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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

A.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 

Surakarta 

Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Surakarta, merupakan 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah VI 

Semarang. Keberadaan Bea dan Cukai diakui dan sudah ada sejak jaman 

Belanda, dengan memakai nama “Tabaks Accyns Kantor”. Tabbaks 

Acyns Kantor mempunyai arti Kantor Cukai Tembakau. 

Cukai tembakau dimulai pada tahun 1932, apabila dilihat dari 

mulainya cukai tembakau, maka dapat dipastikan bahwa Tabaks Accyns 

Kantor berdiri sekitar tahun tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, 

Tabbaks Accyns Kantor cabang Surakarta diganti dengan nama Kantor 
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Cukai Cabang Surakarta, yang bertempat di Jalan Slamet Riyadi No. 3 

Surakarta. 

Pada tahun 1957 Kantor Cukai Cabang Surakarta ditingkatkan 

statusnya menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Surakarta, 

yang bertempat di Jalan Bawean No. 23 Pasar Legi Banjarsari Surakarta.         

Kemudian sesuai dengan Perda No. VI tempatnya dialihkan ke Jalan Dr. 

 Lambuan Tobing No. 35 Surakarta. Berdasarkan surat Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 998/KMK. 01/1985 tanggal 

27 Desember 1985 yang berlaku 1 Maret 1986,  menjadi Kantor Inspeksi 

Bea dan Cukai Tipe B Surakarta. Pada tanggal 2 November 1992, 

Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Surakarta pindah ke Jalan LU 

Adi Sucipto No. 36, Blulukan, Colomadu, Karanganyar Surakarta. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 32/KMK. 05/1998 tanggal 4 Februari 1998, maka Kantor Inspeksi 

Bea dan Cukai Tipe B Surakarta berubah menjadi Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A Surakarta yang sampai sekarang berkedudukan di 

Jalan L.U. Adi Sucipto No. 36, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, 

Surakarta. 

 

A.2.  Struktur Organisasi 

Berdasarkan KMK No. 444/KMK. 01/2001, Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A Surakarta terdiri dari beberapa seksi sebagai berikut 

ini. 
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1. Sub Bagian Umum. 

2. Seksi Pencegahan dan Penyidikan. 

3. Seksi Perbendaharaan. 

4. Seksi Kepabeanan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi. 

5. Seksi Tempat Penimbunan, sebanyak-banyaknya 6 (enam) seksi. 

6. Seksi Cukai, sebanyak-banyaknya 2 (dua) seksi. 

7. Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Gambar struktur organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

A Surakarta terdapat dalam lampiran. 

Deskripsi jabatan untuk masing-masing seksi adalah sebagai 

berikut ini. 

a) Sub Bagian Umum 

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, 

ketatausahaan dan rumah tangga Kantor Pelayanan, penyuluhan dan 

publikasi Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, 

pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta 

penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas. 

b) Seksi Pencegahan dan Penyidikan 

Mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi 

pencegahan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 

Kepabeanan dan Cukai, penindakan dan penyidikan di bidang 
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kepabeanan dan cukai, pelayanan kepabeanan atas sarana 

pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang, pengawasan 

pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka 

impor dan denda administrasi terhadap kekurangan bongkar atau 

denda administrasi terhadap kelebihan bongkar, penatausahaan dan 

pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti dan uang 

ganjaran, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-

undangan kepabeanan dan cukai, penyiapan pengendalian tindak 

lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil 

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan 

pengadministrasian sarana kooperasi, sarana komunikasi dan senjata 

api Kantor Pelayanan. 

c) Seksi Perbendaharaan 

Mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengadministrasian 

dan penyetoran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa 

tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang 

dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan fasilitas pembebasan, 

penangguhan bea masuk, pengadministrasian jaminan serta 

pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk dan 

jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, penagihan dan 

pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa 

tempat penimbunan pabean serta penagihan pajak negara lainnya 

yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan permintaan dan 
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pengadministrasian pita cukai, pembukuan kredit cukai, penyajian 

laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara 

lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. 

d) Seksi Kepabeanan 

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas 

kepabeanan, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran 

pemberitahuan impor dan ekspor barang, pemberitahuan nilai 

pabean, klasifikasi barang, tarif  bea masuk, fasilitas impor, 

penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan 

ekspor, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai 

pabean, pemeriksaan barang dan badan, pelayanan dan pengawasan,  

pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan 

dan pengeluaran barang impor di Kawasan Pabean serta pemuatan 

barang ke sarana pengangkut. 

e) Seksi Tempat Penimbunan 

Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perizinan 

Tempat Penimbunan Berikat, penatausahaan penimbunan, 

pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, 

pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 

Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Berikat, pengelolaan 

Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, urusan 

penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang tidak 
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dikuasai dan barang yang dikuasai negara serta urusan pemusnahan 

barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara atau busuk. 

f) Seksi Cukai 

Mempunyai tugas melakukan penelitian dokumen cukai dan 

pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, pembukuan dokumen 

cukai, administrasi perizinan cukai, pemantauan produksi, harga 

dasar dan kadar barang kena cukai, pembukuan barang kena cukai 

yang selesai dibuat, pelayanan kemudahan cukai serta perusakan pita 

cukai. 

g) Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen 

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data kepabeanan dan 

cukai dalam rangka pelayanan melalui media elektronik dan 

menerima serta mendistribusikan dokumen kepabeanan dan cukai. 

h) Kelompok Tenaga Fungsional 

Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan 

fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

A.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe A Surakarta 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia         

Nomor: 444/KMK. 01/2001, tertanggal 23 Juli 2002, kedudukan, tugas, 

dan fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai adalah sebagai berikut ini. 
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1) Kedudukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

a.    Kantor Pelayanan Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 

b. Kantor Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala. 

