adapun pos-pos pekerjaan 

dalam pabrik serta penempatan mandor bagian adalah sebagai berikut sesuai 

dengan sistem produksi yang digunakan pada PR. Putra Gemilang : 

 

Gambar 5.4 : Pos Pekerjaan Dalam Sistem Produksi PR. Putra Gemilang 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak hanya PR. Putra Gemilang, Bapak Tatok yang mewakili PR. Djagung 

Padi juga mempunyai pendapat yang sama dengan Ibu Fidyah yaitu tenaga kerja 

merupakan salah satu faktor yang menentukan terlaksananya proses produksi 

serta berjalannya sebuah perusahaan. Dari posisi paling atas yaitu top 

management serta middle management sampai lower management diperlukan 

suatu kinerja yang baik agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik dari 

SUPLIER  SUPLIER  SUPLIER 
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Lengkap 
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Proses Tembakau 1 
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Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 
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sisi atas manajemen diperlukan pengelolaan serta perhitungan akuntansi yang 

baik agar dapat menghitung biaya produksi yang dikeluarkan dengan teliti. 

 

Gambar 5.5 : Tenaga Kerja Produksi PR. Djagung Padi 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hal yang sama pula pada sisi tenaga kerja produksi, diperlukan pula yang 

handal dan cekatan pula dalam agar produksi bisa berjalan dengan baik sesuai 

yang diharapkan dengan perusahaan. Sedangkan tenaga kerja pasti 

membutuhkan upah atau gaji sebagai penghargaan atas pekerjaan yang 

dilakukannya, maka dari itu biaya tenaga kerja pegawai ini pun masuk ke dalam 

perhitungan biaya produksi sebuah perusahaan rokok. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Bapak Dodo dari PR. Flora Abadi, menurut beliau tenaga kerja 

juga faktor penting dalam menciptakan suatu produk rokok yang sesuai dengan 

ketentuan perusahaan, ditambahkan menurut Bapak Dodo sebagai berikut : 

“Kalau dulu saya sempat dapat banyak order mas, saya pernah sampai 
mempekerjakan 50 orang pegawai dan saya pekerjakan siang malam, 
memang harus seperti itu mas, biar pelanggan tidak kecewa karena kita 
telat mengirim rokok.” 

  

Hal itu pula yang menyebabkan Bapak Dodo tidak sungkan-sungkan untuk 

memberi gaji tinggi kepada para pegawainya, pada waktu itu mencapai Rp. 

10.000,- per 1000 batang untuk pegawai linting dan Rp. 8000,- per 200 pack 

Sumber : Data Observasi Perusahaan Rokok Malang,2010. 
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untuk pegawai packing. Pada saat itu memang perusahaan ini masih mampu 

memberi gaji pegawai dengan angka yang cukup besar karena masih terhitung 

mampu, mengingat masih banyaknya order yang diterima PR. Flora Abadi. 

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari adanya perubahan kebijakan nilai tarif cukai pada tahun 2010 ini 

terhadap salah satu faktor perkembangan perusahaan rokok yaitu dari segi 

tenaga kerja, menurut Ibu Fidyah sebagai pemilik dan pengelola PR Putra 

Gemilang sebenarnya memang berpengaruh dilihat dari naiknya biaya terhadap 

pembelian pita cukai memang dirasa cukup memberatkan karena perusahaan 

tidak mungkin mengurangi upah atau gaji pegawainya dan malah tetap harus 

menambahkan setiap tahunnya karena mengikuti trend dari gaji para pegawai 

perusahaan lain baik pegawai negeri ataupun swasta yang terkadang naik setiap 

tahunnya, padahal setiap tahun biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku serta 

pembelian pita cukai juga ikut naik.  

 

Gambar 5.6 : Tenaga Kerja Produksi PR. Flora Abadi 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oleh karena itu beliau perlu menerapkan strategi agar tetap bisa 

memperoleh keuntungan yang cukup untuk mengembangkan perusahaannya 

Sumber : Data Observasi Perusahaan Rokok Malang, 2010. 
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ketika kebijakan tentang nilai tarif cukai hasil tembakau dirasa semakin 

memberatkan yaitu salah satunya pada saat kenaikkan nilai tarif cukai di awal 

tahu 2010. Strategi yang dimaksud seperti PR. Putra Gemilang hanya menaikkan 

upah per tahun dalam jumlah yang kecil sehingga tidak begitu memberatkan. 

Sampai tahun 2010 ini upah pegawai linting pabrik mencapai Rp. 9000,- per 

seribu batang, merupakan angka yang sedang untuk pegawai pabrik, yaitu tidak 

terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi seperti pabrik-pabrik lain yang bermodal 

kuat.  Akan tetapi agar pegawai tetap betah untuk bekerja, Ibu Fidyah 

menerapkan sistem target pada bagian produksinya, selain itu beliau juga tidak 

terlalu sulit untuk memberikan pijaman dana kepada pegawai yang 

membutuhkan, selain juga menciptakan hubungan yang baik dengan para 

pegawai dengan cara turun langsung, beliau juga tetap memperhatikan 

kesehatan pegawai dengan mengganti biaya puskesmas ketika ada pegawai 

yang sakit dan melakukan pemeriksaan. Yang terakhir karena sebagian besar 

pegawai pabrik adalah wanita maka PR. Putra Gemilang mempunyai kebijakan 

untuk menanggung separuh biaya persalinan ketika terdapat pegawai yang akan 

melahirkan.   

Ketika terjadi penurunan nilai tarif cukai hasil tembakau pada pertengahan 

tahun 2010 Ibu Fidyah tidak langsung semerta-merta menaikkan gaji pegawai 

karena memang dirasa masih banyak bagian produksi lainnya yang memerlukan 

biaya lebih sehingga keuntungan dari turunnya nilai tarif cukai hanya digunakan 

untuk menutupi kekurangan pada bagian tersebut. Meskipun terkadang terdapat 

beberapa pegawai yang mengetahui informasi tentang penurunan tarif cukai lalu 

bersifat provokatif dengan pekerja lainnya untuk meminta kenaikkan upah atau 

gaji maka Ibu Fidyah hanya bisa memberikan penjelasan untuk menjawab 

permintaan dari para pekerja, dan memberikan pilihan bagi pekerja untuk bekerja 
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di tempat lain yang diinginkan pegawai jika ingin mendapatkan upah atau gaji 

sesuai yang diharapkannya. 

Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang lebih jelas, peneliti 

mencoba masuk ke dalam pabrik bagian produksi dari PR. Putra Gemilang dan 

langsung menemui dua orang perwakilan dari pekerja pabrik yaitu Ibu Marmi 

selaku mandor giling PR. Putra Gemilang serta Ibu Cici yang merupakan mandor 

packing untuk perusahaan ini. Menurut mereka perusahaan ini telah cukup 

banyak memberikan kemudahan bagi karyawan dalam bekerja, terutama karena 

perusahaan ini mengambil hampir semua karyawan yang merupakan penduduk 

dari kecamatan tempat dimana perusahaan ini berdiri, sehingga perusahaan ini 

merupakan lahan pekerjaan untuk mencegah adanya pengangguran di daerah 

ini. Untuk soal bagaimana kebijakan nilai tarif cukai hasil tembakau kebanyakan 

dari pekerja tidak begitu peduli pada keadaan tersebut, menurut mereka mewakili 

dari pendapat karyawan pabrik PR. Putra Gemilang, asalkan mereka tetap bisa 

bekerja dan mendapatkan upah yang sepadan itu saja sudah cukup. Akan tetapi 

terdapat beberapa pekerja yang mengerti tentang adanya DBH-CHT atau Dana 

Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau menanggapi bahwa semestinya dana bagi hasil 

tersebut bisa lebih dialokasikan terhadap pekerja pabrik karena masih banyak 

dari para pekerja yang mengalami kesulitan terutama untuk pendidikan anak-

anak mereka, semestinya pemerintah juga ikut peduli terhadap kesejahteraan 

pekerja-pekerja untuk pabrik-pabrik kecil, karena hal tersebut juga secara tidak 

langsung akan mempengaruhi kinerja mereka. 

