
i 
 

 

EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI 

HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR PELAYANAN BEA 

CUKAI DI KOTA MAKASSAR 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya 
(A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan 

 

 

 

Oleh: 

ANDI MUTIA MADANI 

NIM: 105751103518 

 

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III) 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

MAKASSAR 

2021 



ii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 
 

“Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak walaupun 
demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya”. 

 

 

PERSEMBAHAN 

puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga Karya 

Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillahi rabbil alamin 

 

Karya tulis ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku ibunda Hj.A.Budiarti 

dan Bapak H.A.Ahmad serta Hj.A.Asia yang saya cintai,  

orang-orang yang saya sayang dan Almamaterku. 

 

PESAN  

Libatkanlah Allah SWT dalam setiap urusanmu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 

 

 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, dzat 

yang hanya kepada-nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala 

pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Evaluasi Sistem Dan Prosedur 

Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Di 

Kota Makassar”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu Alaihi 

Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk 

umat manusia. Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini yang dimaksud agar 

dapat memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan 

pada program studi Diploma III Perpajakan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari 

sempurna, hal itu disadari karena keterbatsan kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga karya tulis ini bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan 

karya tulis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan 

berupa bimbingan yang sangat berharga dari bebrbagai pihak mulai dari 

pelaksanaan hingga penyusunan laporan karya tulis ini. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang 

membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan karya 



vii 
 

tulis ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ibuku Hj.Andi Budiarti, 

Bapakku H. Andi Ahmad serta Mamaku Hj.Andi Asia yang selalu mendo’akan 

serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril 

maupun materil. Untuk kakakku Andi Devi Ayu Randika, S.M., dan adikku Andi 

Sri Reski, Andi Husnul Khatimah yang selalu memberikan do’a dan semangat. 

Selama penulisan karya tulis ilmiah ini tentunya penulis mendapat banyak 

bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. 

Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyan Makassar beserta staff dan jajarannya. 

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana 

Suarni, SE.,M.ACC selaku Wakil Dekan I fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Muchriana, SE., 

M.Si.,Ak selaku Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Bapak Abdul Muttalib, SE., MM selaku Wakil 

Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Serta Bapak Dr. Sulaeman Masnan S.Pd.I., M.Pd.I selaku 

Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

3. Bapak Dr.H.Andi Rustam SE.,Akt.,CA,CPAI,CPA ASEAN CPA selaku 

ketua prodi program studi D-III perpajakan dan segenap dosen beserta 

staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 



viii 
 

4. Ibu Dr. Muryani Arsal SE.,M.M.,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Bapak 

Abd Salam SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP selaku pembimbing II yang telah 

bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah ini meski ditengah kesibukan dan kepadatan aktivitasnya. 

5. Bapak Rustan SE.,M.Si.,Ak.CA.CPA selaku penasehat akademik yang 

bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menumpuh 

studi di jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

6. Seluruh Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu 

dan nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya. 

7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Kanwil DJBC 

Sulawesi Bagian Selatan serta Kantor Pelayanan Bea Cukai Kota 

Makassar 

8. Terimakasih kepada keluarga Besar Patta Cagoge Family dan Sinar AA 

Family atas segala motivasi, dukungan serta bantuan bersifat material 

dan non material 

9. Terimakasih kepada sahabat bobrok saya Syahrani Mutmainnah dan 

A.Aswirani Alfina AR yang selalu menghibur dan memberikan semangat 

serta doa dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 

10. Untuk sahabat tercinta dari SMA hingga detik ini yaitu Yaumil Khaeriyah 

dan Nurafni Annisa terima kasih atas motivasi-motivasinya. 

11. Terimakasih untuk teman-teman prodi perpajakan 2018 yang selalu saling 

support. 



ix 
 

12. Terimakasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian 

saya. 

13. Terimakasih untuk orang-orang yang selalu bertanya kapan saya 

diwisuda. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini jauh dari sempurna, 

semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua 

pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya 

tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca. 

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan karya tulis 

ilmiah ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

                                                    

                                                                                Makassar, 16 November 2021 

         Penulis  

 

Andi Mutia Madani 

 

 

 

 

 



x 
 

ABSTRAK 

ANDI MUTIA MADANI, 2021. Evaluasi Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pelayanan Bea Cukai di 

Kota Makassar. Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi 

Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I 

Muryani Arsal dan Pembimbing II Abd.Salam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur 

pemungutan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

Cukai Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian 

Kualitatif, Data yang diolah penulis merupakan hasil wawancara kepada pihak 

Bea Cukai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teknik Dokumentasi dan Teknik wawancara dimana penulis bertatap 

muka langsung dengan Narasumber. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya perubahan aturan 

Undang-Undang pada sistem dan prosedur dalam melakukan pemungutan cukai 

hasil tembakau berdampak positif terhadap penerimaannya dikarenakan sistem 

dan prosedurnya yang tidak rumit serta penerimaan cukai hasil tembakau pun 

semakin meningkat. 

 

Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Pemungutan Cukai Hasil Tembakau 
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ABSTRACT 

 Andi Mutia Madani, 2021. Evaluation of Systems and Procedures 

for Collection of Excise duty on Tobacco Products at the customs service 

office in the city of Makassar . Scientific Writing of the Faculty of Economics 

and Business of Taxation Study Program, Muhammadiyah University of 

Makassar. Supervised by supervisor I Muryani Arsal and Supervisor II 

Abd.Salam. 

 This study aims to determine the system and procedure for collecting 

excise on tobacco products at the Makassar City Customs Supervision and 

Service Office. The type of research used is a qualitative research method, the 

data processed by the author is the result of interviews with the Customs and 

Excise. Data collection techniques used in this study are Documentation 

Techniques and Interview Techniques where the author is face to face with the 

resource person. 

 The results of this study indicate that changes in the laws and 

regulations on the system and procedures for collecting excise on tobacco 

products have a positive impact on revenues due to the uncomplicated systems 

and procedures. 

 

 

Keywords: System and Procedures. Collection Excise on Tabacco Products 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi juga 

sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Negara indonesia adalah negara 

berkembang yang memerlukan dana yang tidak sedikit untuk mendanai 

prasarana pembangunan negara serta kebutuhan lainnya. Sekarang ini 

pendapatan negara semakin menyusut baik yang berasal dari industri migas dan 

industri pariwisata. Pemerintah indonesia melakukan peminjaman dana dari luar 

negeri untuk menyokong pembangunan. Tetapi,sekarang sangat susah untuk 

mendapatkan pinjaman dari negara lain. Maka dari itu, melalui penerimaan pajak 

dan bea cukai yang menjadi salah satu usaha pemerintah agar dapat 

meningkatkan pendapatan negara. 