 

 

2) Tugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

operasional pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah 

wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

Kepabeanan dan Cukai serta kebijaksanaan teknis yang ditetapkan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

3) Fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Dalam melaksanakan tugasnya kantor pelayanan menjalankan 

fungsi sebagai berikut ini. 

a.    Pelaksanaan pelayanan teknis dan kemudahan di bidang 

kepabeanan dan cukai. 

b. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam 

rangka impor serta pungutan negara lainnya yang 

pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal serta 

pelaksanaan urusan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, 

penagihan dan pengembalian pungutan bea masuk dan cukai. 
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c.    Pelaksanaan patroli dan pelayanan kepabeanan atas sarana 

pengangkut, pemberitahuan pengangkutan barang, pengelolaan 

manifest dan analisis laporan dalam rangka penyajian nota 

informasi. 

d. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, 

pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan penelitian 

pemberitahuan nilai pabean dan fasilitas impor. 

e.    Penetapan klasifikasi barang, tarif  bea masuk dan nilai pa bean. 

f.    Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, 

penimbunan barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran 

barang ke dan dari kawasan pabean. 

g. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan 

dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan 

tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan 

pabean dan pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang 

dinyatakan tidak dikuasai serta pelaksanaan urusan administrasi 

perizinan tempat penimbunan berikat. 

h. Pelayanan urusan perizinan cukai, pemeriksaan dokumen cukai 

dan reksan cukai serta pembukuan dokumen cukai dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan barang kena cukai dan urusan 

kerusakan pita cukai. 
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i.    Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan 

dan cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen pabean 

dan cukai. 

j.    Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan 

rumah tangga Kantor Pelayanan dan memberikan pelayanan 

informasi kepabeaan dan cukai kepada masyarakat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti saat ini, persaingan terjadi di berbagai sektor 

kehidupan. Sebagai contoh adalah persaingan di sektor perdagangan. Sejak 

beberapa tahun yang lalu, banyak sekali produk-produk dari luar negeri yang 

masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya persaingan antara 

produk dalam negeri dan produk dari luar negeri. Produk-produk dari luar 

negeri maupun dalam negeri terkena pungutan PPN dan PPn BM, Cukai dan 

Bea Masuk. Bea Masuk dikenakan terhadap barang impor (Suandy, 2002). 

Pemerintah melaksanakan pungutan terhadap produk-produk dari dalam 

negeri maupun produk luar negeri dengan tujuan meningkatkan pendapatan 

negara.   

Cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan kepada pemakai 

dan bersikap selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau  

karakteristik objek cukai. Cukai dikenakan atas barang yang 

pengkonsumsiannya perlu dibatasi. Pembatasan tersebut misalnya karena 

alasan kesehatan atau ketertiban masyarakat. 
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Pemungutan cukai oleh Pemerintah dikenakan atas barang-barang 

tertentu yang berada dalam kategori Barang Kena Cukai. Adapun Barang 

Kena Cukai tersebut antara lain sebagai berikut ini. 

1. 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. 

2. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 

digunakan proses pembuatannya. 

3. Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak 

mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk 

konsentrat yang mengandung etil alkohol. 

Hasil tembakau yang kita kenal adalah rokok. Rokok menjadi 

penyumbang pendapatan negara yang terbesar dari sektor cukai bila 

dibandingkan dengan penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman 

Mengandung Etil Alkohol. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya 

agar dapat meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan Cukai Etil 

Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol. 

Dalam hal ini, lembaga negara yang memegang peranan penting adalah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di Kota Surakarta terdapat Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai yang merupakan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe A yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah VI Semarang.  
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Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang penerimaan 

Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol, dan Cukai Minuman 

Mengandung Etil Alkohol di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 

Surakarta.Oleh karena itu, penulis mengambil judul : ”ANALISIS 

PENERIMAAN DAN POTENSI CUKAI PADA KANTOR 

PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA “. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini. 

1. Berapa besar rasio realisasi peneriman cukai di Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A Surakarta pada tiga tahun anggaran (2003-2005)? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan cukai pada tiga tahun 

anggaran (2003-2005)? 

3. Bagaimanakah potensi penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengetahui realisasi penerimaan cukai di Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Surakarta pada tiga tahun anggaran. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai pada tiga tahun 

anggaran. 
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3. Mengetahui potensi penerimaan cukai pada Kantor Palayanan Bea dan 

Cukai Surakarta. 

 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Cukai Hasil 

Tembakau, Cukai Etil Akohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil 

Alkohol. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis 

tentang Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman 

Mengandung Etil Alkohol. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai landasan 

untuk penelitian yang sama pada masa mendatang. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Bea dan Cukai 

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara dalam 

membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Selain pajak, 

sumber pendapatan negara diperoleh dari penerimaan cukai. Oleh karena 

itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat 

meningkatkan penerimaan dari sektor cukai. 