 

5.5.4 Alat Dan Tempat Produksi  

Untuk faktor produksi yang terakhir ini, kedua pabrik yaitu PR. Putra 

Gemilang dan PR. Djagung Padi menyatakan bahwa alat produksi serta tempat 
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produksi juga menjadi faktor yang menentukan sebuah produksi dapat berjalan 

atau tidak. Tercukupinya bahan baku, pita cukai serta tenaga kerja tanpa 

tersedianya alat serta tempat produksi yang memadai akan menjadikan suatu 

kendala bagi kelancaran produksi. Terlebih ketika pesanan yang diterima 

perusahaan banyak, maka diperlukan pula alat produksi yang banyak dan 

memadai pula hal tersebut disebabkan karena pelanggan tidak bisa menunggu 

dan perusahaan tidak mau mengambil kerugian yang disebabkan karena telatnya 

pasokan produk meraka yang siap untuk dijual dan menghasilkan keuntungan. 

Banyaknya alat produksi serta tenaga kerja memerlukan tempat yang cukup 

untuk menampung mereka, tempat yang dimaksud disini adalah pabrik untuk 

berproduksi. Akan tetapi beda dengan perusahaan golongan III yang mempunyai 

dana yang cukup untuk membangun pabrik yang luas, perusahaan golongan III 

dengan dana terbatas seperti PR. Flora Abadi tidak memerlukan tempat yang 

cukup luas untuk hal tersebut, karena memang perusahaannya masih berbentuk 

home industry. Bapak Dodo berpendapat bahwa perusahaannya sudah memiliki 

tempat untuk berproduksi yang dirasa cukup sesuai dengan kondisi keuangan 

mereka, jika ada permintaan yang meningkat, PR. Flora Abadi bisa meminjam 

tempat orang lain maupun memakai bagian belakang dari rumah mereka. Maka 

dari itu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan 

standarisasi ruangan atau luas dari tempat produksi menyebabkan perusahaan 

ini kebingungan untuk mencari tambahan dana guna memperluas kembali pabrik 

mereka.   

Perubahan kebijakan nilai tarif cukai hasil tembakau yang cukup 

berpengaruh adalah ketika terdapat beberapa regulasi yang dirasa cukup 

menyulitkan bagi pabrik rokok kecil yang jelas memiliki modal kecil daripada 

pabrik golongan I dan II sengan modal yang sudah cukup kuat. Regulasi tersebut 
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salah satunya adalah ketika pemerintah menetapkan batas minimal ukuran 

pabrik rokok yaitu 200 m². Banyak pemilik perusahaan rokok kecil lainnya yang 

kelimpungan mencari dana untuk membesarkan pabrik rokok miliknya agar 

usahanya tersebut tidak ditutup oleh pihak bea dan cukai. Hal tersebut menurut 

Ibu Fidyah hanya merupakan strategi pemerintah untuk seakan-akan 

‘’mematikan’’ perusahaan rokok kecil agar pada akhirnya yang tersisa hanyalah 

pabrik-pabrik milik perusahaan terkenal, sebut saja terdapat sekitar 4 

perusahaan rokok besar dan terkenal di Indonesia. Menurut Ibu Fidyah 

perusahaan besar tersebut juga ingin merebut pasar dari perusahaan rokok kecil 

dengan cara membuat pabrik-pabrik produksi kecil serta menciptakan merk 

dagang baru dengan harga yang sangat miring, gunanya untuk menutupi biaya-

biaya produksi pada perusahaan induk yang juga memiliki pengeluaran yang 

cukup besar setiap tahunnya. 

Hal serupa juga tidak begitu dirasakan Ibu Fidyah terhadap peralatan 

produksinya. Menurutnya meskipun banyak harga-harga lain yang naik, akan 

tetapi pihak PR. Putra Gemilang tetap harus menjalankan peralatan tersebut 

untuk tetap bisa berproduksi dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan 

pemasukan yang besar pula. Memang hal tersebut tidaklah mudah menurut Ibu 

Fidyah, tetapi jika tetap memiliki perhitungan yang jelas dan teliti maka modal 

yang dimiliki oleh perusahaan tetap dapat dimanfaatkan sebesar mungkin untuk 

meraup keuntungan. 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

Gambar 5.7 : Peralatan Produksi PR. Putra Gemilang 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditambahkan pula oleh beliau, pada saat terjadi penurunan terhadap tarif 

cukai di pertengahan tahun 2010 tidak semerta-merta memberikan kelonggaran 

terhadap pemilik perusahaan rokok, karena terdapat pula regulasi pemerintah 

yang berjalan beriringan dengan ketetapan nilai tarif tersebut, dan pada tahun 

2010 ini contohnya pemerintah menurunkan nilai tarif cukai hasil tembakau tetapi 

menetapkan beberapa regulasi baru seperti batasan produksi yang dirasa cukup 

memberatkan bagi para pemilik perusahaan rokok kecil golongan III. 

 
5.6  Analisis Dampak Adanya Kebijakan Tarif Cukai Terhadap Faktor-Faktor     
       Produksi Perusahaan Rokok 

Setelah membahas tentang apa saja serta bagaimana faktor-faktor produksi 

tersebut berdampak pada sebuah perusahaan rokok, kali ini peneliti akan 

menganalisis dampak adanya kebijakan perubahan tarif cukai hasil tembakau 

terhadap faktor-faktor produksi sebuah perusahaan rokok. Pada saat terjadi 

kenaikkan tarif cukai hasil tembakau pembelian pita cukai oleh perusahaaan 

rokok akan menjadi lebih berat daripada sebelumnya, hal tersebut dapat 

digambarkan karena pemilik perusahaan rokok harus memasang atau 

melekatkan pita cukai untuk setiap pack produk rokoknya, padahal perusahaan 

Sumber : Data Observasi Perusahaan Rokok Malang,2010. 
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rokok tersebut dapat menjual sampai beribu-ribu pack untuk setiap pemesanan, 

maka dapat digambarkan berapa jumlah kenaikkan biaya produksi yang diterima 

oleh pemilik perusahaan rokok ketika harga pita cukai tersebut mengalami 

kenaikkan. Adanya kenaikkan biaya produksi yang cukup besar tersebut 

menyebabkan banyaknya pemilik perusahaan rokok yang melakukan 

penyelewengan seperti menjual produk rokoknya tanpa disertai dengan pita 

cukai atau yang disebut rokok bodong, akan tetapi hal tersebut cukup riskan 

karena sanksi yang diberikan pemerintah cukup berat jika sampai hal tersebut 

terlacak. Ada pula dari beberapa pemilik perusahaan rokok yang menurunkan 

jumlah produksi rokoknya karena harus menyeimbangkan dengan jumlah pita 

cukai yang mampu dibeli. 

Berikutnya adalah bahan baku dan bahan penolong, yang sebenarnya tidak 

terkena dampak secara langsung terhadap perubahan nilai tarif cukai hasil 

tembakau, tetapi adanya kenaikkan tarif cukai hasil tembakau setiap tahunnya 

selalu diikuti dengan kenaikkan harga-harga bahan baku dan bahan penolong 

lainnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik 

perusahaan rokok, ditemukan pendapat dari mereka yang tidak mengetahui 

alasan pasti mengapa setiap terjadi kenaikkan cukai setiap tahunnya selalu 

diikuti dengan kenaikkan harga bahan-bahan baku dan bahan penolong lainnya, 

akan tetapi mereka masih dapat mengerti dengan keadaan tersebut karena 

memang kenaikkan juga terjadi di bahan-bahan pokok lainnya. Beberapa pemilik 

perusahaan rokok menjalankan strategi-strategi untuk menghadapi kenaikkan 

biaya produksi yang dihadapinya diakibatkan karena adanya kenaikkan harga-

harga, yaitu dengan cara seperti membeli bahan baku dan bahan penolong dari 

beberapa tempat yang berbeda dan mencari harga yang terendah, sehingga 

nantinya biaya produksi bahan baku dan bahan penolong dapat ditekan 
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semaksimal mungkin, tetapi dengan tidak mengurangi kualitas produk tersebut 

karena hal itu dapat mempengaruhi penjualan dari produk rokok tersebut. 

