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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Kota Malang 

Kota Malang merupakan kota yang termasuk ke dalam lingkup 

pemerintahan propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang berjarak kurang lebih 

90 km dari ibu kota propinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya dan merupakan 

kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya, dan juga merupakan salah satu kota 

terbesar di Indonesia berdasarkan angka pertumbuhan penduduknya. 

Malang memang bukan merupakan Kota Industri. Namun, hal tersebut 

tidak menghalangi banyaknya perusahaan dan pabrik rokok yang 

memproduksinya. Dari data kementrian perindustrian, nama perusahaan yang 

bergerak dalam industri pembuatan batang rokok di Malang, antaranya : PT. 

Bentoel Prima, PT. Gandum, PT. Hanjaya Mandala Sampurna, PR. Adi Bungsu, 

PR. AKHAS, PR. Asia Jaya, PT. Atlantik Dinar Perkasa, PR. Atraco Multiguna, 

PT. Banyu Biru, PR. Bintang Sayap Insan, PR. Credo, PT. Djajasakti Sari, PR. 

Falas, PT. Gangsar, Industri Rokok Putera Gemilang, PT. Karya Bina Santausa, 

dan masih banyak lagi. 

3.2 Gambaran umum Desa Bandulan 

Kelurahan Bandulan merupakan kelurahan yang terletak di wilayah 

Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun 

Warga) dan 58 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, Kelurahan Bandulan 

dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, 

Kelurahan Bandulan berbatasan langsung dengan kelurahan Pisangcandi, 

Kecamatan Sukun. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung 
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dengan Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Di sebelah selatan, Kelurahan 

Bandulan berbatasan dengan Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun. Lalu, di 

sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. 

Bandulan dipimpin oleh seorang lurah, dalam menjalankan tugas 

pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Bandulan memiliki mitra kerja. Mulai 

dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan 

dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial 

kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM 

(Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), 

KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM 

(Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu 

Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, 

Satgas Linmas, dan lain-lain. 

3.3 Gambaran Umum Pabrik Rokok PT.Gandum 

3.3.1 Pabrik rokok PT.Gandum 

Pabrik rokok PT.Gandum yang beralamat di Jl. Raya Bandulan, Kelurahan 

Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Perusahaan ini memproduksi rokok 

kretek cap Gandum, yang merupakan perusahaan rokok perorangan. Karyawan 

PT.Gandum sendiri banyak dari masyarakat daerah sekirat pabrik dan juga yang 

jauh dari lokasi pabrik, maka dari itu pabrik rokok Gandum ini sangat berdampak 

untuk membantu kemajuan ekonomi masyarakat sekitar dan membuka pelung 

kerja bagi masyarakat sekitar. 
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Pabrik rokok  Gandum ini memiliki 2 lokasi pabrik yang digunakan untuk 

poses produksi rokok, yakni di Kelurahan Muryorejo dan Kelurahan Bandulan, 

selain itu PT.Gandum mempunyai kantor pusat di Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang yang terpisah dengan tempat produksi, tetapi 

masih dalam lingkup daerah tersebut hanya saja lain Kelurahan karena berada di 

perbatasan. Kantor pusat dan lokasi tempat produksi memang dipisah bertujuan 

untuk agar tidak mengganggu berjalannya proses produksi yang juga bertujuan 

untuk mempermudah pendistribusian dan pengawasan terhadap persediaan produk 

rokok dalam gudang dan sebaliknya juga tidak mengganggu suatu hal yang 

melibatkan perkantoran dan juga keterbatasan lahan pabrik yang dekat dengan 

pemukiman warga yang padat. Dalam menentukan lokasi tersebut, diperlukan 

berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, hal itu dilakukan karena untuk 

memudahkan dalam melayani konsumen dan kemudahan memperoleh bahan baku 

dan bahan penolong lainnya. Adapun faktor penentuan lokasi perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

a. Faktor primer 

1) Tenaga Kerja (man power) 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting untuk 

menunjang aktivitas perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu, perusahaan didirikan sumber tenaga kerja. 

2) Bahan baku dan bahan pembantu 

Tembakau sebagai komposisi atau bahan baku utama untuk 

pembuatan rokok yang didatangkan dari daerah Madura, Magelang, 
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dan Malang. Selain itu, ada bahan pembantu untuk pembuatan rokok 

yakni Cengkeh dan Saos yang diperoleh sesuai dengan pesanan. 