Sebelum memasuki pembahasan mengenai cukai, penulis terlebih 

dahulu akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Bea dan Cukai. 

Menurut UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Bea adalah 

pungutan wajib yang dikenakan terhadap barang-barang baik yang masuk 

atau keluar dari daerah pabean. Sedangkan menurut UU No. 11 tahun 1995 

tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada 

pemakainya dan bersifat selektif serta pengenaannya berdasarkan objek 

cukai, maksudnya adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu 

dibatasi atau diawasi. Selain itu, pemungutan pajak atas cukai diterapkan  
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untuk pengendalian konsumsi produk-produk tertentu yang dianggap 

negatif atau mempunyai pengaruh buruk terhadap moral, kesehatan 

maupun lingkungan serta dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam 

penggunaan sumber daya. 

 

2. Subjek dan Objek Cukai 

Subjek cukai adalah barang siapa yang melakukan usaha sebagai 

pengusaha pajak dari barang yang dikenakan pungutan cukai. Sedangkan 

objek cukai ada tiga jenis yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil 

alkohol, dan hasil tembakau. 

 

3. Tujuan Pengenaan Cukai 

Tujuan pengenaan cukai adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menghasilkan penerimaan negara. 

2. Memberikan kenikmatan lebih sehingga layak dikenakan pajak khusus. 

3. Menaikkan harga, sehingga hanya terjangkau untuk kalangan tertentu. 

4. Memudahkan penguasaan perdagangan. 

5. Untuk tujuan lain yaitu sebagai kontrol konsumsi dari barang-barang 

yang dianggap tidak bermoral. 

6. Untuk membatasi tingkat konsumsi dari barang-barang tertentu yang 

dapat berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat. 
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4. Barang Kena Cukai 

Yang termasuk Barang Kena Cukai adalah sebagai berikut ini. 

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 

digunakan dan proses pembuatannya. 

Yang dimaksud dengan etil alkohol atau etanol adalah barang cair, 

jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik, yang 

diperoleh baik dengan cara peragian dan atau penyulingan secara 

sintesa kimiawi. 

2. Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan 

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. 

Yang dimaksud dengan minuman mengandung etil alkohol adalah 

semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil 

alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara 

lainnya. Yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil 

alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan 

sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman 

yang mengandung etil alkohol. 

3. 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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5. Tarif Cukai 

Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai 

berdasarkan tarif setinggi-tingginya yaitu seperti berikut ini. 

1. Dua ratus lima puluh persen (250%) dari Harga Dasar apabila Harga 

Dasar  yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik.  

2. Lima puluh lima persen (55%) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar 

yang digunakan adalah Harga Jual Eceran. 

Barang Kena Cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif 

setinggi-tingginya yaitu sebagai berikut ini. 

1. Dua ratus lima puluh persen (250%) dari Harga Dasar apabila Harga 

Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk. 

2. Lima puluh lima persen (55%) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar 

yang digunakan adalah Harga Jual Eceran. 

Tarif cukai sebagaimana dimaksud di atas dapat diubah dari 

persentase Harga Dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan 

Barang Kena Cukai atau sebalikmya atau penggabungan dari keduanya. 

Penetapan tarif setinggi-tingginya dua ratus lima puluh persen dari 

Harga Jual Pabrik atau lima puluh lima persen dari Harga Jual Eceran 

didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila Barang Kena Cukai tertentu 

yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, 

lingkungan hidup dan tertib sosial, seperti minuman yang mengandung etil 

alkohol dalam kadar tinggi (minuman keras) ingin dibatasi secara ketat 

produksi, peredaran dan pemakaiannya. 
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6. Pelunasan Cukai 

Semua jenis Barang Kena Cukai, pelunasan cukainya dapat 

dilakukan dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai. Atas Barang 

Kena Cukai seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil 

alkohol pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pembayaran sedangkan 

untuk hasil tembakau pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan 

pita cukai. Pelekatan pita cukai dapat dilakukan di Tempat Penimbunan 

Sementara atau di tempat pembuatan Barang Kena Cukai di luar negeri. 

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran 

atau pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai 

dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan. Untuk Barang Kena 

Cukai yang diimpor yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran, 

pembayaran cukainya dilakukan bersamaan dengan pembayaran bea 

masuk pada saat diimpor untuk dipakai. Sedangkan untuk Barang Kena 

Cukai yang diimpor yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita 

cukai, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena 

Cukai diimpor untuk dipakai. 

Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai pada 

Barang Kena Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara 

lain sebagai berikut ini. 

- Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan harga 

dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan 
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- Pita Cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak. 

- Jika kemasan penjualan ecerannya dibuka, pita cukainya tidak rusak. 

 

7. Tidak Dipungut Cukai  

1. Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai terhadap barang-barang 

sebagai berikut ini. 

a. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di 

Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas 

untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang 

lazim digunakan, bila dalam pembuatannya tidak dicampur atau 

ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau 

bahan lain yang lazim digunakan dalam pembuatan hasil tembakau 

dan atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak 

dibubuhi merek dagang, etiket atau sejenisnya 

b.  Minuman mengandung etil alkohol hasil peragian atau 

penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, 

semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk 

penjualan eceran. 