Selanjutnya adalah tenaga kerja. Adanya kenaikkan tarif cukai hasil 

tembakau akan menambah biaya produksi karena pembelian pita cukai yang 

semakin mahal serta ditambah pula naiknya harga bahan-bahan baku dan bahan 

penolong mengikuti kenaikkan tarif cukai, maka jika ingin menekan biaya 

produksinya seharusnya pemilik perusahaan rokok menurunkan biaya dari faktor-

faktor produksi lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena faktor 

produksi yang lainnya tersebut adalah tenaga kerja. Pemilik tidak dapat sewaktu-

waktu menurunkan gaji dari pegawai tersebut karena hal itu akan berpengaruh 

pada kinerja serta kesanggupan pegawai tersebut untuk bekerja pada 

perusahaan rokok yang bersangkutan. Pemilik perusahaan rokok kembali 

merasakan dampak atas kenaikkan tarif cukai hasil tembakau karena penggajian 

pegawai menjadi lebih berat dari yang sebelumnya biaya-biaya dari faktor 

produksi yang lainnya belum terlalu besar, ditambah lagi para pemilik 

perusahaan pabrik rokok sering mendapatkan desakan dari para pegawainya 

untuk menaikkan gaji mereka karena untuk menyesuaikan harga bahan-bahan 

pokok dan gaji pegawai negeri yang juga ikut mengalami kenaikkan setiap 

tahunnya. 

Yang terakhir adalah dari tempat produksi serta alat-alat produksi. Untuk 

jenis faktor produksi ini pada awalnya tidak terkena dampak dari adanya 

perubahan tarif cukai hasil tembakau disebabkan karena tempat serta alat 

produksi diadakan sebelum adanya produksi berjalan dan sebelum melakukan 

pembelian terhadap pita cukai, akan tetapi dampak yang paling tepat dirasakan 

untuk faktor produksi ini adalah regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah 

seiring denga adanya kebijakan perubahan nilai tarif cukai hasil tembakau. 
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Regulasi tersebut seperti penetapan batas minimum untuk luas pabrik produksi 

yaitu 200 meter persegi selain itu letak pabrik tidak boleh bergandengan dengan 

rumah pemilik ditambah lagi regulasi bahwa denah pabrik tersebut harus sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi-regulasi tersebut akan sangat 

memberatkan khususnya bagi pemilik perusahaan rokok golongan III karena 

tentunya dana yang dimiliki lebih kecil dibandingkan perusahaan dengan tingkat 

golongan diatasnya. Apalagi karena regulasi ketika regulasi tersebut keluar di 

tengah-tengah produksi berjalan dimana para pemilik perusahaan rokok akan 

mengalami kesulitan karena beban renovasi dari tempat produksi tersebut akan 

menambah biaya-biaya lain selain biaya produksi yang juga mengalami 

kenaikkan. 

 Adanya perubahan nilai tarif cukai terutama kenaikkan nilai tarif harus dapat 

dicermati dengan baik oleh para pemilik perusahaan rokok, mereka harus 

berpikir lebih pintar dan tepat dalam menentukan strategi-strategi guna tetap 

dapat bertahan dan mengembangkan perusahaannya. Mereka harus dapat 

menekan biaya produksi mereka dengan sebaik-baiknya agar dapat menetapkan 

harga yang pas untuk dijual ke konsumen serta perusahaan tetap mendapatkan 

untung yang cukup untuk mengembangkan usaha serta tetap menjaga kualitas 

dari produk rokok yang dihasilkannya. 

 

5.7  Dampak Adanya Kebijakan Tarif Cukai Terhadap Harga Produk Rokok  
 pada PR. Putra Gemilang 

Setelah mengetahui tentang faktor-faktor perkembangan dalam sebuah 

perusahaan rokok, peneliti akan mencoba meneliti dan menganalisa tentang 

bagaimana dampak dari adanya kebijakan tentanf tarif cukai hasil tembakau 

terhadap harga produk rokok pada objek penelitian utama yaitu PR. Putra 

Gemilang, kecenderungan yang akan diteliti oleh peneliti disini adalah ketika 
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terjadi kenaikkan nilai tarif cukai dari tahun 2009 ke tahun 2010 serta bagaimana 

pula ketika terjadi penurunan nilai tarif cukai di semester kedua tahun 2010. 

Harga dari produk rokok pada suatu perusahaan rokok nantinya akan 

menentukan perolehan pada perusahaan rokok itu sendiri selain itu harga pada 

produk rokok merupakan perhitungan yang nantinya akan mengembalikan biaya 

produksi yeng telah dikeluarkan ditambah dengan besaran laba yang ingin 

diperoleh oleh perusahaan rokok tersebut, harga produk rokok biasanya 

disesuaikan dengan kualitas dari produk rokok yang diproduksi tersebut serta 

perkiraan kemampuan konsumen untuk membeli produk rokok tersebut, tentunya 

harga produk rokok ini bersifat sensitif dalam arti perusahaan harus pintar-pintar 

mengkalkulasi besaran nominal harga yang pantas ditawarkan oleh perusahaan 

kepada konsumen agar konsumen pun tidak merasa keberatan dalam membeli 

produk rokok tersebut. Adapun perusahaan rokok tersebut menetapkan harga 

dari produk rokok yang akan dijual kepada konsumen adalah : 

Harga Pokok Penjualan + Laba = Harga Penjualan 

Sedangkan harga pokok penjualan sendiri terdiri dari biaya-biaya produksi 

yang telah dikeluarkan oleh perusahaan rokok tersebut dalam memproduksi 

produk rokok sampai benar-benar siap untuk dipasarkan, sehingga bisa 

dikatakan harga pokok produksi tersebut adalah harga minimum yang ditetapkan 

dalam kondisi tidak untung dan tidak rugi, maka dari itu pada saat perusahaan 

rokok menentukan harga penjualan, mereka sudah memasukkan unsur laba 

kedalam perhitungan tersebut, karena setiap usaha pasti akan mencari 

keuntungan. Oleh karena itu harga produk rokok akan saling berpengaruh 

terhadap faktor-faktor produksi perusahaan serta selanjutnya harga produk rokok 

yang ditetapkan nantinya akan mempengaruhi profit yang didapat dari hasil 

penjualan perusahaan. Jika keadaan tersebut digambarkan dalam bentuk alur 
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bagan akan berbentuk seperti berikut : 

 

Gambar 5.8 : Alur Perkembangan Perusahaan Rokok 
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Sebelum langsung masuk ke harga dari produk perusahaan rokok PR. Putra 

Gemilang, peniliti akan melihat dulu dari segi produksi perusahaan ini yang 

nantinya akan berpengaruh pada penetapan harga produk rokok. Adapun 

macam-macam merk serta jenis rokok yang diproduksi PR. Putra Gemilang 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    Sumber : Data Objek Penelitian Perusahaan Rokok Malang, 2010.  

FAKTOR PRODUKSI 
PERUSAHAAN ROKOK 

BIAYA 
PRODUKSI 

HARGA 
PRODUK ROKOK 

Faktor Perkembangan 

Indikator Perkembangan 
KEUNTUNGAN 

PERUSAHAAN ROKOK 

PENJUALAN 
PRODUK 



109 

 

 

 

Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 

Tabel 5.5 : Daftar Merk dan Jenis Produk Rokok PR. Putra Gemilang 
 

 

 

 

 

 
 

5.7.1  Kenaikkan Nilai Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010  

Pada saat terjadi kenaikkan nilai tarif cukai dari tahun 2009 yang hanya Rp. 