 Saat ini merokok sangat digemari oleh pria termasuk para remaja dan 

anak yang masih dibawah umur. Jika dilihat dari sisi kesehatan banyaknya 

permintaan konsumen terhadap rokok membawa dampak negatif pada 

kesehatan. Sedangkan dari sisi ekonomi khususnya pendapatan negara 

sangatlah berpengaruh karena rokok merupakan sektor terbesar pendapatan 

negara sebab dikenainya cukai terhadap tembakau yang ada didalam rokok. 

Dengan adanya kenyataan diatas maka muncullah suatu problem yakni antara 

perekonomian negara  atau kesehatan masyarakat. Dari problematika yang ada 

pemerintah melakukan pemungutan cukai tembakau  yang terstruktur dengan 

prosedur pemungutan. 
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 Pemerintah mengklaim bahwa sumber pendapatan negara yang sangat 

berepengaruh saat ini adalah cukai hasil tembakau karena memiliki kontribusi 

yang besar kepada kas negara, Juga dalam pengolahan tembakau kedalam 

bentuk rokok yang peminatnya semakin meningkat maka terbukanya lapangan 

kerja secara tidak langsung. Dengan adanya pengolahan tembakau tersebut juga 

menghidupkan industri dalam negeri. Ini menjadi bukti bahwa tembakau sangat 

berpengaruh pada perekonomian Indonesia. 

Tabel 1. 1 Kontribusi Cukai Hasil Tembakau terhadap APBN 2017-2020 

Tahun Kontribusi Cukai Hasil Tembakau terhadap APBN  

2017 147,7 Triliun 

2018 152,9 Triliun 

2019 158,9 Triliun 

2020 171,9 Triliun 
Sumber: Kementerian Keuangan (2020)  

 Dalam pelaksanaan pemungutan bea dan cukai ini ditangani langsung 

oleh lembaga pemerintah yang berwewenang serta bertanggung jawab yakni 

kantor pelayanan Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaan pemungutan cukai hasil 

tembakau terdapat langkah-langkah atau prosedur yang berlaku yang diatur 

dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang 

No.39 Tahun 2007. Akibat perubahan undang-undang tersebut perlu diadakan 

evaluasi sistem dan tata cara pemungutan cukai hasil tembakau di setiap kantor 

pelayanan Bea dan Cukai terkhususnya di Kota Makassar agar sesuai dengan 

tata cara atau prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai di Kota Makassar” 
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B Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut maka masalah yang ingin 

kami bahas dalam penelitian ini yaitu: “Apakah pelaksanaan pemungutan Cukai 

Hasil Tembakau pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Makassar berjalan 

sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 2007?”. 

C Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur 

PemungutannCukai Hasil TembakauuPada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Di Kota Makassar setelah dilakukan perubahan sesuai dengan prosedur yang 

diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 2007.  

  

D Manfaat Penelitian 

Sesuai dari tujuan penelitian tersebut,adapun manfaat penelitian yang  

    dapat diperoleh yaitu: 

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu untuk 

menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Evaluasi prosedur 

pemungutan cukai hasil tembakau.  

2) Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

referensi untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi 

kepada akademis mengenai bagaimana sistem prosedur pemungutan 

cukai hasil tembakau. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi sesuai dengan penelitian yang serupa 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A Landasan Teori 

1. Cukai  

  Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-

barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, 

yaitu: 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. Cukai merupakan pungutan 

negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas 

pembelian barang yang spesifik yang sering disebut dengan barang kena 

cukai. Purwito (2010:408) 

     Secara lebih jelas dan lengkap undang-undang mengenai 

pengenaan dan ketetapan cukai telah diatur dalam undang-undang 

nomor 11 Tahun 1995 mengenai cukai dan undang-undang no.39 tahun 

2007 mengenai perubahan undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang 

cukai. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dikenakannya cukai 

untuk suatu barang konsumsi masyarakat telah diatur dalam undang-

undang dan memiliki kekuatan hukum yang sah didalam pengenaannya, 

jadi apabila terjadi pelanggaran didalam penerapannya maka akan diberi 

sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Barang barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik diatur dalam pasal 2 

undang-undang no.39 tahun 2007 tentang cukai adalah sebagai berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
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a. Konsumsinya perlu dikendalikan 

b. Peredarannya perlu diawasi 

c. Pemakaiannya dapat mengakibatkan dampak negatif bagi 

masyarakat 

d. Perlunya pembebanan pungutan negara terhadap 

pemakainya demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai 

berdasarkan undang-undang.   

2. Tembakau  

 Tembakau menurut KBBI adalah tumbuhan berdaun lebar,  daunnya 

diracik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu dan sebagainya. 

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga 

dinamai sama. Meskipun beberapa anggota Nicotiana lainnya juga dipakai 

dalam tingkat sangat terbatas. Tembakau adalah produk semusim yang 

bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. 

Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu 

luang atau "hiburan", yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu.  

3. Cukai Hasil Tembakau  

Cukai hasil tembakau sendiri merupakan cukai yang dikenakan pada 

hasil pengolahan tembakau, salah satunya rokok. Hal ini berarti rokok 

merupakan salah satu produk yang dikenakan cukai atau biasa disebut 

cukai rokok. Di sisi lain, rokok juga merupakan salah satu jenis dari pajak 

daerah. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasil_bumi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Nicotiana
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
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Cukai atas hasil tembakau dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan sebagai cukai rokok. Namun, UU 

No. 28/2009 tidak menjabarkan definisi dari cukai rokok. Akan tetapi, 

apabila merujuk pada Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 11/1995 jo. UU No. 

39/2007, cukai dapat didefinisikan sebagai tembakau yang meliputi sigaret, 

cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. 

4. Evaluasi 

Menurutt Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Evaluasi 

adalah penilaian. Evaluasi yaitu bagian dari sistem manajemen yaitu 

pelaksanaan, perencanaan, organisasi, evaluasi dan monitoring. 

Evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mengumpulkan mendeskripsikan, menginterpretasikan,dan menyajikan 

informasi tentang suatu program untuk dapat sebagai dasar untuk membuat 

keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya 

(Widoyoko, 2012:6). Evaluasi adalah suatu proses yang mencakup 

pengukuran dan testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang 

nilai. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang menyatakan 

bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas 

dari pengukuran dan penilaian (Ali Hamzah, 2014: 12). 