2. Cukai juga tidak dipungut atas Barang Kena Cukai apabila dalam 

keadaan seperti berikut: 

a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah 

Pabean, 

b. diekspor, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



20 

c. dimasukkan ke dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan, 

d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 

pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai, 

e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari Pabrik, Tempat 

Penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk 

dipakai. 

3. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir atau 

setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya 

cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh 

kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya 

dibayar. 

 

8. Pembebasan Cukai 

1. Pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai sebagai 

berikut ini. 

a. Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 

pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena 

Cukai. 

b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

c. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya 

yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. 

d. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada 

badan atau organisasi internasional di Indonesia. 
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e. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas 

batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan. 

f. Yang dipergunakan untuk tujuan sosial. 

g. Yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat. 

2. Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas Barang Kena Cukai 

tertentu seperti berikut ini. 

a. Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. 

b. Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang 

dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang 

berangkat langsung ke luar Daerah Pabean. 

3. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir atau 

setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai, 

dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali 

nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya 

dibayar. 

 

9. Penagihan 

Penagihan terhadap cukai dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea 

dan Cukai.  Untuk kelancaran pelaksanaan penagihan, Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai dapat mendelegasikan kepada Kepala Kantor Daerah. 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penagihan terhadap hal-hal 

sebagai berikut ini. 

a. Utang cukai yang tidak dilunasi pada waktunya. 
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b. Kekurangan cukai karena kesalahan perhitungan dalam dokumen 

pemberitahuan atau pemesanan pita cukai. 

c. Denda administrasi. 

Denda administrasi dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 

empat belas hari setelah tanggal diterimanya surat tagihan. 

 

10. Pengembalian 

Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal 

sebagai berikut ini. 

1. Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan 

2.  Barang Kena Cukai diekspor. 

3. Barang Kena Cukai dimasukkan kembali ke Pabrik untuk 

dimusnahkan atau diolah kembali. 

4. Barang Kena Cukai mendapatkan pembebasan. 

5. Pita cukai yang telah diterima dan belum dilekatkan oleh Pengusaha 

Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya 

dengan cara pelekatan pita cukai, dikembalikan karena pita cukai 

tersebut rusak atau tidak dipakai atau Barang Kena Cukai yang telah 

dilekati pita cukai tidak jadi diimpor. 

6. Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan lembaga 

banding. 

Pengembalian cukai dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari 

sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian 
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dilakukan setelah jangka waktu tiga puluh hari, maka pemerintah 

memberikan bunga dua persen sebulan, dihitung setelah jangka waktu 

tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.   

 

11. Perizinan 

Pengusaha yang wajib memiliki izin dari Menteri adalah 

pengusaha yang menjalankan usaha seperti berikut ini. 

1. Pengusaha Pabrik. 

2. Pengusaha Tempat Penyimpanan. 

3. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu. 

4. Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara 

pelekatan pita cukai. 

Pemegang izin untuk menjalankan usaha diberikan kepada: 

1. badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia, 

2. badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan 

hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. 

Izin menjalankan usaha akan dicabut apabila hal-hal seperti di 

bawah ini dilakukan. 

1. Permohonan pemegang izin yang bersangkutan. 

2. Pengusaha tidak melakukan kegiatan selama satu tahun. 

3. Persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi. 

4. Pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang 

pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24 

5. Pemegang izin dinyatakan pailit. 

6. Pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melanggar ketentuan 

undang-undang. 

 

 
B. Pembahasan Masalah 

1. Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan 

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol terhadap Jumlah Realisasi 

Penerimaan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 

Surakarta 

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Cukai  Hasil Tembakau, 

Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol 

terhadap jumlah realisasi penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel II.1 
Rasio Realisasi Penerimaan Jenis Cukai terhadap Jumlah Realisasi  

Penerimaan Cukai Periode 2003-2005  
(dalam jutaan rupiah) 

 
Jenis Cukai                              2003         2004         2005                          Naik (turun) 
                                                                                                    2004 atas 2003        2005 atas 2004 
                                                                                                                     (%)                         (%) 
C Tembakau               (a)        137.775    143.088    174.786      5.313         3,85        31.698  22,1 
C Etil Alkohol            (b)          16.000      12.750      13.498     (3.250)    (20,3 )            748    5,8 
C Minuman Mengandung  
    Etil Alkohol            (c)               124           157           143            33      26,6         (    14)    (9,2) 
Denda Administrasi    (d)                   3             46             41           43   1433,3         (      5)  (10,8) 
Total Penerimaan Cukai          153.902     156.041   188.468        2.139       1,38       32.427   20,78 
         (e= a + b + c + d) 
Rasio Kontribusi CT         (%)    89,52         91,69        92,74                       2,17                       1,04 
        (RK= a:e) 
Rasio Kontribusi CEA      (%)    10,39           8,17           7,16                     (2,22)                    (1,01) 
        (RK= b:e) 
Rasio Kontribusi CMMEA (%)    0,08           0,10           0,08                       0,02                     (0,02) 
        (RK= c:e) 
Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta (data diolah). 