3) Transportasi 

Perusahaan tidak mengalami kesulitan mengenai transportasi, karena 

lokasi yang dipilih perusahaan dapat di lewati segala jenis alat 

transportasi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga keluar masuknya 

bahan baku maupun hasil produksi dapat didistribusikan dengan 

lancar. 

4) Sumber-sumber lain 

Prusahaan dalam hal ini juga tidak mengalami kesulitan, karena 

lingkungan disekitar perusahaan dapat menyediakan pelayanan 

teknis yang dibutuhkan serta kemungkinan mendapat jasa produktif 

sebagai ahli reparasi, sarana air bersih, listrik dan fasilitas 

komunikasi. 

b. Faktor sekunder 

1) Hubungan dengan masyarakat 

Sikap masyarakat yang baik dapat menentukan berhasil tidaknya 

kelancara perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Dengan 

kondisi perusahaan yang baik maka akan timbul di hati 

masyarakatrasa memiliki, sehingga segala aktifitas berjalan sesuai 

yang diharapkan perusahaan. 

2) Kemungkinan perluasan 
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Dalam pemilihan lokasi perusahaan juga memperhatikan dan 

mempertimbangkan kemungkinan melakukan perluasan. Hal ini 

merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan perusahaan. 

3) Rencana masa depan 

Keputusan yang diambil oleh perusahaan mempunyai pengaruh yang 

besar pada masa mendatang. Seperti halnya tujuan perusahaan yaitu 

perusahaan dapat hidup terus dan berkembang. Untuk itu perlu 

mengetahui betapa pentingnya perusahaan menetapkan rencana masa 

depan dalam menghadapi tantangan 

3.3.2 Sejarah pabrik rokok PT.Gandum 

Pabrik rokok PT.Gandum adalah perusahaan yang bergerak di industri 

rokok yang berdiri pada tanggal 27 Februari 1978 dengan mendapatkan surat ijin 

usaha dari Kantor Perindustrian No. 4653221/13.6/PB/X/88 p.1, oleh Bapak 

Widjajanto Wibowo. Pada awalnya perusahaan ini hanya memiliki lima orang 

tenaga kerja, dan kegiatan perusahaan telah dilaksanakan secara menyeluruh 

mulai dari pengolahan, produksi, administrasi, dan pemasaran. Pada tahun 1981 

perusahaan mulai mengalami perkembangan dan membutuhkan penambahan 

tenaga kerja sesuai dengan perkembangan tersebut, jumlah tenaga kerja yang 

tertampung sampai dengan tahun 1983 adalah sebanyak 1200 orang, dengan 

adanya kapasitas dan saran yang kurang memadai dan sangat terbatas untuk 

menampung tenaga kerja yang semakin banyak, maka untuk mengantisipasinya, 

perusahaan mulai melakukan perluasan area pabrik dengan membuka lokasi baru. 

Seiring berjalannya waktu, di tahun 1984 perusahaan untuk meningkatkan 

statusnya dari perusahaan perorangan menjadi perseroan terbatas (PT). Hal ini 
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dilakukan karena dengan semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar 

pula tantangan yang dihadapi perusahaan. Pada tahun 1985 produksi mulai 

dilakukan di tempat yang baru dengan kapasitas produksi yang juga ditingkatkan, 

dengan ditingkatkan sarana dan kapasitas produksi, pihak perusahaan berharap 

dapat memenuhi permintaan pasar. Ditahun yang sama minat konsumen terhadap 

rokok Gandum ini juga mulai berubah, yaitu semula konsumen menyukai rokok 

kretek tangan kemudian bergeser ke rokok kretek filter. Sehubungan dengan 

adanya fenomena tersebut, bagi perusahaan hal itu merupakan suatu tantangan 

sekaligus peluang untuk memasuki babak baru bagi perusahaan rokok. Guna 

mengobjektivkan informasi tentang minat konsumen terhadap cita rasa rokok 

filter, maka perusahaan mengadakan riset untuk mendapatkan data yang real 

sehingga dapat memperlancar proses pemasaran dan ditindaklanjuti dengan 

memproduksi rokok filter, yang lebih dikenal dengan Sigaret Kretek Mesin 

(SKM). 