40,- per batang menjadi Rp 65,- per batang di awal semester tahun 2010, 

otomatis menambah biaya produksi menjadi lebih besar, ditambah lagi ternyata 

harga bahan-bahn baku serta bahan penolong juga ikut naik mengiringi adanya 

kenaikkan nilai tarif cukai tersebut, maka Ibu Fidyah sebagai pengelola PR. Putra 

Gemilang mau tidak mau harus menaikkan harga disamping strategi yang 

dilakukan beliau untuk mencari bahan baku yang lebih murah, belum lagi karena 

pada awal tahun 2010 ini PR. Putra Gemilang akan menaikkan upah atau gaji 

karyawannya menjadi Rp. 9000,- untuk pegawai linting dan Rp. 8000 untuk 

pegawai packing. Dari hasil wawancara dengan Ibu Fidyah juga disampaikan 

seperti berikut :  

“Ya…mau gimana lagi mas, memang akhirnya harga harus saya 
naikkan karena ongkos produksi saya juga jelas bertambah, sudah 
cukai naik, harga bahan baku naik, gaji karyawan saya juga naik, kalau 
nggak saya naikkan ya mungkin nggak nutut mas, namanya orang 
membuka usaha kan pasti harus mencari keuntungan kan mas.” 

 

Berikut adalah daftar kenaikkan harga yang terjadi pada PR. Putra Gemilang 

pada akhir 2009 sampai awal 2010 :  

 

 

No. Merk Rokok Jenis 
1 Sam-Sung Kretek 
2 Sam-Sung Cokelat Kretek 
3 Sam-Sung Black Kretek 
4 Sabuk Emas Kretek 
5 Satu Dua Kretek 
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Tabel 5.6 : Daftar Harga Produk Rokok PR. Putra Gemilang 
 Akhir 2009 – Awal 2010 

 
 
 
 

 
 

Dapat dilihat dari tabel diatas, ketika cukai naik dari tahun 2009 ke awal 

tahun 2010 atau disebut juga semester pertama tahun 2010 menunjukkan 

adanya kenaikkan harga, hal ini menurut Ibu Fidyah karena melonjaknya harga-

harga termasuk kenaikkan harga pita cukai, sehingga beliau harus menaikkan 

harga produk rokoknya kurang lebih minimal Rp. 200,- untuk setiap produknya, 

apalagi karena pemasaran perusahaan rokok PR. Putra Gemilang ini berada di 

luar pulau, maka terlebih dahulu Ibu Fidyah harus ‘’menitipkan’’ produk rokoknya 

melalui agen, setelah dari agen tersalur lagi kepada sub agen, baru dari sub 

agen tersalur kepada penjual, tahapan penyaluran tersebut menyebabkan harga 

produk naik sampai Rp. 500,- pada waktu sampai ke tangan konsumen. Hal 

tersebut yang menjadi ketakutan bagi Ibu Fidyah maupun pemilik perusahaan 

rokok lainnya, ketika harga rokok miliknya di pasaran menjadi naik drastis, 

pemilik rokok takut jika nantinya konsumen berpindah ke produk rokok lain.  

 

 

No. Merk Rokok Jenis 
Harga Semester akhir 2009 Semester awal 2010 

Per P1* P2* P3* P1* P2* P3* 

1 Sam-Sung Kretek Pack 1950 2250 3000 2275 2500 3500 

2 Sam-Sung Cokelat Kretek Pack 1950 2250 3000 2275 2500 3500 

3 Sam-Sung Black Kretek Pack 2000 2400 3000 2337 2700 3500 

4 Sabuk Emas Kretek Pack 2000 2400 3000 2325 2700 3500 

5 Satu Dua Kretek Pack 1900 2100 2500 2225 2400 3000 

Keterangan : * =  Angka dalam bentuk Rupiah 
 P1 : Harga dari perusahaan ke agen 
 P2 : Harga dari agen ke sub agen 
 P3 : Harga tertinggi di pasaran konsumen 

Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 
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Sumber : Data Observasi Perusahaan Rokok Malang, 2010. 

Gambar 5.9 : Produk Rokok PR. Putra Gemilang 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ditambahkan lagi menurut Ibu Fidyah, ternyata ditempat penjualan rokoknya 

yaitu di Medan, Madura dan Jambi ternyata terdapat produk rokok pesaing dari 

perusahaan rokok golongan III yang merupakan anak perusahaan dari 

perusahaan golongan I yang cukup terkenal, tanpa mau menyebutkan nama dan 

merk produk tersebut, Ibu Fidyah mengatakan bahwa perusahaan tersebut 

berani mengeluarkan harga dari produk rokok yang cukup murah yaitu dengan 

berkisar antara Rp. 2800,- sampai Rp. 3000,- , menurut beliau perusahaan 

tersebut memang sengaja tidak ingin meraup keuntungan besar karena dana 

mereka disokong dari induk perusahaannya sehingga tujuan utamanya adalah 

untuk merusak pasaran produk-produk rokok golongan III yang sudah ada. 

 

5.7.2  Penurunan Nilai Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010  

 Pada waktu terjadi penurunan nilai tarif cukai di semester kedua tahun 2010 

yaitu sekitar bulan Juli, otomatis terjadi penurunan pula pada biaya produksi akan 

tetapi karena Ibu Fidyah telah memesan pita cukai di akhir tahun 2009 lalu 

sehingga mungkin dampak yang dirasakan baru ketika Ibu Fidyah akan 

memesan pita cukai di akhir tahun 2010 untuk periode kedepan. Menurut beliau 



112 

 

 

 

meskipun terdapat penurunan nilai tarif cukai tetapi pengeluaran untuk faktor-

faktor produksi lainnya tetaplah besar. Jika dikaitkan dengan penetapan harga 

apakah harga dari produk rokok tersebut akan diturunkan juga, ternyata menurut 

beliau harga produk rokok, tidak mungkin diturunkan, alasan yang diungkapkan 

karena dengan menurunkan harga produk rokok, dapat menyebabkan keraguan 

terjadi di masyarakat penikmat produk rokok yang mungkin awam tentang 

perubahan kebijakan cukai. Nantinya masyarakat akan berpikir bahwa ketika 

harga suatu produk rokok tersebut turun maka pasti kualitas dari produk tersebut 

diturunkan, entah bahan baku pembuatannya diganti dengan bahan-bahan lain 

yang lebih murah tetapi membahayakan maupun hal-hal negatif lainnya, begitu 

menurut pengalaman Ibu Fidyah sebagai pemilik perusahaan rokok. Berikut 

adalah harga rokok di semester kedua tahun 2010 : 

 

Tabel 5.7 
Daftar Harga Produk Rokok PR. Putra Semester Akhir Tahun 2010 

 

 

 

 
 

5.7.3  Kondisi PR. Putra Gemilang pada Tahun 2010 

Untuk mengetahui perkembangan perusahaan rokok ini pada tahun 2010 

yaitu ketika terjadi kenaikkan nilai tarif cukai dari tahun 2009 ke awal tahun 2010 

No. Merk Rokok Jenis 
Harga Semester awal 2010 Semester akhir 2010 

Per P1* P2* P3* P1* P2* P3* 
1 Sam-Sung Kretek Pack 2275 2500 3500 2275 2500 3500 
2 Sam-Sung Cokelat Kretek Pack 2275 2500 3500 2275 2500 3500 
3 Sam-Sung Black Kretek Pack 2337 2700 3500 2337 2700 3500 
4 Sabuk Emas Kretek Pack 2325 2700 3500 2325 2700 3500 
5 Satu Dua Kretek Pack 2225 2400 3000 2225 2400 3000 

Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 
Keterangan : * = Angka dalam bentuk Rupiah 
 P1 : Harga dari perusahaan ke agen 
 P2 : Harga dari agen ke sub agen 
 P3 : Harga tertinggi di pasaran konsumen 
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Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 

Keterangan : * = Angka dalam satuan bal (200 pack) 

selanjutnya sewaktu terjadi penurunan nilai tarif cukai pada pertengahan tahun 

2010, peneliti akan melihat dari jumlah produksi produk rokok PR. Putra 

Gemilang lalu menuju pada angka penjualan serta terakhir pada profit yang 

diperoleh oleh perusahaan. 