 

Adapun perhitungan rasio realisasi penerimaan Cukai Hasil 

Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil 

Alkohol terhadap jumlah realisasi penerimaan cukai dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut ini. 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa kontribusi Cukai Hasil 

Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil 

Alkohol terhadap jumlah realisasi penerimaan cukai periode 2003 sampai 

dengan 2005 mengalami kenaikan dan penurunan. 
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Pada tahun 2003, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi 

sebesar 89,52% terhadap jumlah penerimaan cukai. Tahun 2004, Cukai 

Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 91,69% terhadap jumlah 

penerimaan cukai dan mengalami kenaikan dari tahun 2003 sebesar 

2,17%. Pada tahun 2005, kontribusi Cukai Hasil Tembakau terhadap 

jumlah penerimaan cukai sebesar 92,74% dan mengalami kenaikan dari 

tahun 2004 sebesar 1,04%. Cukai Etil Alkohol pada tahun 2003 

memberikan kontribusi sebesar 10,39% terhadap jumlah penerimaan 

cukai. Pada tahun 2004, Cukai Etil Alkohol memberikan kontribusi 

terhadap jumlah penerimaan cukai sebesar 8,17% dan mengalami 

penurunan sebesar 2,22% dari tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2005, 

Cukai Etil Alkohol memberikan kontribusi sebesar 7,16% terhadap jumlah 

penerimaan cukai dan mengalami penurunan sebesar 1,01% dari tahun 

2004. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol pada tahun 2003 

memberikan kontribusi sebesar 0,08% terhadap jumlah penerimaan cukai. 

Pada tahun 2004, Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol mengalami 

kenaikan sebesar 0,02% dari tahun 2003 karena memberikan kontribusi 

terhadap jumlah penerimaan cukai sebesar 0,10%. Sedangkan pada tahun 

2005, Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol memberikan kontribusi 

terhadap jumlah penerimaan cukai sebesar 0,08% sehingga mengalami 

penurunan sebesar 0,02% dari tahun 2004. 
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2. Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan 

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol terhadap Jumlah Total 

Penerimaan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta 

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Cukai  Hasil Tembakau, 

Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol 

terhadap jumlah total penerimaan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe A Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel II.2 
Rasio Realisasi Penerimaan Jenis Cukai terhadap Jumlah Total 

Penerimaan Bea Cukai Periode 2003-2005  
(dalam jutaan rupiah) 

 
Jenis Cukai                              2003         2004         2005                           Naik (turun) 
                                                                                                    2004 atas 2003        2005 atas 2004 
                                                                                                                     (%)                         (%) 
C Tembakau                (a)        137.775    143.088    174.786      5.313        3,85        31.698    22,1 
C Etil Alkohol             (b)          16.000      12.750      13.498     (3.250)   (20,3 )             748     5,8 
C Minuman Mengandung 
    Etil Alkohol             (c)               124           157           143           33      26,6          (    14)    (9,2) 
Denda Administrasi    (d)                   3             46             41            43  1433,3          (      5)  (10,8) 
Penerimaan Pabean     (e)            1.903            801       1.636     (1.102)   (57,88)           834   104,10 
Total Penerimaan Bea Cukai   155.805     156.843   190.104       1.037       0,6          33.261    21,20 
         (f= a + b + c + d + e) 
Rasio Kontribusi CT   (%)          88,42         91,23        91,94                       2,81                         0,71 
        (RK= a:f) 
Rasio Kontribusi CEA (%)         10,27           8,13           7,10                     (2,14)                     (1,03) 
        (RK= b:f) 
Rasio Kontribusi CMMEA (%)    0,08           0,10           0,08                       0,02                     (0,02) 
        (RK= c:f) 
Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta (data diolah). 

 

Adapun perhitungan rasio realisasi penerimaan Cukai Hasil 

Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil 

Alkohol terhadap jumlah total penerimaan Bea Cukai dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut ini. 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa kontribusi Cukai Hasil 

Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil 

Alkohol terhadap jumlah total penerimaan Bea Cukai periode 2003 sampai 

dengan 2005 mengalami kenaikan dan penurunan. 

Pada tahun 2003, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi 

sebesar 88,42% terhadap jumlah total penerimaan Bea Cukai. Tahun 2004, 

Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 91,23% terhadap 

jumlah total penerimaan Bea Cukai dan mengalami kenaikan dari tahun 

2003 sebesar 2,81%. Pada tahun 2005, kontribusi Cukai Hasil Tembakau 

terhadap jumlah total penerimaan Bea Cukai sebesar 91,94% dan 

mengalami kenaikan dari tahun 2004 sebesar 0,71%. Cukai Etil Alkohol 

pada tahun 2003 memberikan kontribusi sebesar 10,27% terhadap jumlah 

total penerimaan Bea Cukai. Pada tahun 2004, Cukai Etil Alkohol 

memberikan kontribusi terhadap jumlah total penerimaan Bea Cukai 

sebesar 8,13% dan mengalami penurunan sebesar 2,14% dari tahun 2003. 