Pada pertengahan tahun 1986, kehadiran rokok SKM mulai mendapat 

sambutan baik dari konsumen, sehingga pemasarannya mulai ditingkatkan, 

dengan itu bisa berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada tahun 1988 

perusahaan masa puncak yang pertama hingga tahun 1991, dimana perusahaan 

bisa mempekerjakan 1700 tenaga kerja kendali. Pada tahun 1992 sampai dengan 

tahun 1999 perusahaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal 

tersebut ditandai dengan kenaikan produksi yang melonjak sehingga jumlah 

tenaga kerja yang tertampung dalam perusahaan mencapai 1827 orang, hingga 

sekarang pabrik rokok PT.Gandum terus melakukan inovasi terkait dengan produk 

yang dihasilkan dan permintaan pasar yang terus berubah. 
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3.3.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur oraganisasi perusahaan merupakan kerangkan yang sangat 

penting, karena dalam struktur organisasi ini mencerminkan adanya pembagian 

tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas atasan kepada bawahannya 

dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya struktur organisasi yang baik 

perusahaan akan dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi PT.Gandum 

Malang  disajikan pada gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT.Gandum Malang 
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3.3.4 Ketenagakerjaan 

 Jumlah tenaga kerja yang tertampunga adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Jumlah tenaga kerja PT.Gandum Malnang 

Klasifikasi Jumlah Karyawan Total 

Laki-laki Perempuan 

Bulanan 492 orang 276 orang 768 orang 

Harian 121 orang 104 orang 225 orang 

Borongan - 2.522 orang 2.522 orang 

Total 613 orang 2.902 orang 3.515 orang 

Sumber : PT Gandum Malang 

 Tabel tersebut menggambarkan bahwa tenaga kerja pada klasifikasi 

bulanan lebih spesifik difokuskan pada tenaga kerja bagian kantor dan ruang 

lingkup lainnya, sedangkan klasifikasi harian dan borongan difokuskan pada 

bagian produksi sesuai dengan target berapa rokok yang dibuat dan diselesaikan 

oleh tenaga kerja tersebut. Selain itu, buruh harian merupakan buruh yang bebas 

masuk dalam wilayah produksi mereka tidak terikat oleh sistem perusahaan, 

sedangkan untuk buruh borongan merupakan buruh tetap yang mana mereka 

bekerja tidak terikat oleh batas waku kerja yang berkonsentrasi pada bagian liting 

atau pengepakan rokok, yang mana mereka harus menyelesaikan target yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, tetapi jika buruh borongan tersebut berpotensi dan 

baik dalam kerjanya, maka perusahaan akan memberikan jabatan diatas buruh 

borongan, seperti menjadi mandor atau pengawas. 
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3.3.5 Proses produksi dan hasil produksi 

A. Proses produksi 

a. Mesin dan peralatan yang digunakan 

Dalam proses produksi di peruhasaan rokok PT.Gandum mesin dan peralatan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Rokok jenis SKT menggunakan alat-alat yaitu : 

a) Alat giling 

b) Tempeh 

c) Gunting 

d) Lem 

Sedangkan untuk rokok jenis SKM yang digunakan adalah : 

a) Cigarette Making 

Adalah mesin yang berfungsi membuat rokok batangan secara otomatis 

b) Mesin OPP 

Mesin yang berfungsi untuk menempel pita cukai dan membungkus kotak 

rokok dengan OPP filem 

c) Mesin Packing dan bandroling 

Adalah mesin yang berfungsi untuk memasukkan rokok batang kedalam 

kotak 

d) Mesin boxer 

Adalah mesin yang berfungsi untuk memasukkan pack rokok kedalam 

slop yang kemudian membungkus rokok tersebut dengan plastik. 

b. Bahan baku dan bahan penolong 
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Dalam suatu proses produksi terdapat beberapa faktor mutlak yang 

diperlukan dan harus tersedia. Faktor-faktor tersebut antara lain bahan baku dan 

bahan penolong. Bahan baku utama rokok terdiri dari tembakau dan cengkeh, 

dimana kedua bahan tersebut dipakai untuk memproduksi rokok pada PT.Gandum 

Malang. 