Dari pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di 

atas maka dapat disimpulakan bahwa evaluasi ialah implementasi suatu 

prosedur ilmiah yang terstruktur untuk menilai rancangan, kemudian 

menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 

penerapan dan efektifitas suatu program. Evaluasi meliputi menilai dan 
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mengukur yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Penilaian 

dan pengukuran hubungannya saling berkaitan. 

5. Sistem  

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa 

Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri 

atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu 

tujuan. Sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang terjadi berulang kali 

atau yang sering terjadi. Suatu sistem dapat dirumuskan sebagai kumpulan 

atau variabelvariabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling 

tergantung satu sama lain dan terpadu. Menurut Romney dan Steinbart 

dalam jurnal Penda Sudarto Hasugian, Dkk (2017 : 33) “sistem adalah suatu 

rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling 

berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

dimana sistem biasanya terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang 

mendukung sistem yang lebih besar” Menurut Fery Wongso (2016 : 163) 

“Sistem adalah kumpulan atau rangkaian komponen-komponen yang saling 

berhubungan, bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan dengan melalui tiga tahapan input (masuk), proses dan output 

(keluar)”. Menurut Sutarman dalam jurnal Fery Wongso (2016 : 162) “Sistem 

adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan 

untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. Sehingga 

dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling  melengkapi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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satu sama lain dalam tujuan yang sama untuk membentuk suatu struktur 

yang terintegritas 

6. Pemungutan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

pemungutan ialah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut 

iuaran pajak/retribusi. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menjelaskan 

bahwa  pemungutan ialah satu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan retribusi atau subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak atau retribusii kepada Wajib Pajakkatau Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

7. Prosedur Pemungutan Cukai 

Berikut prosedur pemungutan cukai UU No.11 Tahun 1995 dan 

setelah perubahan UU No.39 Tahun 2007: 

a. Prosedur pemungutan cukai dilakukan sesuai dengan UU No.11 tahun 

1995 yaitu:  

1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi  

pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat 

penyimpanan. 

2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat 

barang kena cukai diimpor untuk dipakai. 

3) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilaksanakan dengan cara: 

a. Pembayaran; atau 
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b. Pelekatan pita cukai 

4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

disediakan oleh Menteri. 

5) Dalam hal pelunasan cukai  dengan cara pelekatan pita cukai, 

cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai tidak 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

6) Pengusaha pabrik atau importir yang melunasi cukainya dengan 

cara pelekatan pita cukai, dapat diberi penundaan pembayaran 

cukai ataspemesanan pita cukai selama-lamanya tiga bulan sejak 

dilakukan pemesanan pita cukai. 

7) Pengusaha pabrik atau importir yang melunasi cukainya dengan 

cara pelekatan pita cukai yang tidak melunasi uang cukai sampai 

dengan jangka waktu penundaan berakhir, selain harus melunasi 

utang cukai yang dimaksud juga dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar sepuluh persen setiap bulan dari nilai 

cukup yang seharusnya dibayar. 

 

b. Prosedur pemungutan cukai dilakukan dengan UU No.39 tahun 

2007 yaitu: 

1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi 

pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat 

penyimpanan. 

2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat 

barang kena cukai diimpor untuk dipakai. 
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3) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilaksanakan dengan cara: 

a. Pembayaran  

b. Pelekatan pita cukai; atau 

c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. 

3a) pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

 b dan pengadaan tanda pelunasan cukailainnya sebagaimana  

 dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha  

 milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh  

 Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan. 

3b) Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat     

(3a) paling sedikit memenuhu asas keamanan,efektivitas,efisiensi 

dan memberi kesempatan yang sama.. 

4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda 

pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c disediakan oleh Menteri 

5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan 

tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dibidang cukai,cukai dianggap tidak dilunasi.  

6) Dihapus  

7) Dihapus 

 

Berikut cara pemesanan pita cukai: 



11 
 

1. Self assessment system adalah cara yang dilakukan untuk 

melakukan Pemungutan terhadap cukai hasil tembakau dan 

pembayarannya melalui Bank Persepsi. Bukti telah terjadi 

pemungutan cukai hasil tembakau adalah dengan cara pelekatan 

pita cukai pada kemasan rokok yang siap dijual.  

2. Perhitungan besarnya jumlah cukai yang harus dilunasi adalah  

dengan rumus Tarif Cukai Spesifik dikalikan dengan Jumlah Batang 

Rokok (tarif cukai spesifik x jumlah batang rokok). 

 

Barang yang dibuat di Indonesia dan termasuk barang kena 

cukai dilakukan pelunasan saat dikeluarkannya barang kena cukai 

tersebut dari pabrik atau tempat penimbunan. Ada dua sistem yang 

digunakan pada saat melakukan pelunasan terhadap barang kena 

cukai tersebut yaitu, dengan cara pelekatan pita cukai dan melalui 

pembayaran. Tetapi  untuk cukai hasil tembakau pelunasannya 

dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai.  

 Berikut adalah tata cara atau prosedur pemesanan pita cukai: 

1. Tata cara melakukan pemesanan pitaacukaiisecaraatunaii. 

a. Importir atau pengusaha pabrik hasil tembakau yang sudah 

memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) 

melakukan pengisian dan melakukan penandatanganan dokumen 

pemesanan pita cukai (CK-1) dalam rangkap 7(tujuh),formulir 

SSCP dalam rangkap 6 (enam) secara lengkap dan benar, 

kemudian melakukan pembayaran di bank persepsi atau PT 

PosIndonesia yang sewilayah kerja dengan kantor pelayanan bea 
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dan cukai tempay pemenuhankewajiban cukai dengan 

menyerahkan CK-1 dan SSCP yang telah di isi dengan lengkap 

dan benar beserta uang yang akan dibayarkan sejumlah nominal 

yang tercantum dalam SSCP. 

b. Selanjutnya  pengusaha pabrik hasil tembakau menerima kembali 

dokumen yang telah dibubuhi tanda terima dari bank persepsi 

atau kantor pos indonesia berupa CK-1 lembar atau satu sampai 

dengan enam,serta SSCP lembar 1a untuk disampaikan ke kantor 

pelayanan Bea dan Cukai,sedangkan lembar 1b untuk penyetor 

atau wajib pajak. 