Sedangkan pada tahun 2005, Cukai Etil Alkohol memberikan kontribusi 

sebesar 7,10% terhadap jumlah total penerimaan Bea Cukai dan 

mengalami penurunan sebesar 1,03% dari tahun 2004. Cukai Minuman 

Mengandung Etil Alkohol pada tahun 2003 memberikan kontribusi 

sebesar 0,08% terhadap jumlah penerimaan cukai. Pada tahun 2004, Cukai 

Minuman Mengandung Etil Alkohol mengalami kenaikan sebesar 0,02% 
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dari tahun 2003 karena memberikan kontribusi terhadap jumlah 

penerimaan cukai sebesar 0,10%. Sedangkan pada tahun 2005, Cukai 

Minuman Mengandung Etil Alkohol memberikan kontribusi terhadap 

jumlah penerimaan cukai sebesar 0,08% sehingga mengalami penurunan 

sebesar 0,02% dari tahun 2004. 

 

3. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Cukai Periode 2003 sampai dengan 

2005 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta 

Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan Cukai  Hasil 

Tembakau, Cukai Etil Alkohol, dan Cukai Minuman Mengandung Etil 

Alkohol pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel II.3 
Rasio Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Cukai  

Periode 2003-2005 (dalam jutaan rupiah) 
 

Jenis Cukai                                                2002               2003                2004              2005                     
Penerimaan Cukai          (a)                    160.190          153.902           156.041          188.468 
Naik (turun)                    (b= a1-a0)              -               (   6.288)              2.139           32.427 
Rasio Pertumbuhan  (%) (c= b:a0)                -                  (3,92)                 1,38              20,78 
Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta (data diolah). 

 

Adapun perhitungan pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil 

Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil 

Alkohol dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan Cukai 

Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung 

Etil Alkohol periode 2003 sampai dengan 2005 mengalami kenaikan dan 

penurunan. 

Pada tahun 2003, penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A Surakarta sebesar 153.902 juta rupiah, mengalami 

penurunan dari tahun 2002 sebesar 6.288 juta rupiah sehingga rasio 

pertumbuhan penerimaan cukai mengalami penurunan sebesar 3,92%. 

Tahun 2004, penerimaan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A 

Surakarta dari sektor cukai mengalami kenaikan dari tahun 2003 sebesar 

2.139 juta rupiah menjadi sebesar 156.041 juta rupiah sehingga rasio 

pertumbuhan penerimaan cukai juga mengalami kenaikan sebesar 1,38%. 

Sedangkan pada tahun 2005, penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe A Surakarta sebesar 188.468 juta rupiah, mengalami 

kenaikan dari tahun 2004 sebesar 32.427 juta rupiah sehingga rasio 

pertumbuhan penerimaan cukai mengalami kenaikan sebesar 20,78%. 

 

4. Rasio Realisasi Penerimaan Cukai terhadap Target Penerimaan Cukai 

Untuk mengetahui berapa besar rasio realisasi penerimaan cukai 

terhadap target penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe A Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel II.4 
Rasio Realisasi Penerimaan Cukai terhadap Target Penerimaan Cukai  

Periode 2003-2005 (dalam jutaan rupiah) 
 

Jenis Cukai                                     2003         2004        2005                       Naik (turun) 
                                                                                                      2004 atas 2003      2005 atas 2004 
                                                                                                                       (%)                         (%) 
Realisas Penerimaan Cukai  (a)   153.902    156.041   188.468     2.139     1,38        32.427    20,78 
Target Penerimaan Cukai     (b)   152.243    149.548   180.487    (2.696)  (1,78)      30.939     20,3 
Rasio Kontribusi          (%) (a:b)    101,09      104,34     104,42                   3,25                         0,08 
Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta (data diolah). 

 

Adapun perhitungan rasio realisasi penerimaan cukai terhadap 

target penerimaan cukai dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut ini. 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio realisasi penerimaan cukai 

terhadap target penerimaan cukai periode 2003 sampai dengan 2005 

mengalami kenaikan dan penurunan. 

Pada tahun 2003 realisasi penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dapat melebihi target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Target yang ditetapkan sebesar Rp 152.244 

juta sedangkan realisasi penerimaan cukai sebesar  Rp 153.902 juta,  

sehingga rasio realisasi penerimaan cukai terhadap target penerimaan 

cukai adalah sebesar 101,09%. Tahun 2004 rasio realisasi penerimaan 

cukai terhadap target penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan 
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Cukai Tipe A Surakarta sebesar 104,34%. Realisasi penerimaan cukai 

pada tahun 2004 dapat melebihi target yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 149.548 juta, 

sedangkan realisasi penerimaan cukai sebesar Rp 156.041 juta. Pada tahun 

2005, realisasi penerimaan cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe A Surakarta juga dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Target 

penerimaan cukai sebesar Rp 180.487 juta, sedangkan realisasi 

penerimaan cukai sebesar Rp 188.468 juta, sehingga rasio kontribusi 

penerimaan cukai pada tahun 2005 terhadap target penerimaan cukai pada 

tahun tersebut adalah sebesar 104,42%.    