Tembakau dan cengkeh yang digunakan memiliki beberapa karakteristik 

dan kelebihan sendiri sehingga kualitas rokok yang dihasilkan berbeda dengan 

produk yang lain. 

a) Bahan baku 

Bahan baku merupakan bahan utam yang membentuk suatu bagian yang 

menyeluruh dari barang jadi yang dapat dimasukkan secara langsung dalam 

biaya produksi. Adapun bahan baku yang digunakan dalam proses produksi 

pembuatan rokok baik untuk rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) 

maupun SKM (Sigaret Kretek Mesin) adalah : 

1. Tembakau 

Bahan baku rokok yang paling utama adalah tembakau, tembakau 

yang digunakan oleh perusahaan banyak dipasok dari Madura, 

Bojonegoro, Welery, Selopuro, dan Magelang 

2. Cengkeh 

Cengkeh merupakan bahan campuran utama didalam pembuatan 

rokok. Cengkeh yang digunakan perusahaan berasal dari Manado, selain 

itu saos yang digunakan untuk menimbulkan aroma dan menambah cita 

rasa rokok itu sendiri 

b) Bahan penolong 
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Bahan penolong merupkan bahan pendukung dalam menghasilkan produk 

akhir. bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan rokok SKT (Sigaret 

Kretek Tangan) antara lain : 

1. Kretek ambrie yaitu kertas yang digunakan untuk membungkus 

tembakau campuran atau tembakau giling. 

2. Kertas kaca (Opipi) adalah kertas yang digunakan untuk membungkus 

kemasan atau pak rokok agar terlihat lebih indah dan untuk menjaga 

supaya aroma rokok tidak mudah hilang. 

3. Kertas etiket yaitu kertas yang digunakan untuk memungkus batang 

rokok. 

4. Kertas outer yaitu kertas yang digunakan sebagai alat pembungkus 

slop. 

5. Perekat atau lem. 

6. Pita cukai atau bandrol 

7. Karton box 

Sedangkan bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan rokok SKM 

(Sigaret Kretek Mesin) adalah sebagai berikut : 

1. Bobyn yaitu kertas yang digunakan sebagai alat pembungkus 

tembakau dan cengkeh 

2. Kertas etiket yaitu kertas yang digunakan untuk membungkus batang 

rokok 

3. Filter merupakan kertas yang digunakan sebagai penyaring nikotin 

pada rokok 
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4. Kertas outer yaitu kertas yang digunakan sebagai alat pembungkus 

slop 

5. Kertas kaca (Opipi) adalah kertas yang digunakan untuk membungkus 

kemasan atau pak rokok agar terlihat lebih indah dan untuk menjaga 

supaya aroma rokok tidak mudah hilang 

6. Pita cukai atau bandrol 

7. Lem, yang dibagi menjadi tiga macam yaitu lem yang digunakan 

untuk tiping, lem yang digunakan untuk bobyn, dan lem yang 

digunkan untuk filter 

c. Proses produksi 

Proses produksi merupakan suatu proses dimana bahan baku dan bahan 

penolong diolah menjadi barang jadi. Oleh karena itu, proses produksi merupakan 

bagian yang penting dalam suatu perusahaan, karena kegiatan ini dapat 

menentukan apakah perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar atau justru 

sebaliknya. Alur proses produksi pada PT.Gandum Malang disajikan pada gambar 
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Dari gambar tersebut dapat diuraikan tahap produksinya sebagai berikut : 

a) Pengolahan tembakau 

Proses pertama kali yang harus dilakukan adalah proses penggodokan, 

tembakau yang masih dlam bentuk lembaran-lembaran daun dimasukkan 

ke dalam mesin ranjang tembakau, tetapi sebelum tembakau tersebut 

dirajang dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk melihat kualitas dari 

masing-masing tembakau sesuai dengan kriteria dan standar yang telah 

ditentukan oleh perusahaan dengan mengikuti selera konsumen. Tembakau 

yang sudah melalui proses perebusan dan sudah memenuhi kualitasnya 

dimasukkan kedalam mesin rajang tembakau dimana tembakau tersebut 

akan dirajang dengan kelembutan yang telah dikehendaki. Sedangkan 

untuk tembakau yang sudah dibeli dalam bentuk ranjang akan dimasukkan 

kedalam mesin odol untuk memilih tembakau ranjangan sesuai dengan 

kualitas dan tingkat kelembutan yang dikehendaki. 