Berikut contoh cara pemesanan pita cukai secara tunai: 

Tanggal 12 Maret 2019, Mifta Mulyono sebagai pemilik CV. 

Sukses Jaya yang beralamat di Jl.T,Rappocini, Makassar yang 

mempunyai usaha yakni memproduksi rokok sigaret kretek putih 

memesan pita cukai secara tunai untuk rokok merek “Linting 

Hijau” dengan seri 120 sebesar 100 lembar. Kemudian harga 

eceran rokok tersebut adalah sebesar Rp.4.500,00. Maka jumlah 

cukai yang harus yaitu: 

Jumlah Harga Eceran = Lembar X Harga Eceran X Seri  

                                              = 100 X 4.500,00 X 120 

                                              = Rp.54.000.000,00 

Jumlah cukai yang harus dibayar = Jumlah Harga Eceran X Tarif 

                                            = Rp. 54.000.000,00 X 4% 

           = Rp. 2.160.000,00 
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                     Jadi cukai yang harus dibayar oleh CV. Sukses Jaya untuk 

pemesanan pita cukai rokok “Linting Hijau” sebesar Rp. 

2.160.000,00. 

B        Kajian Empiris  

Kajian empiris yaitu kajian penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian dengan 

hasil penelitian penelitian yang menyangkut persoalan sistem dan 

prosedur yang dilakukan oleh lembaga Bea dan Cukai terhadap 

pengenaan tarif terhadap tembakau. 

1.  Lilyan Mahmud dan Anneke Wangkar (2015) 

Judul penelitian ini adalah “Evaluasi prosedur pemungutan cukai 

minuman alkohol buatan dalam negeri pada kantor pengawasan bea 

cukai madya pabean C Manado”. “Dalam prosedur pemungutan cukai 

minuman beralkohol buatan dalam negeri pada dasarnya sudah sesuai 

dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Cukai No.39 tahun 2007 

tentang cukai. Hanya saja, didalam Undang-Undang cukai tersebut,masih 

belum bisa sepenuhnya mendukung tentang cara pemungutan cukai 

minuman beralkohol secara spesifik karena masih ada ketentuan 

mengenai pemungutan cukai minuman beralkohol khususnya cukai 

beralkohol buatan dalam negeri yang belum di atur lebih lanjut, maka dari 

itu untuk menyempurnakan tujuan dari Undang-Undang No.39 tahun 

2007 diperlukan peraturan tambahan dalam rangka tercapainya prosedur 

pemungutan cukai minuman beralkohol yang lebih baik mengikuti 

perekembangan ekonomi sosial dan kebijakan pemerintah sesuai denagn 
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maksud dari pembuatan Undang-Undang no.39 tahun 2007 tentang 

cukai.” (Lilyan Mahmud dan Anneke Wangkar : 2015)   

 

C      Kerangka Konseptual 

Berdasarkan studi empiris penelitian terdahulu serta kajian 

teori,maka dibuat kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 2.1  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah dengan adanya 

perubahan prosedur pemungutan cukai hasil tembakau dari Undang-

Undang No.11 tahun 1995 menjadi Undang-Undang No.39  Tahun 2007, 

Sehingga diadakan evaluasi terhadap prosedur pemungutan cukai hasil 

tembakau agar terimplementasikan berdasarkan dengan prosedur 

Undang-Undang no.39  tahun 2007 tentang cukai.  kemudian dilakukan 

analisis terhadap data yang diperoleh sehingga mencapai suatu hasil. 

 

 

 

 

 

Bea Cukai 

Evaluasi sistem dan prosedur pemungutan 

cukai hasil tembakau sesuai Undang-

Undang No.39 Tahun 2007 

Analisis data 

Hasil  



15 
 

D    Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanann Beaadan 

Cukaiidi Kota Makassar tepatnya berlokasi di Jl.Hatta No.2, 

Butung, Kec.Wajo Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilaksanakan 

selama 2(dua)  bulan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2021. 

 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi 

kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data 

yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). 

Penelitian ini akan difokuskan pada Evaluasi Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Cukai Hasil Tembakau yang objek utamanya 

merupakan Kantor Pelayanan Bea Cukai di Kota Makassar. 
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3. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Alur Penelitian 

            Alur penelitian menjelaskan mengenai tahapan atau prosedur 

penelitian  yang dimulai dari persiapan dalam menentukan tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan diantaranya mengidentifikasi 

masalah,analisis masalah, membuat dan validitas instrumen 

penenlitian, membuat izin penelitian. Kemudian pada tahap 

pelaksanaan diantaranya memilih sampel, melakukan wawancara 

kebeberapa pihak terkait, pengelolaan dan analisis data. Pada tahap 
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akhir yaitu interprestasi hasil dengan pembahasan serta pembuatan 

laporan sebagai wujud dari hasil yang telah dicapai.  

4. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif, yaitu data 

yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, berupa dokumen 

dan hasil wawancara terhadap pihak bagian pelayanan bea 

cukai Kota Makassar.  

2. Sumber Data 

     Dalam penelitian ini ada 2 sumber data antara lain: 

a) Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

informan penelitian. maka, sumber data primer dari 

penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap 

pihak bagian pelayanan bea cukai Kota Makassar.  

a) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari 

sumber asli, tetapi bersumber dari bahan bacaan atau 

dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data,sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah: 

1.  Metode Wawancara 

Pada penelitian ini, pertanyaan ditujukan kepada bagian 

pelayanan Bea dan Cukai Kota Makassar Metode wawancara 
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memungkinkan narasumber dan subjek yang diteliti 

berhadapan langsung (face to face), kemudian menanyakan 

sesuatu yang  direncakan dalam pedoman wawancara. Hasil 

dari wawancara dicatat sebagai informasi penting untuk 

kebutuhan penelitian.  

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tahap yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal yang berkait atas judul yang diangkat 

berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar. 

6.  Analisis Data  

“Teknik analisis data dilakukan beberapa tahap” Menurut 

(Sugiyono,    2012 : 92), dengan langkah sebagai berikut : 

a) Reduksi Data 

Perlu di lakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

menfokuskan pada hal yang penting, di cari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah di reduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. 

b) Penyajian Data 

Penyajian data ialah rakitan organisasi informasi, gambaran 

dalam bentuk narasi lengkap yang selanjutnya memungkinkan 

simpulan penelitian dapat dilakukan. 
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c) Menarik Kesimpulan / Vertifikasi 

Kesimpulan atau vertifikasi merupakan tahap akhir dari 

penelitian yang memacu pada rumusan masalah berdasarkan 

data yang didapatkan atau yang telah disusun. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A Gambaran Umum Organisasi 

       Kantor pelayanan Bea dan Cukai kota Makassar merupakan  

instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan 

optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

       Direktorat jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu lembaga 

yang berperan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara 

dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang mengikuti 

tingginya aktiivtas perdagangan internasional dan tuntutan untuk 

memenuhi kepentingan suatu negara. Direktorat jenderal bea dan 

cukai mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap perubahan 

lingkungan ddan tuntutan publik sebagai regulator maupun sebagai 

pemberi layanan.  