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Cukai 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan cukai adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Faktor intern 

i. Adanya perubahan peraturan terhadap Barang Kena Cukai. 

ii. Jumlah Barang Kena Cukai. 

iii. Adanya pembinaan terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai dan 

pola pengawasan terhadap pengusaha Barang Kena Cukai.  

b. Faktor Ekstern 

i. Kebijakan dari pemerintah. 

ii. Iklim usaha. 
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iii. Produksi dari Pengusaha Kena Pajak, yang ditentukan oleh hal-hal 

seperti berikut: 

- krisis keuangan, 

- bahan baku 

- biaya overhead pabrik 

- pemogokan buruh 

 

6. Potensi Penerimaan Cukai 

Potensi Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol dan Cukai 

Minuman Mengandung Etil Alkohol di Kota Solo cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kenaikan realisasi penerimaan cukai dari tahun 

2003 sampai dengan tahun 2005. Penerimaan dari sektor cukai di Kota 

Solo dapat mengalami kenaikan apabila faktor-faktor di bawah ini dikelola 

dengan baik. 

a) Iklim usaha di Kota Solo stabil. 

Iklim usaha yang stabil mampu mengundang investor untuk 

menanamkan modal di Kota Solo. Jika investor menanamkan dana 

pada perusahaan yang menghasilkan Barang Kena Cukai, maka akan 

mampu menambah penerimaan cukai.  

b) Jumlah Subjek Barang Kena Cukai bertambah. 

Bertambahnya Subjek Barang Kena Cukai menyebabkan 

bertambahnya jumlah yang merupakan dasar pengenaan tarif cukai. 
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Oleh karena itu, maka akan mampu menambah jumlah penerimaan 

cukai.  

c) Adanya kepatuhan dari subjek Barang Kena Cukai untuk 

melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cukai. 

Kepatuhan dan kesadaran dari Subjek Barang Kena Cukai 

mempengaruhi besar kecilnya penerimaan cukai pada tahun tertentu. 

Semakin baik tingkat kepatuhan dan kesadaran dari Subjek Barang 

Kena Cukai untuk melaksanakan kewajibannya, maka semakin 

bertambah pula jumlah penerimaan cukai. 

Untuk memberi gambaran tentang potensi penerimaan cukai, 

penulis menggunakan Analisis Trend dengan Metode Semi Averages 

seperti yang dinyatakan dalam Subagyo (1995). Untuk menggunakan 

metode tersebut, tahapan yang dilakukan berupa tahapan seperti berikut 

ini. 

1. Membagi data dalam dua kelompok yaitu kelompok awal tahun dan 

kelompok akhir tahun. Karena data yang ada berjumlah tiga tahun 

yaitu tahun 2003, 2004 dan 2005, maka untuk tahun 2004 dihilangkan 

dan tahun 2003 ditetapkan sebagai tahun awal sedangkan tahun 2005 

ditetapkan sebagai tahun akhir. 

2. Menentukan rata-rata tiap kelompok. Rata-rata untuk kelompok awal 

sebesar 153.902 juta rupiah dan rata-rata untuk kelompok akhir sebesar 

188.468 juta rupiah. 
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3. Menentukan selisih tahun dari letak kedua rata-rata dengan 

mengurangi kelompok tahun akhir dengan tahun awal (2005-2003=2). 

Kemudian menentukan selisih dari kedua rata-rata (188.468-

153.902=34.566). Karena selisih adalah positif, maka dapat diartikan 

terjadi kenaikan. 

4. Membagi selisih rata-rata dengan selisih tahun untuk mendapatkan 

rata-rata kenaikan tiap tahun (34.566:2=17.283). 

5. Menentukan nilai Trend masing-masing tahun dengan menambahkan 

jumlah rata-rata kenaikan untuk tiap tahunnya. 

6. Meramalkan (menyusun forecast) untuk tahun 2006, 2007 dan 2008 

dengan cara menambahkan rata-rata kenaikan untuk setiap perbedaan 

satu tahun kemudian sampai dengan tahun yang dimaksud. Misalnya 

meramalkan realisasi penerimaan tahun 2006, maka nilai Trend tahun 

2005 ditambah rata-rata kenaikan dan untuk nilai Trend tahun 2006 

hasil tersebut ditambah dengan rata-rata kenaikan (Trend 2006 = 

(188.468+ 17.283)+17.283). 

Berikut ini disajikan potensi penerimaan cukai untuk tahun 2006, 

2007 dan 2008 yang diramalkan dengan Metode Semi Average. 
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Tabel II.5 
Trend Realisasi Penerimaan Cukai Periode 2003-2008 

(dalam jutaan rupiah) 
 

Tahun Realisasi Cukai Rata-rata Tiap Kelompok Nilai Trend 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

153.902 
 

156.041 
 

188.468 

153.902:1=153.902 
 
 
 

188.468:1=188.468 

153.902 
 

171.185 
 

188.468 
 

223.034 
 

257.600 
 

292.166 
 

Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta (data diolah). 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai 

mengalami Tren kenaikan. Besarnya potensi cukai tahun 2006 sebesar 

223,034 juta rupiah, untuk tahun 2007 sebesar 257.600 juta rupiah, 

sedangkan tahun 2008 sebesar 292.166 juta rupiah. 
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BAB III 

TEMUAN 

 

Penelitian dan analisis data yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe A Surakarta tentang Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil 

Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol selama periode 2003-

2005 mendapatkan hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut ini. 