Pertama dari segi jumlah produksi produk rokok PR. Putra Gemilang, 

menurut Ibu Fidyah, perusahaan rokok ini hanya berproduksi berdasarkan order 

dari pemesan agar produk rokok nantinya tidak menimbun terlalu lama di tempat 

penyimpanan dan menyebabkan kualitas produk tersebut menurun. Sehingga 

dari jumlah produksi tersebut peneliti dapat melihat bagaimana permintaan pasar 

terhadap produk rokok dari perusahaan PR. Putra Gemilang. Berikut adalah 

trend 3 bulanan jumlah produksi PR. Putra Gemilang untuk sesuai dengan 

jumlah pesanan yang diterima di tahun 2010  pada 3 merk rokok yaitu Sam-

Sung, Sam-Sung Black dan Sabuk Emas : 

 

Gambar 5.10 : Trend 3 Bulanan Jumlah Produksi PR. Putra Gemilang 2010 
 

 
 

 

 

Dari trend jumlah produk yang dijual oleh PR. Putra Gemilang setiap 

tahunnya menunjukkan angka yang tidak menentu yaitu meskipun terjadi 

kenaikkan nilai tarif cukai, jumlah pemesanan produknya juga tidak begitu 
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menurun padahal berarti pada saat itu harga pada 3 merk tersebut diatas sudah 

dinaikkan atau bisa dikatakan pada saat itu Ibu Fidyah menjual setiap bal (200 

pack) kepada agen sebesar Rp 467.500,- yaitu naik kurang lebih sebesar 30 ribu 

rupiah dari tahun 2009. Begitu juga pada saat terjadi penurunan cukai, karena 

harga tetap sehingga yang berubah bukan dari segi pemesanan, tetapi dari 

keuntungan yang didapatkan karena biaya produksi otomatis menurun. Menurut 

beliau jika dari segi pemasaran, PR. Putra Gemilang ini masih memiliki 

pelanggan serta pangsa pasar sendiri sehingga meskipun terjadi kenaikkan 

harga pada produk perusahaan ini, tetap ada konsumen yang masih setia 

membeli produk perusahaan ini, dan jika terjadi penurunan jumlahnya tidak 

terlalu besar, sehingga memang perusahaan masih bisa meraih keuntungan. 

Kedua dari segi penjualan, menurut Ibu Fidyah untuk penjualan PR. Putra 

Gemilang ini terjadi penurunan pada 3 bulanan terakhir akan tetapi hal tersebut 

disebabkan memang karena PR. Putra Gemilang tidak melakukan pengiriman 

dikarenakan bulan puasa, sebab dikhawatirkan penjualan akan menurun pada 

bulan-bulan tersebut sehingga untuk mengantisipasi kerugian pada ongkos 

produksi yang lebih besar pada bulan-bulan tersebut Ibu Fidyah memutuskan 

untuk menghentikan pengiriman sementara. Untuk keseluruhan penjualan pada 

tahun 2010 sebenarnya tidak bisa dikatakan turun ataupun naik, meskipun terjadi 

perubahan kebijakan tarif cukai di awal atau di pertengahan tahun 2010. 

Meskipun angka penjualannya sempat turun tapi akan terjadi kenaikkan di 

periode-periode penjualan selanjutnya. Ibu Fidyah mengatakan, 

“Begini mas, kalau soal permintaan Putra Gemilang sama 
penjualannya, itu sebenarnya ya nggak bisa dibilang turun atau naik 
mas, cuman waktu awal-awal kami menaikkan harga sih sempat agak 
telat dari agen meminta produk kami, tapi nggak lama setelah itu 
normal lagi, jadi ya kadang turun kadang naik, nggak bergantung sama 
tarif cukai, mungkin lebih bergantung sama kondisi pasar kami yang 
disana mungkin ya mas, contohnya seperti pas bulan puasa ya 
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Keterangan : * = Angka dalam satuan milyar rupiah 

Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 

penjualan sempat turun karena memang kami nggak mengirim barang, 
daripada nanti rugi malah mas.” 

  

 Berikut ini adalah trend penjualan total 3 bulanan dari PR. Putra Gemilang 

pada tahun 2010 dimulai dari tahun 2009 akhir : 

 
Gambar 5.11 : Trend Penjualan Total Produk 3 Bulanan PR. Putra Gemilang  

Tahun 2010 
 

 

 
 

 
 
 
 

Terakhir dari hasil penjualan tersebut dapat pula diketahui bahwa profit 

yang didapatkan perusahaan rokok PR. Putra Gemilang ini hampir tidak 

mengalami kemerosotan. Meskipun jenis dari perhitungan laba-rugi perusahaan 

dilakukan beliau dalam rentang waktu per tahun, akan tetapi ketika peneliti 

mewawancarai lebih lanjut tentang bagaimana profit perusahaan ketika terjadi 

adanya kenaikkan cukai, dan bagaimana pula sewaktu terjadi penurunan nilai 

tarif cukai, dan Ibu Fidyah menjawab, 

“Ya...jadi begitulah mas kuncinya, pokoknya perusahaan dalam 
keadaan sehat, semua kebutuhan tenaga kerja diperhatikan, rajin-rajin 
melakukan pencarian terhadap bahan baku yang lebih murah, asalkan 
tidak menurunkan kualitas, kami juga bersikap baik dengan agen, terus 
yang paling penting harus dengan rajin dan teliti selalu melakukan 
perhitungan pada output sert input perusahaan mas, jadi dari situ kita 
tahu peluang mana yang bisa kita raih untuk menambah laba 
perusahaan kita. Disamping itu ya..pokoknya kita jangan tamak lah, 
pasti kan nanti ada jalannya, yang penting masih bisa hidup tercukupi 
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Keterangan : * = Angka dalam satuan juta rupiah 

Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang, Malang, 2010. 

dari usaha ini, terus orang yang kita pekerjakan juga ikut merasakan 
kesenangan bekerja disini, itu sudah cukup buat kami mas.”   

  
 
 

Berikut ini adalah profit tahunan dari PR. Putra Gemilang pada tahun 

2010 dimulai dari tahun 2007 akhir : 

 

Tabel 5.8 : Keuntungan Per Tahun PR. Putra Gemilang 

 

 

 

5.7.4  Elastisitas Permintaan Terhadap Harga Produk Rokok PR. Putra  
          Gemilang 

Jika dilihat tabel kenaikkan harga produk rokok diatas serta dibandingkan 

dengan jumlah penjualan dan keuntungan yang diterima oleh PR. Putra 

Gemilang pada tahun 2010 dapat diketahui perilaku permintaan pelanggan atau 

konsumen produk rokok dari PR. Putra Gemilang selama tahun 2010 melalui 

elastisitas permintaan konsumen terhadap harga produk rokok PR. Putra 

Gemilang dimana menggambarkan persentase perubahan harga produk rokok 

PR. Putra Gemilang yaitu ketika harga mengalami kenaikkan terhadap 

persentase jumlah permintaan konsumen dilihat dari jumlah produksi yang terjual 

dari PR. Putra Gemilang.  

No. Tahun Laba – Rugi* Sifat % 

1 2007 118.475.213 Laba - 

2 2008 123.241.066 Laba 3.8 (naik) 

3 2009 131.588.801 Laba 6.3 (naik) 

4 2010 129.829.100 Laba 1.3 (turun) 
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Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 
Keterangan : * = Angka (1) dan (2) menunjukkan semester  

Sebagai sampel produk yang akan diteliti , peneliti akan menganalisis 

produk rokok dari PR. Putra Gemilang dengan merk “Sam-Sung Black” karena 

merupakan produk andalan dari perusahaan ini, sehingga dianggap faktor rasa, 

promosi serta kemasan produk sudah merupakan yang terbaik dari PR. Putra 

Gemilang. Berikut adalah tabel jumlah perubahan harga dan permintaan salah 

satu produk rokok PR. Putra Gemilang : 

 

Tabel 5.9 : Perubahan Harga Dan Permintaan Rokok “Sam-Sung Black” 
 

 

 

 

 

 

  

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah permintaan pada akhir tahun, baik di 

tahun 2010 terjadi penurunan permintaan dikarenakan terdapat bulan puasa 

dimana PR. Putra Gemilang memang sengaja tidak melakukan penjualan, untuk 

menghindari kerugian karena menurut mereka pasti akan terjadi penurunan 

konsumsi rokok pada saat bulan puasa. Sedangkan pada saat terjadi kenaikkan 

harga akan tetapi jumlah permintaan produk dari tahun 2009 ke tahun 2010 tidak 

mengalami penurunan bahkan sempat mengalami sedikit kenaikkan, menurut Ibu 

Fidyah hal ini disebabkan kemungkinan karena produk rokok “Sam-Sung Black” 

sudah mulai banyak dikenal oleh konsumen. 