1. Kedudukan 

      Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  

“Nomor 444/KMK.01/2001,tanggal 23 juli 2002 tentang kedudukan 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai adalah” : 
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a. Kantor Pelayanan yang disebut kantor pelayanan bea dan 

cukai  ialah unsurr pelaksana DJBC yang berada dibawah 

serta bertanggung jawab kepada kantor wilayah 

b. Kantor pelayanan dipimpin oleh seorang kepala. 

2. Tugas Pokok 

            Tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

dibidang pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, optimalisasi 

penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

3. Fungsi 

a) Perumusan kebijakan dibidang pelayanan, pengawasan, 

penegakan hukum, optimalisasi penerimaan negara dibidang 

kepabeanan dan cukai; 

b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan, pengawasan, 

penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara dibidang 

kepabeanan dan cukai 

c) Penyusunan prosedur, norma, standar, dan kriteria dibidang 

pelayanan, pengawasan, penegakan hukum dan optimalisasi 

penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai. 

d) Pemberian supervisi dan bimbingan teknis dibidang pelayanan, 

pengawasan, penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan 

negara dibidang kepabeanan dan cukai; 
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e) Pelaksanaan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan dibidang 

pelayanan, pengawasan, penegakan hukum dan optimalisasi 

penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cuka 

B   Struktur Organisasi dan Job  Description 

1. Job Description 

1) “Kepala Sub bagian Umum mempunyai tugas yaitu untuk 

menangani urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta 

rumah tangga,di kantor pelayanan Bea dan Cukai”.  

a) Bidang urusan tata usaha dan kepegawaian 

(1) Melakukan administrasi dan persuratan 

(2) Melakukan administrasi kepegawaian 

(3) Melakukan dan mengkoordinasikan 

ketatausahaan 

(4) Melakukan urusan cuti pegawai 

(5) Melakukan urusan pembuatan kartu istri / kartu 

suami pegawai 

b) Bidang urusan keuangan  

(1) Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan 

rencana anggaran DIPA 

(2) Melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan 

anggaran DIPA 

(3) Melakukan pembukuan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran serta penyelesaian dan 

pertanggung jawabannya. 

(4) Melakukan penyususnan laporan keuangan 

secara berkala 
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(5) Melakukan administrasi gaji pegawai. 

c) Urusan Rumah Tangga 

(1) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan 

barang dan jasa dari seluruh bagian, bidang dan 

unit 

(2) Melakukan [engadaan barang dan jasa melalui 

pelelangan umum,pelelangan terbatas, pemilihan 

langsung dan pengadaan langsung. 

(3) Melakukan penerimaan, pencatatan, 

penyimpanan, pendistribusian, inventaris dan 

penyiapan, penghapusan barang milik negara. 

2) Seksi Kepatuhan Internal,  Seksi Kepatuhan Internal  bertugas 

untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas, 

pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, 

pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investasi internal, 

upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 

pengawasan, penyususnan rencana kerja dan laporan 

akuntabilitas serta perumusan rekomendasi perbaikan proses 

bisnis. 

3) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai melakukan pelayanan 

teknis dan fasilitas serta dukungan teknis dibidang kepabeanan 

dan cukai, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan 

file,  mengoperasikan sarana teknologi komputer dan sarana 

lainnya, dan transmisi data elektronik, pengolahan data 
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kepabenan dan cukai, penggantian data elektronik dan penyajian 

data kepabeanan dan cukai. Seksi pelayanan Kepabeanan dan 

cukai mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan 

dan cukai 

b) Penelitian pemberitahuan ekspor, impor dan dokumen 

cukai. 

c) Pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi 

serta pemeriksaan dan pencacahan barang. 

4) Seksi Keperbendaharaan melakukan pemungutan dan 

pengadministrasian Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan 

pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, 

pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan 

pemberitahuan pengangkutan barang dan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a) Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, 

cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat 

penimbunan barang pabean dan pungutan negara yang 

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 

direktorat jenderal pajak bea dan cukai. 

b) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan 

penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan 

pengusaha pengurus jasa kepabeannan, jaminan dalam 

rangka keberatan dan banding serta jaminan lain sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
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c) Penerimaan, penatausahaan,penimpanan, pengurusan 

permintaan dan pengembalian pita cukai. 

d) Penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea 

masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga 

sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara 

lainnya yang dipungut negara lainnya yang dipungut oleh 

direktorat jenderal bea dan cukai, serta 

pengadministrasian dan penyelesaian premi. 

e) Penerbitan dan pengadministrasi surat teguran atas 

kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, 

denda administarsi, bunga, sewa tempat penimbunan 

pabean, dan pungutan negara yang sesuai peratran 

perundang-undangan dipungut oleh direktorat jenderal 

bea dan cukai yang telah jatuh tempo. 

f) Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan 

penyitaan, serta administrasi pelelangan. 

g) Pengadministrasian dan penyelesaian keterangan impor 

kendaraan bermotor. 

h) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea 

keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang dipungut oleh 

direktorat jenderal bea dan cukai. 

i)  Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan 

sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana 

pengangkut. 
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j) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan 

penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan 

sarana pengangkut serta pelayanan pemberritahuan 

pengangkutan barang; dan 

k) Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan 

penyerahan dokumen sarana pengangkut. 

 

5) Seksi penindakan dan penyidikan melakukan kegiatan intelijen, 

patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 

cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta 

pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 

komunikasi dan senjata api juga termasuk dalam tugas pokok 

dan fungsi seksi P2. Adapun fungsi seksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta 

penyampaian informasi dan hasil intelijen dibidang 

kepabeanan dan cukai 

b) Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang 

kepabeanan dan cukai 

c) Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan 

penindakan pekanggaran peraturan perundang-undangan 

di bidang kepabeanan dan cukai 

d) Penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai 

e) Pemeriksaan sarana pengangkut 
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f) Pengawasan pembongkaran barang 

g) Penghitungan bea masuk, cukai, pajaka dalam rangka 

impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan / 

kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas 

pelanggaran lainnya. 

h) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan 

dan barang bukti 

i) Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-

undangan kepabeanan dan cukai 

j) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan 

penyidikian di bidang kepabenanan dan cukai 

k) Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, 

sarana komunikasi, dan cukai.  

6) Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai 

tugas: 

a) Melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan 

perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai  

b) Pelayanan informasi dibidang pelayanan bea dan cukai 

c) Bimbingan kepatuhan pengguna jasa dibidang 

kepabeanan dan cukai  

d) Konsultasi dibidang kepabeanan dan cukai 

7) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen 

(PDAD) mempunyai tugas yaitu mengoperasikan komputer serta 

sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan 

file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data 
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Kantor Pelayanan Bea dan Cukai kota Makassar terbagi atas: 

1) Kepala bagian umum 

2) Kepala Seksi Kepatuhan Internal 

3) Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai  

4) Kepala Seksi Keperbendaharaan 

5) Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan 

6) Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi  

7) Kepala Seksi Pengolahan data dan Administrasi Dokumen. 



29 
 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 struktur Organisasi KPPMBC Kota Makassar
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C Hasil Penelitian 

       Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi 

substansi dari penelitian ini yaitu “Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan 

Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 

Kota Makassar”, dengan metode analisis yang digunakan yakni metode 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

Cukai kota Makassar untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur 

pemungutan cukai hasil tembakau yang ada di kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai Kota Makassar. 

Sistem dan prosedur pemungutan cukai hasil tembakau telah 

mengalami perubahan dari segi pemesanan cukai, pelunasan cukai serta 

denda yang terdapat pada prosedur pemungutan juga telah dihapuskan. 

Berikut sistem dan Prosedur dalam melakukan pemungutan cukai hasil 

tembakau sesuai dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007.   

1. Sistem dan Prosedur pemungutan cukai hasil tembakau  sesuai dengan 

UU No. 39 tahun 2007.  

1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi 

pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat 

penyimpanan. 

2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat 

barang kena cukai diimpor untuk dipakai. 

3) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilaksanakan dengan cara: 
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a. Pembayaran  

b. Pelekatan pita cukai; atau 

c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. 

3a) pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

 b dan pengadaan tanda pelunasan cukailainnya sebagaimana  

 dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha  

 milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh  

 Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan. 

3b) Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat     

(3a) paling sedikit memenuhu asas keamanan,efektivitas,efisiensi 

dan memberi kesempatan yang sama.. 

4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda 

pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c disediakan oleh Menteri 

5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan 

tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dibidang cukai,cukai dianggap tidak dilunasi.  

6) Dihapus  

7) Dihapus 

Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada 

saat pengeluaran  barang kena cukai dari pabrik atau tempat penimbunan. 

Untuk semua jenis barang kena cukai pada dasarnya ada tiga cara 

pelunasan,  yaitu dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai dan 
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pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.  Dan untuk cukai tembakau 

pelunasannya dengan cara melakukan pelekatan pita cukai. Berikut prosedur 

pemesanan pita cukai: 

a. Tata cara pemesanan pita cukai: 

a) Pengusaha pabrik hasil tembakau atau rokok yang telah memiliki 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) mengisi 

dan menandatangani dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) 

dalam rangkap 7, formulir SSCP dalam rangkap 6. Kemudian 

melakukan pembayaran  di Bank  Persepsi yang sekota atau 

sewilayah kerja dengan kantor pelayanan bea dan cukai dengan 

menyetor CK-1 dan SSCP yang telah diisi dengan lengkap dan 

benar serta membayar dengan uang yang sesuai dengan nominal 

yang dicantumkan  di SSCP. 

b) Kemudian pengusaha pabrik hasil tembakau menerima kembali 

dokumen yang telah dibubuhi tanda terima dari bank persepsi  

berupa CK-1 lembar satu sampai dengan enam, serta SSCP  

lembar I-a untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Bea Cukai 

sedangkan lembar Ib untuk penyetor atau wajib pajak. 

b. Tata cara pemesanan pita cukai secara online: 

a) Pengusaha pabrik hasil tembakau atau rokok yang telah memiliki 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) login ke 

link yang telah disediakan https://customer.beacukai.go.id/ 

b) kemudian setelah masuk ke situs tersebut maka akan muncul 

tampilan login atau sign maka untuk pengusaha hasil tembakau 

https://customer.beacukai.go.id/
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yang telah terdaftar langsung mengklik login dan mengajukan dan 

mengisi CK-1 dan SSCP. 

c) Kemudian sistem komputer pelayanan ataupetugas bea cukai 

melihat kelengkapan dan kebenaran pengisian data tersebut, jika 

data tersebut kurang benar maka akan ditolak oleh sistem 

komputr pelayanan dan jika sudah benar maka akn diterbitkan 

kode biling yang akan dibayar 

d) Selanjutnya si pengusaha hasil tembakau melakukan pembayaran 

di bank persepsi dan cukai pita rokok telah selesai dipesan. 

Prosedur pemesanan pita cukai rokok secara online: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur pemesanan pita cukai rokok secara online 
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Berikut prosedur pemesanan pita cukai secara manual: 

Kantor Pos / Bank   
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Gambar 3.3 Prosedur pemesanan pita cukai rokok 
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Flowchart Prosedur Pemesanan Pita Cukai Rokok Secara Online 
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Gambar 3.4 Flowchart Prosedur Pemesanan Pita Cukai Rokok Secara Online 
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Flowchart Prosedur Pemesanan Pita Cukai Rokok Secara Manual 
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Gambar 3.5 Flowchart Prosedur Pemesanan Pita Cukai Rokok Secara Manual 
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Dapat dilihat bahwa dalam sistem dan prosedur pemungutan cukai 

sangat mudah dan tidak rumit begitu juga dengan melakukan pemesanan pita 

cukai. Adapun penerimaan cukai hasil tembakau yang tiap bulannya mengalami 

peningkatan penerimaan di Kota Makassar Hal ini merupakan salah satu 

pengaruh dari perubahan Undang-Undang No.17 tahun 1995 ke Undang-Undang 

No.39 tahun 2007. 