1. Rasio realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol, dan 

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol terhadap jumlah realisasi 

penerimaan cukai dalam periode 2003 sampai dengan 2005 adalah sebagai 

berikut ini. 

a. Pada tahun 2003, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 

89,52% terhadap jumlah realisasi penerimaan cukai. Cukai Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 10,39% terhadap jumlah realisasi 

penerimaan cukai. Sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 0,08% terhadap jumlah realisasi 

penerimaan cukai. 

b. Pada tahun 2004, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 

91,69% terhadap jumlah realisasi penerimaan cukai. Cukai Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 8,17% terhadap jumlah realisasi 

penerimaan cukai. Sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 0,10% terhadap jumlah realisasi 

penerimaan cukai. 
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c. Pada tahun 2005, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 

92,74% terhadap jumlah realisasi penerimaan cukai. Cukai Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 7,16% terhadap jumlah realisasi 

penerimaan cukai. Sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 0,08% terhadap jumlah realisasi 

penerimaan cukai. 

2. Rasio realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol, dan 

Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol terhadap total penerimaan Bea 

Cukai dalam periode 2003 sampai dengan 2005 adalah sebagai berikut ini. 

a. Pada tahun 2003, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 

88,42% terhadap total penerimaan Bea Cukai. Cukai Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 10,27% terhadap total penerimaan Bea 

Cukai. Sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol memberikan 

kontribusi sebesar 0,08% terhadap total penerimaan Bea Cukai. 

b. Pada tahun 2004, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 

91,23% terhadap total penerimaan Bea Cukai. Cukai Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 8,13% terhadap total penerimaan Bea 

Cukai. Sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol memberikan 

kontribusi sebesar 0,10% terhadap total penerimaan Bea Cukai. 

c. Pada tahun 2005, Cukai Hasil Tembakau memberikan kontribusi sebesar 

91,94% terhadap total penerimaan Bea Cukai.Cukai Etil Alkohol 

memberikan kontribusi sebesar 7,10% terhadap total penerimaan Bea 
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Cukai. Sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol memberikan 

kontribusi sebesar 0,08% terhadap total penerimaan Bea Cukai. 

3. Pertumbuhan realisasi penerimaan cukai dalam periode 2003 sampai dengan 

2005 adalah sebagai berikut ini. 

a. Pada tahun 2003, realisasi penerimaan cukai mengalami penurunan 

sebesar 3,92% dari realisasi penerimaan tahun 2002. 

b. Pada tahun 2004, realisasi penerimaan cukai mengalami kenaikan sebesar 

1,38% dari realisasi penerimaan tahun 2003. 

c. Pada tahun 2005, realisasi penerimaan cukai mengalami kenaikan sebesar 

20,78% dari realisasi penerimaan tahun 2004. 

4. Rasio realisasi penerimaan cukai terhadap jumlah target penerimaan cukai 

dalam periode 2003 sampai dengan 2005 adalah sebagai berikut ini. 

a. Pada tahun 2003, rasio realisasi penerimaan cukai terhadap target 

penerimaan cukai sebesar 101,09%. 

b. Pada tahun 2004, rasio realisasi penerimaan cukai terhadap target 

penerimaan cukai sebesar 104,34%, mengalami kenaikan dari tahun 2003 

sebesar 3,25%. 

c. Pada tahun 2005, rasio realisasi penerimaan cukai terhadap target 

penerimaan cukai sebesar 104,42%, mengalami kenaikan dari tahun 2004 

sebesar 0,08%. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Hasil penelitian yang diperoleh mendasari penulis dalam pengambilan 

simpulan penelitian. Simpulan penelitian dapat diuraikan seperti berikut ini. 

1. Di dalam struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab yang dibentuk telah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dalam pemisahan tanggung jawab di beberapa seksi. 

2. Adanya pemberian fasilitas cukai yaitu pembebasan cukai dan tidak 

dipungut cukai sehingga dapat memberikan keringanan kepada pengusaha 

kecil maupun importir. 

3. Cukai tidak hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi lebih pada dampak 

Barang Kena Cukai terhadap lingkungan, sosial dan kesehatan masyarakat. 

4. Dari tahun 2003 sampai dengan 2005, total penerimaan cukai selalu 

mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A Surakarta melakukan tugasnya dengan baik. 

5. Dari tahun 2003 sampai dengan 2005, realisasi penerimaan cukai dapat 

melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

6. Pada tahun 2004 dan 2005, penerimaan Cukai Etil Akohol dan Cukai 

Minuman Mengandung Etil Alkohol  mengalami penurunan  
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7. Penerimaan dari sektor Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol 

memberikan kontribusi penerimaan yang kecil dibandingkan dengan 

penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau dan Cukai Etil Alkohol. 

 

B. SARAN 

Hasil penelitian mendasari penulis dalam pengajuan rekomendasi pada 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dalam usaha meningkatkan 

penerimaan dari sektor cukai. Rekomendasi tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut ini. 

1. Apabila terdapat perubahan peraturan dari pemerintah, agar segera 

disosialisasikan kepada pengusaha Barang Kena Cukai. 

2. Bersikap terbuka, jujur dan ramah sehingga Wajib Pajak tidak merasa 

segan. 

3. Untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor cukai, hendaknya 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dapat bekerjasama 

dengan instansi terkait lainnya seperti pihak kepolisian, pelabuhan udara, 

pelabuhan laut, dll dalam pengawasan dan pengenaan cukai terhadap 

Barang Kena Cukai (objek cukai). 
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