Sehingga agar dapat lebih jelas mengetahui elastisitas permintaan terhadap 

harga produk rokok PR. Putra Gemilang, peneliti membagi perhitungan 

elastisitas menjadi dua yaitu : 

Tahun* Harga  Rata-rata  
(Rp) Permintaan (Bal) 

 2009 (1) 3000 3600 

 2009 (2) 3000 2980 

 2010 (1) 3500 3705 

 2010 (2) 3500 3100 
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1. Perubahan pada semester awal 2010 dibandingkan dengan perubahan 

pada semester awal 2009 (Kondisi awal),  

2. Sedangkan untuk perubahan pada semester akhir 2010 akan 

dibandingkan dengan perubahan pada semester akhir 2009 (Kondisi 

akhir).  

Karena memiliki kondisi penjualan yang sama. Adapun perhitungannya 

menggunakan rumus midpoint atau titik tengah, sebagai berikut : 

a) Kondisi awal  

% QA = 
/

 x 100% = 2.87% 

% PA = 
/

 x 100% = 15.3% 

Elastisitas permintaan terhadap harga = 
. %
. %

 = 0.1 (Inelastis)  

b) Kondisi akhir 

% QB = 
/

 x 100% = 3.9% 

% PB = 
/

 x 100% = 15.4% 

Elastisitas permintaan terhadap harga = 
. %
. %

 = 0.2 (Inelastis) 

Untuk melihat besaran elastisitas pada awal tahun 2010 sewaktu terjadi 

kenaikkan harga disebabkan adanya kenaikkan tarif cukai, maka data harga dan 

kuantitas permintaan pada awal tahun 2010 akan dibandingkan dengan data 

harga dan kuantitas permintaan pada awal tahun 2009, dan diperoleh hasil 

bahwa kondisi permintaan produk rokok “Sam-Sung Black’’ terhadap kenaikkan 

harga yang ditetapkan oleh PR. Putra Gemilang bersifat inelastis atau berarti 
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Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang,2010. 

bahwa naiknya harga produk rokok “Sam-Sung Black” tidak menyebabkan 

permintaan konsumen akan produk ini mengalami penurunan atau bahkan 

bersubtitusi ke produk rokok lainnya. 

Pada kondisi akhir semester dimana terjadi penurunan produksi dikarenakan 

terdapat bulan puasa, peneliti membandingkannya dengan harga sebelum 

kenaikkan di semester akhir 2009 dan setelah kenaikkan di semester hasil tahun 

2010, dan kondisi yang ditimbulkan juga serupa dengan pada saat keadaan 

penjualan normal di semester-semester awal tahun yaitu bersifat inelastis atau 

berarti bahwa naiknya harga produk rokok Sam-Sung Black tidak menyebabkan 

permintaan konsumen akan produk ini mengalami penurunan atau bahkan 

bersubtitusi ke produk rokok lainnya. Secara keseluruhan bentuk elastisitas 

permintaan terhadap produk rokok ‘’Sam-Sung Black’’ dapat digambarkan secara 

grafik adalah sebagai berikut : 

Gambar 5.12 : Bentuk Slope Inelastis Produk Rokok “Sam-Sung Black”  
2009-2010 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat meskipun harga Po pada produk rokok PR. 

Putra Gemilang mengalami kenaikkan menjadi harga P1 akan tetapi permintaan 
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akan produk rokok Qo tersebut tidak menurun hal terebut disebabkan karena 

semakin lama produk dari PR. Putra Gemilang ini semakin lama akan semakin 

dikenal di pasarannya sehingga akan menciptakan pelanggan-pelanggan baru 

untuk produk PR. Putra Gemilang yang tidak begitu terpengaruh dengan adanya 

kenaikkan harga. Alasan yang berikutnya adalah PR. Putra Gemilang berhasil 

mengalokasikan berbagai sumber daya dalam faktor produksinya sehingga 

adanya kenaikkan nilai tarif cukai tidak menyebabkan kenaikkan biaya produksi 

yang terlalu tinggi dan berdampak pada perusahaan tidak perlu menaikkan harga 

yang terlalu tinggi pula. Hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2010 ini 

kenaikkan harga produk rokok dari PR. Putra Gemilang tidak menyebabkan 

penurunan penjualan mereka. 

 

 

5.7.5  Analisis Surplus Konsumen & Produsen pada PR. Putra Gemilang 

Adanya kenaikkan nilai tarif cukai hasil tembakau secara tidak langsung 

berdampak pada kenaikkan biaya produksi pada produk rokok sehingga PR. 

Putra Gemilang harus menaikkan harga produk rokoknya di tahun 2010 agar 

tetap dapat memperoleh keuntungan serta menutupi besarnya beban produksi. 

Sedangkan ketika terjadi penurunan nilai tarif cukai hasil tembakau pada 

semester kedua tahun 2010 ,tidak menyebabkan adanya penurunan harga pada 

produk rokok PR. Putra Gemilang. Hal-hal tersebut di atas memungkinkan untuk 

PR. Putra Gemilang memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut sedangkan 

konsumen dari produk PR. Putra Gemilang secara tidak langsung mengalami 

kerugian atau penurunan keuntungan yang diperoleh dalam mengkonsumsi 

produk rokok dari PR. Putra Gemilang tersebut, atau bahkan sebaliknya. Untuk 

dapat menganalisis keadaan perubahan harga terhadap permintaan dan 
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penawaran pada produk rokok PR. Putra Gemilang di tahun 2010 secara lebih 

lanjut maka peneliti mengambarkan ke dalam bentuk kurva surplus produsen dan 

surplus konsumen, seperti berikut : 

a) Semester awal tahun 2010 

Pada semester awal tahun 2010 terdapat kebijakan tentang kenaikkan nilai 

tarif cukai yang akhirnya berdampak pada kenaikkan harga produk rokok dari 

PR. Putra gemilang dari Po yaitu Rp. 3000,- per pack menjadi P1 yaitu Rp. 

3500,- per pack dikarenakan tarif cukai untuk pabrik rokok golongan III yang 

sebelumnya Rp. 40,- menjadi Rp. 65,- 

 

Gambar 5.13 : Kurva Surplus Produsen-Konsumen Produk Rokok*  
 PR. Putra Gemilang  
 

Semester Awal Tahun 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010. 
Keterangan : * = Menggunakan data produk rokok “Sam-Sung Black” 
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Kenaikkan nilai tarif cukai tersebut menyebabkan adanya kenaikkan biaya 

produksi dimana agar penjualan dari produk rokok dari PR. Putra Gemilang ini 

tetap kompetitif dalam pasar yaitu kenaikkan harga produk rokok itu sendiri tidak 

terlalu tinggi dan tetap bisa mendapatkan profit yang maksimal, perusahaan 

harus menekan biaya produksinya atau bisa dikatakan seakan-akan perusahaan 

mengurangi jumlah produksi dari produk rokok tersebut. Sehingga tercipta 

keseimbangan baru ketika Qo berubah menjadi Q1 dan garis penawaran beribah 

menjadi S1, yaitu dari titik A keseimbangan pertama menjadi titik B. Kenaikkan 

harga produk itu sendiri juga menciptakan daerah surplus konsumen yang baru, 

yang menandakan dengan adanya kenaikkan harga produk rokok tersebut 

surplus yang diperoleh konsumen semakin mengecil (daerah berwarna kuning), 

sedangkan untuk surplus produsen besarnya tetap meskipun berubah bentuk jika 

dibandingkan dengan keseimbangan pertama di titik A. 