Berikut akan disajikan tabel realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Makassar tahun 2018-2020 

Tabel 3.1  Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Tahun 2018 

Tahun Bulan  Penerimaan C H T   Target Penerimaan Cukai  
Realisasi Dari  

Target 
 

2018 

Januari   Rp                   9.450.000                                   -      

Februari  Rp                 40.500.000   Rp                        949.920.000  4,26% 

Maret  Rp              573.750.000   Rp                    1.091.760.000  52,55% 

April  Rp           1.599.750.000   Rp                    2.892.000.000  55,31% 

Mei  Rp           2.816.100.000   Rp                    1.155.840.000  24,30% 

Juni  Rp           4.097.250.000   Rp                    1.276.080.000  32,10% 

Juli  Rp           5.497.200.000   Rp                    1.172.160.000  468,90% 

Agustus  Rp           6.353.100.000   Rp                    1.497.840.000  424,10% 

September  Rp           7.524.900.000   Rp                        926.640.000  812,60% 

Oktober  Rp           8.947.800.000   Rp                    1.348.623.000  663,40% 

November   Rp        10.122.300.000   Rp                  11.361.280.000  89,90% 

Desember  Rp        13.500.000.000   Rp                    3.676.658.000  367,10% 

Total Rp      61.082.100.000   Rp            1.734.880.100.000  3,520% 

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Makassar  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada 

tahun 2018 mengalami peningkatan tiap bulannya dan memberikan kontribusi 
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sebesar Rp. 61.082.100.000,00 yang diterima kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai Kota Makassar dengan persentase realisasi target 

penerimaan sebesar 3,520%. 

 

Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Tahun 2019 

Tahun Bulan  Penerimaan C H T   Target Penerimaan Cukai  Realisasi Dari Target 

2019 

Januari  Rp        13.534.599,91                Rp        645.000.000,00  2,09% 

Februari Rp      946.059.088,92                Rp        683.040.000,00  138,50% 

Maret Rp   1.622.066.353,86                Rp    1.472.280.000,00  110,10% 

April Rp   2.814.925.315,42                Rp    1.158.912.000,00  242,80% 

Mei Rp   4.414.141.194,17                Rp    1.113.840.000,00  396,20% 

Juni Rp   5.914.194.281,14                Rp    1.067.520.000,00  554% 

Juli Rp   7.716.282.006,39                Rp    1.921.200.000,00  401,60% 

Agustus Rp   8.781.751.030,16                Rp    1.492.908.000,00  588% 

September Rp   9.914.905.530,63                Rp    1.710.120.000,00  580% 

Oktober Rp 11.545.816.152,67  Rp    1.985.670.000,00  581,40% 

November  Rp 13.330.059.858,44  Rp    1.070.170.000,00  1,25% 

Desember Rp 16.039.389.000,00  Rp    4.206.840.000,00  381,20% 

Total Rp 83.053.124.411,71    Rp  18.527.500.000,00  448,2% 

Sumber:Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Makassar 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan cukai hasil tembakau tahun 

2019 sebesar Rp. 83.053.124.411,71 jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, penerimaan tersebut mengalami peningkatan sebesar  Rp  

21.971.024.411,71 (Rp 83.053.124.411,71 – Rp 13.500.000.000,00) yang 

diterima kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai Kota Makassar dengan 

persentase realisasi target penerimaan sebesar 448,2%. 
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Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Tahun 2020 

Tahun Bulan   Penerimaan C H T  
Target Penerimaan 

Cukai 
Realisasi Dari  

Target 

2020 

Januari   Rp                 32.356.625  Rp          1.040.673.000 3.10% 

Februari  Rp           2.269.255.503  Rp          1.056.597.000 214,70% 

Maret  Rp           3.738.389.453  Rp          1.958.430.000 191% 

April  Rp           5.639.526.702  Rp          2.810.847.000 200.6% 

Mei  Rp           7.772.284.960  Rp          1.910.040.000 406,90% 

Juni  Rp           8.730.146.431  Rp          2.118.876.000 412% 

Juli  Rp        10.240.963.514  Rp          2.281.320.000 449% 

Agustus  Rp        11.445.835.704  Rp             177.840.000 6,43% 

September  Rp        14.292.188.859  Rp             617.064.000 23,16% 

Oktober  Rp        16.628.452.153  Rp                84.480.000                                    19,60% 

November   Rp        18.616.220.477  Rp          3.659.613.000 50,80% 

Desember  Rp        21.712.776.000  Rp          4.488.549.000  483,70% 

Total  Rp      121.118.396.380  Rp        22.204.329.000  545,4% 

Sumber:Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Makassar 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan cukai hasil tembakau tahun 

2020 sebesar Rp 121.118.396.379,95. Jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya,penerimaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp  

38.065.271.968,24 (Rp 121.118.396.379,95 – Rp 83.053.124.411,71). Dari 

penerimaan cukai yang diterima kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai 

Kota Makassar dengan persentase realisasi target penerimaan sebesar 545,4%. 

. 
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Gambar 3.6  

Perbandingan Penerimaan CHT Tahun 2018-2020 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perbandingan penerimaan cukai hasil 

tembakau dari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 

penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp Rp.13.500.000.000,00 

kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp 83.053.124.411,71 yang artinya 

mengalami kenaikan sebesar Rp 21.971.024.411,71 dan pada tahun 2020 

mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 38.065.271.968,24. Dengan hasil 

capaian yang melampaui target yang telah ditentukan maka diharapkan 

penerimaannya dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.  

D Pembahasan 

         Tahun 2018 target penerimaan yang telah ditargetkan oleh kantor 
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22.204.329,00 dan yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 121.118.396.379,95 

Target untuk cukai hasil tembakau setiap tahunnya mengalami peningkatan 

dan penerimaan pun selalu melampaui target yang telah ditentukan 

dikarenakan pada saat melakukan pemungutan cukai tembakau tersebut 

sebelumnya pengusaha harus melakukan transaksi pembayaran terlebih 

dahulu, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa sistem dan prosedur 

pada pemungutan cukai hasil tembakau  pada kantor Bea Cukai Kota 

Makassar telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan Undang-

Undang No.39 tahun 2007 tentang cukai. 

Adanya perubahan mengenai sistem dan prosedur pemungutan cukai 

yang terdapat pada Undang-Undang No.17 tahun 1995 ke Undang-Undang 

No.39 tahun 2007 tentang cukai ini, sistem dan prosedur pemungutan cukai 

hasil tembakau yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Kota 

Makassar telah sesuai  dengan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang 

cukai terimplementasi dengan baik. Berdasarkan UU No.39 tahun 2007 

tentang cukai yaitu cukai dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai 

dari pabrik atau tempat penyimpanan, didaerah wilayah kerja kantor 

pengawasan dan pelayanan bea cukai kota Makassar menaungi Kabupaten 

Soppeng dan Pare-Pare yang mempunyai pabrik rokok yang besar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penerimaan dari hasil pemungutan cukai tembakau tiga tahun 

terakhir yang ada pada Kota Makassar selalu meningkat dan melampaui 

target yang telah diberikan dikarenakan sebelum dipungutnya cukai hasil 

tembakau pengusaha hasil tembakau tersebut harus melakukan transaksi 

pembayaran terlebih dahulu, serta tiap tahun target tersebut selalu berubah 

serta sistem dan prosedur yang digunakan dalam pemungutan cukai hasil 

tembakau telah terimplementasi dengan baik sesuai dengan Undang-

Undang No.39 Tahun 2007 tentang cukai serta aturan yang mengatur 

pemungutan cukai tersebut 

B Saran 

  Lebih Rutin untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara 

pemesanan pita cukai secara online di kalangan pengusaha hasil 

tembakau karena pemesanan pita cukai tersebut dapat dilakukan dimana 

saja dan agar tidak memakan waktu yang lama lagi dalam melakukan 

pemesanan dan di harapkan agar Lebih memperketat patroli laut untuk 

rokok polos atau ilegal karena rokok tersebut jika beredar sangat 

merugikan negara khususnya di penerimaan cukai hasil tembakau. 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

 

1. Bagaimana sistem dan prosedur dalam melakukan pemungutan cukai 

hasil tembakau pada kantor pelayanan Bea Cukai kota Makassar 

 

Jawaban: sistem dan prosedur dalam memungut cukai hasil tembakau itu 

sudah diatur dalam UU No.39 tahun 2007 hasil revisi dari UU No.11 tahun 

1995. Sistem dan prosedurnya pun sama dengan barang lainnya yang 

dikenai cukai misalnya pada Etanol atau etil alkohol dan minuman yang 

mengandung etil alkohol atau sering kita sebut dengan MMEA. Sistem 

dan prosedurnya ini tidak jauh berbeda dengan prosedur sebelumnya. 

Letak perbedaannya itu hanya pada cara pelunasan cukainya dimana 

sebelumnya hanya ada dua cara pelunasan yaitu dengan cara 

pembayaran dan pelekatan pita cukai dan yang terbaru itu sudah menjadi 

tiga cara pelunasan yaitu dengan cara pelunasan, pelekatan pita cukai 

serta pembubuhan tanda pelunasan lainnya. Kemudian cara pemesanan 

pita cukai juga sudah ada dua cara yang pertama yaitu bisa secara 

manual atau datang langsung ke kantor bea cukai dan cara kedua yaitu 

pemesanan yang dilakukan secara online. 

 

2. Apakah sistem dan prosedur yang ditetapkan ini sudah berjalan dengan 

efektif? 

Jawab: Sistem Prosedur dalam pemungutan cukai hasil tembakau ini 

telah berjalan dengan efektif hal ini bisa kita lihat dari peningkatan-

peningkatan yang terus terjadi disetiap tahunnya yakni penerimaannya 

selalu melampaui target yang telah ditentukan dari kantor pusat hanya 

saja terkadang dalam hal pemesanan pitanya sistemnya yang tiba-tiba 

eror artinya disini kan jika kita ingin memesan pita cukai maka kita harus 

melihat disistem nama rokok yang ingin dibuatkan pita jangan sampai ada 

yang sama. Nah pada saat kita mengecek disistem terkadang nama 

rokoknya tidak dapat terbaca oleh sistem tersebut itulah yang kami 

namakan eror.   

 

 

3. Apa yang mempengaruhi peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau 

yang dipungut di Kantor Pengawasan dan PelayananBea Cukai kota 

Makassar? 

Jawab: yang mempengaruhi dari penerimaan ini adalah dipengaruhi dari 

konsumen yang kian hari membludak baik anak-anak ataupun orang 
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dewasa yang mengkonsumsi barang dari olahan tembakau apa lagi 

semenjak adanya COVID-19 yang mengakibatkan kurangnya aktivitas 

dan juga bisa jadi banyak orang yang stress dirumah karena tidak bekerja 

sehingga kebanyakan orang menghabiskan banyak barang yang berasal 

dari hasil tembakau misalnya rokok batangan, rokok elektrik atau sering 

disebut dengan Vape. Adapun peningkatan penerimaan cukai hasil 

tembakau dari faktor si pengusaha rokok yang kian hari kian bertambah 

dan adanya kemudahan dalam pengurusan pemesanan pita cukai. 

 

4. Apa kendala yang dialami dalam melakukan pemungutan cukai hasil 

tembakau? 

Jawab: kalau kendala-kendala yang teman teman hadapi disini (Kantor 

Bea Cukai kota Makassar) yaitu masih banyak rokok-rokok polos 

seludupan dari jawa yang beredar artinya rokok polos yaitu rokok yang 

tidak memiliki pita cukai atau sering disebut dengan rokok ilegal. 

Mengapa rokok polos disini dikatan sebagai kendala dalam memungut 

cukai hasil tembakau karena semakin banyak rokok polos yang beredar 

maka sangat diperlukan ketelitian dalam sistem dan prosedur dalam 

pemungutannya dimana pemungutan cukai untuk rokok itu sangat 

berpengaruh untuk perekonomian negara. Intinya disini kita harus jeli dan 

teliti terhadap sistem dan prosedur tetapi sekarang sudah tidak banyak 

lagi rokok polos pengiriman dari jawa karena kita rutin melakukan patroli 

atau razia dipelabuhan 

 

5. Apakah ada target yang harus dicapai dalam pemungutan cukai hasil 

tembakau setiap tahunnya. 

Jawab: jelas ada target tiap tahunnya yang diberikan oleh kantor pusat 

Seperti pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 17. 348.801.000,00 pada 

tahun 2019 yaitu sebesar Rp 18.527.500,00 dan pada tahun 2020 itu 

targetnya sebesar Rp 22.204.329.000,00. Jadi tiap tahun itu target yang 

diberikan selalu berbeda-beda. 

 

 

 

 

.  
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 
Gambar I : Halaman Kantor Bea Cukai Makassar 

 

 

          Gambar II: Melakukan Wawancara kepada Pegawai Kantor Bea Cukai 
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Gambar III: Foto Bersama Pegawai Kantor Bea Cukai 
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