b) Semester akhir tahun 2010 

Pada semester akhir tahun 2010 dimana terdapat kebijakan penurunan nilai 

tarif cukai hasil tembakau untuk perusahaan rokok golongan III yaitu dari Rp. 65,- 

menjadi Rp. 50,- menyebabkan berdampak pada penurunan biaya produksi 

produk rokok. Akan tetapi fenomena yang terjadi pada sebuah produk rokok yaitu 

dimana harga produk rokok yang telah naik tidak dapat diturunkan kembali 

karena dapat menyebabkan keraguan konsumen dalam mengkonsumsi sebuah 

produk rokok dengan adanya kemungkinan-kemungkinan penurunan kualitas 

produk. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang awam atau konsumen rokok 

yang mengetahui adanya penurunan nilai tarif cukai atau yang disebut dengan 

asymetric information. Adanya asymetric information itu pula yang menyebabkan 

PR. Putra Gemilang akan mendapatkan profit lebih dari adanya penurunan biaya 

produksi akan tetapi penjualan yang mereka dapatkan tetap sama dikarenakan 
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patokan harga yang tidak berubah, sedangkan konsumen yang tidak mengetahui 

perihal penurunan nilai tarif tersebut tetap tidak merasakan adanya kerugian dari 

pembelian produk rokok dengan harga yang bertahan yaitu Rp. 3500,- per pack. 

Berikut adalah kurva surplus konsumen dan produsen untuk keadaan di 

semester akhir : 

 

Gambar 5.10 : Kurva Surplus Produsen-Konsumen Produk Rokok* 
                                PR. Putra Gemilang  

 
Semester Akhir Tahun 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kurva diatas ditunjukkan keadaan pasar yang kompetitif dimana 

besaran surplus konsumen serta surplus produsen mencapai kedaaan yang 

maksimal sehingga kedua belah pihak dapat sama-sama merasakan keuntungan 

yang maksimal pula, dari yang sebelumnya dari titik B dengan adanya penurunan 

Sumber : Perusahaan Rokok PR. Putra Gemilang Malang, 2010 
Keterangan : * = Menggunakan data produk rokok “Sam-Sung Black” 
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harga dari P1 menjadi P2 menyebabkan suatu keseimbangan baru di titik C 

ketika garis penawaran juga bergerak dari S1 menuju S2. 

Daerah berwarna abu-abu menggambarkan besaran surplus konsumen 

yang seharusnya dapat ditambahkan jika PR. Putra Gemilang menurunkan harga 

produk rokoknya, akan tetapi karena ternyata harga produk rokok tidak turun 

meskipun biaya produksi yang dikeluarkan mengalami penurunan akibat adanya 

kebijakan penurunan nilai tarif cukai,maka besaran surplus konsumen menjadi 

tetap seperti keadaan pada semester awal tahun 2010, yang digambarkan pada 

daerah berwarna abu-abu sedangkan besaran surplus produsen tetap meningkat 

karena harga yang ditetapkan bisa lebih tinggi dari biaya produksi yang 

dikeluarkan, yang digambarkan pada daerah berwarna biru.  

 

5.8  Analisis Perkembangan Perusahaan Rokok Golongan III  

Dari beberapa hasil penelitian diatas terhadap ketiga pabrik rokok yaitu PR. 

Putra Gemilang, PR. Djagung Padi serta PR. Flora Abadi, peneliti melihat 

perlunya untuk setiap pemilik perusahaan rokok untuk menerapkan berbagai 

macam strategi yang digunakan untuk mempertahankan perusahaan mereka 

ketika terdapat banyaknya kebijakan dari pemerintah yang dirasa menyulitkan 

bagi perusahaan rokok golongan III tersebut. Perkembangan sebuah perusahaan 

rokok ditentukan dari awal faktor-faktor produksi perusahaan tersebut berjalan 

untuk menghasilkan suatu produk rokok yang siap dijual kepada konsumen. 

Maka dari itu hanya perusahaan rokok yang memiliki kriteria ’sehat’ yang dapat 

tetap berkembang ketika terkena dampak dari kebijakan tarif cukai hasil 

tembakau. Kriteria ‘sehat’ yang dimaksud adalah perusahaan rokok dengan 

manajemen keuangan yang baik serta mampu mengalokasikan sumberdaya 

yang mereka miliki dengan efektif dan efisien selain itu juga menerapkan strategi-
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strategi untuk menekan biaya produksi dan memperlancar penjualan produk 

mereka. 

Sebenarnya terkait masalah penjualan, pemilik perusahaan rokok sudah 

mendapatkan kemudahan karena rokok sendiri merupakan adicting product yang 

menyebabkan jumlah konsumen rokok juga tetap tinggi. Hal itu dapat dibuktikan 

melalui penelitian pada PR. Putra Gemilang dimana hasil pengaruh permintaan 

barangnya terhadap harga produk rokok dari perusahaan rokok golongan III 

tersebut adalah inelastis, yaitu meskipun terdapat kenaikkan harga dari produk 

rokok tersebut, minat pembeli masih tetap tinggi. Akan tetapi strategi yang 

diterapkan oleh PR. Putra Gemilang tersebut adalah dengan menekan biaya 

produksi semaksimal mungkin agar kenaikkan harga dari produk rokok mereka 

tidak menjadi terlalu tinggi sehingga konsumen tidak bersubtitusi ke produk rokok 

lainnya. Keuntungan lainnya yang bisa didapatkan oleh perusahaan rokok pada 

tahun 2010 ini adalah ketika terjadi penurunan nilai tarif cukai pada pertengahan 

tahun 2010. Pada keadaan ini pemilik perusahaan rokok dapat mendapatkan 

tambahan profit yang terjadi ketika biaya produksi yang menurun disebabkan 

nilai tarif cukai yang menurun sedangkan harga rokok di pasaran tetap. 

Masyarakat awam yang mengkonsumsi rokok tersebut tidak mengetahui adanya 

penurunan nilai tarif cukai tersebut sehingga mereka tidak merasa rugi untuk 

mengeluarkan nominal harga yang sama seperti sewaktu terjadi kenaikkan nilai 

tarif cukai di awal tahun 2010.  

Keadaan-keadaan seperti tersebut diatas seharusnya dapat dijadikan acuan 

bagi pemilik pabrik rokok untuk lebih cermat mengolah biaya produksinya serta 

menetapkan harga yang tepat untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak 

menyebabkan pelanggan rokok mereka tidak bersubtitusi ke produk rokok 

lainnya, selain itu pula perlu diusahakan untuk tetap menjaga kualitas dari produk 
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rokok itu sendiri yang diseimbangkan dengan harga yang ditetapkan, karena 

dengan adanya perilaku tersebut maka akan mempermudah pemasaran sebuah 

produk rokok dimana konsumen akan selalu mencari produk rokok tersebut. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan        

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode pengumpulan data berupa 

wawancara mendalam, observasi dan survei lapang pada tempat penelitian utama 

yaitu perusahaan rokok PR. Putra Gemilang, serta pada tempat penelitian tambahan 

yaitu PR. Djagung Padi, PR. Flora abadi dan yang terakhir pada KPPBC Tipe Madya 

Cukai Kota Malang, diketahui berbagai kesimpulan yaitu : 

 

6.1.1 Tentang Kebijakan Perubahan Nilai Tarif Cukai Hasil Tembakau       

1. Kebijakan tentang kenaikkan cukai setiap tahunnya merupakan keputusan 

dari pemerintah sesuai dengan roadmap industri rokok yang telah ditetapkan 

pada tahun 2007 dan berlaku sampai pada tahun 2020, sebagai target dari 

pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara melalui cukai hasil 

tembakau yang memang merupakan salah satu penerimaan terbesar negara 

sampai saat ini. Adapun dari pungutan tersebut nantinya akan diberikan 

alokasi pengembalian dana ke masyarakat khususnya pemilik pabrik rokok 

berupa Dana Bagi Hasil Cukai (DBH) dalam wujud yang bermacam-macam. 

2. Adanya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut 

berupa kenaikkan nilai tarif cukai hasil tembakau maupun regulasi-regulasi 

yang mengikuti tiap tahunnya, bertujuan untuk mentertibkan seluruh pemilik 

perusahaan rokok khususnya untuk perusahaan rokok kelas kecil yang 

sering melakukan penyelewengan aturan dikarenakan minimnya permodalan 
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mereka. Sehingga pada akhirnya pemerintah bermaksud agar terciptalah, 

perusahaan-perusahaan rokok yang memang benar-benar siap dan berniat 

untuk berusaha disamping tujuan pemerintah lainnya untuk secara tidak 

langsung membatasi perusahaan rokok yang menjamur dengan 

memperhatikan pula unsur kesehatan masayarakat Indonesia, sampai pada 

target tahun 2020 nantinya.   

3. Penurunan nilai tarif cukai pada tahun 2010 serta regulasi pembatasan 

produksi merupakan strategi pemerintah untuk perlahan-lahan menaikkan 

perusahaan rokok golongan III agar berpindah ke golongan II, karena 

dirasakan oleh perusahaan akan lebih menguntungkan dengan batasan 

jumlah produksi yang lebih besar meskipun pungutan cukai lebih besar pula, 

dan akhirnya secara tidak langsung nantinya akan menambah jumlah 

pemasukan negara. Mengenai penurunan nilai tarif cukai tersebut 

pemerintah mensosialisasikan kepada pemilik perusahaan rokok 

dikarenakan agar perusahaan-perusahaan rokok golongan III bisa terlebih 

dahulu mempersiapkan kondisi perusahaan mereka guna menghadapi 

kenaikkan nilai tarif di tahun 2011. 

 

6.1.2 Tentang Perkembangan Perusahaan Rokok Golongan III       

1. Perkembangan sebuah perusahaan rokok ditentukan oleh faktor-faktor 

produksi mereka. Faktor produksi tersebut antara lain adalah pita cukai, 

bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja ,serta alat dan tempat 

produksi. Sedangkan yang menjadi indikator dalam perkembangan sebuah 

perusahaan rokok adalah profit perusahaan yang dilihat dari harga produk 

dan pemasaran mereka. 
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2. Kenaikkan serta penurunan nilai tarif cukai hasil tembakau ditambah 

perubahan regulasi yang mengikutinya akan sangat berpengaruh terhadap 

faktor produksi karena nantinya akan menambah biaya produksi dalam 

perusahaan rokok tersebut. Sedangkan ketika terjadi penurunan tarif cukai 

akan otomatis akan mengurangi biaya produksi mereka. 

3. Pengaruh dari adanya kebijakan nilai tarif cukai hasil tembakau paling 

dirasakan oleh perusahaan rokok golongan III, Akan tetapi untuk perusahaan 

rokok seperti PR. Putra Gemilang sudah memiliki strategi-strategi serta 

perhitungan yang kuat untuk bertahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah 

tersebut. 

4. Kenaikkan nilai tarif cukai hasil tembakau, menyebabkan PR. Putra Gemilang 

harus menaikkan harga seluruh produk mereka, sedangkan ketika terjadi 

penurunan nilai tarif cukai hasil tembakau pada pertengahan tahun 2010 

tidak bisa mengembalikan atau menurunkan harga produk perusahaan PR. 

Putra Gemilang dengan alasan karena hal tersebut berhubungan langsung 

dengan pencitraan produk rokok PR. Putra Gemilang dan dapat 

menyebabkan keraguan oleh konsumen terhadap penurunan kualitas 

produk. Hal tersebut yang seringkali menjadi ketakutan utama para pemilik 

perusahaan rokok ketika mereka harus menaikkan harga produk mereka. 

5. Penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya kenaikkan nilai tarif 

cukai ternyata tidak menyebabkan profit dari PR. Putra Gemilang mengalami 

kemerosotan, hal tersebut karena perusahaan ini berhasil meminimalisir 

biaya produksi mereka meskipun dengan tetap menjaga kualitas produk 

mereka. Sehingga PR. Putra Gemilang bisa tetap bertahan dari adanya 

perubahan kebijakan nilai tarif cukai hasil tembakau serta regulasi yang 
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mengikutinya di tahun 2010 dan bisa dikatakan perkembangannya hampir 

sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu tidak naik dan tidak mengalami 

kemerosotan. 

6. Pada perusahaan rokok PR. Putra Gemilang pengukuran elastisitas pada 

produk rokok “Sam-Sung Black” diperoleh hasil bahwa kondisi permintaan 

produk rokok “Sam-Sung Black’’ terhadap kenaikkan harga yang ditetapkan 

oleh PR. Putra Gemilang bersifat inelastis atau berarti bahwa naiknya harga 

produk rokok “Sam-Sung Black” tidak menyebabkan permintaan konsumen 

akan produk ini mengalami penurunan atau bahkan bersubtitusi ke produk 

rokok lainnya. 

7. Pada semester awal tahun 2010 terdapat kebijakan tentang kenaikkan nilai 

tarif cukai yang akhirnya berdampak pada kenaikkan harga produk rokok dari 

PR. Putra gemilang dari Rp. 3000,- per pack menjadi Rp. 3500,- per pack 

dikarenakan tarif cukai untuk pabrik rokok golongan III yang sebelumnya Rp. 

40,- menjadi Rp. 65,- menyebabkan surplus konsumen terhadap produk 

rokok PR. Putra Gemilang menurun. 

8. Sedangkan Pada semester akhir tahun 2010 dimana terdapat kebijakan 

penurunan nilai tarif cukai hasil tembakau untuk perusahaan rokok golongan 

III yaitu dari Rp. 65,- menjadi Rp. 50,- menyebabkan berdampak pada 

penurunan biaya produksi produk rokok. Akan tetapi fenomena yang terjadi 

pada sebuah produk rokok yaitu dimana harga produk rokok yang telah naik 

tidak dapat diturunkan kembali karena dapat menyebabkan keraguan 

konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk rokok dengan adanya 

kemungkinan-kemungkinan penurunan kualitas produk. Hal tersebut 

dikarenakan tidak semua orang awam atau konsumen rokok yang 
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mengetahui adanya penurunan nilai tarif cukai atau yang disebut dengan 

assymetric information.  

9. Adanya assymetric information itu pula yang menyebabkan PR. Putra 

Gemilang akan mendapatkan profit lebih dari adanya penurunan biaya 

produksi akan tetapi penjualan yang mereka dapatkan tetap sama 

dikarenakan patokan harga yang tidak berubah, sedangkan konsumen yang 

tidak mengetahui perihal penurunan nilai tarif tersebut tetap tidak merasakan 

adanya kerugian dari pembelian produk rokok dengan harga yang bertahan 

yaitu Rp. 3500,- per pack.  

 

6.2 Saran 

Melihat dari kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan adalah : 

1. Bagi pemilik perusahaan rokok, untuk menghadapi adanya kenaikkan nilai 

tarif cukai hasil tembakau pada tahun-tahun berikutnya, diperlukan 

perhitungan biaya produksi yang jelas agar tidak mengalami kerugian, selain 

itu perlu diperhatikan dengan jelas kebutuhan satu demi satu faktor-faktor 

produksi yang ada karena nantinya hal tersebut akan menentukan penjualan 

dari perusahaan rokok tersebut sehingga tidak menurunkan profit 

perusahaan. 

2. Bagi pemerintah, agar lebih diperjelas lagi arahan-arahan bagi masyarakat 

yang ingin membuka usaha dalam memiliki perusahaan rokok agar nantinya 

hanya pemilik perusahaan rokok sudah benar-benar siap dan mapan ketika 

menjalani usaha tersebut yang terdapat di Kota Malang ini maupun kota-kota 

lainnya serta sudah siap pula untuk mengikuti aturan-aturan serta kebijakan 

yang telah diprogram oleh pemerintah untuk tahun-tahun kedepannya. 
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