Proses selanjutnya adalah percampuran beberapa jenis tembakau, sehingga 

didapatkan suatu campuran jenis-jenis tembakau yang diperlukan guna 

memproduksi suatu jenis produk tertentu. Proses pencampuran ini 

dilakukan ditempat yang disebut Mixing box atau kotak pecampuran. 

Setelah itu tambakau dimasukkan kedalam Casing ylinder untuk 

dikeringkan dengan temperature dengan menggunakan Sprayer atau tangki 

Casing dan pemberian uap panas oleh uap Boilder, selanjutnya tembakau 

akan dimasukkan kedalam mesin Drying Cylinder yang berfungsi untuk 

memastikan bahwa tembakau tidak terlalu basah setelah dimasukkan 

kedalam Casing Cylinder. Proses berikutnya adalah memasukkan 
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tembakau kedalam mesin pendingin (Cooling Cylinder) dimana pada 

proses ini kelembapan tetap terjaga agar tidak terlalu kering atau basah. 

b) Pengolahan Cengkeh 

Cengkeh yang ada digudang diredam terlebih dahulu kurang lebih satu hari 

kemudian diangkat dan dimasukkan kedalam mesin rajang cengkeh. 

Merajang cengkeh ini dimaksudkan untuk menyesuaikan tingkat kehalusan 

cengkeh tersebut yang nantinya akan tercampur dengan rajang. 

Selanjutnya cengkeh rajang tersebut dikeringkan dengan bantuan sinar 

matahari. Hasil dari proses ini adalah cengkeh kering. 

c) Proses Blending 

Tembakau rajang yang merupakan campuran dari beberapa jenis tembakau 

dalam prosentase tertentu kemudian ddicampur dengan cengkeh rajangan 

yang telah dikeringkan dan dicampur dengan saos tertentu. Saos berfungsi 

sebagai penyedap rasa dan aroma. Hasil dari pencampuran tembakau, 

cengkeh, dan saos dimasukkan dalam flavouring cylinder. Proses ini 

bertujuan agar rokok tidak mudah rusak, dan tahan lama. Selain itu untuk 

meresapkan saos kedalam butiran tembakau agar aroma rokok lebih 

nikmat. Hasil dari proses ini adalah tembakau matang yang siap digiling. 

d) Proses penggilingan atau pelintingan 

Proses penggilingan pada pabrik rokok PT.Gandum dibedakan menjadi 

dua cara yaitu proses yang dilakukan secara manual dan proses dengan 

mesin. Pada proses mesin yang menghasilkan rokok jenis SKM, mesin 

yang digunakan disebut cigarette making. Mesin ini berfungsi untuk 

membungkus campuran tembakau blending dengan menggunakan kertas 
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tersebut akan menerima tembakau dari bagian mesin yang lain sesuai 

dngan takarannya, kemudian membungkus dan melakukan pengeleman 

secara otomatis. Mesin selanjutnya adalah mesin pemasang filter. Pada 

mesin ini telah disediakan tempat untuk menampung gabus atau batang 

filter yang akan jatuh berganti, yang kemudian akan disambung dengan 

batang rokok yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran sebelum masuk 

pada proses penyambungan tersebut. Proses selanjutnya adalah proses 

pemotongan batang rokok dan filter yang sudah tersambung. Pada proses 

ini sekaligus berlangsung proses pernyortiran dimana batang rokok yang 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan akan jatuh sendiri dan 

tidak terpotong. Batang rokok yang keluar tersebut masuk poduk cacat 

atau reject. Sedangkan jenis rokok yang kedua adalah proses manual yang 

akan menghasilkan rokok jenis SKT. Pada proses ini tembakau siap giling 

di masukan ban yang disusun secara sejajar, kemudin dihimpitkan 

sehingga berbentuk cekung. Selanjutnya kertas ambrie yang ujungnya 

telah diberi lem diletakkan pada bagian yang telah ditandai sebelumnya 

sebagai kedudukan dari kertas tersebut pada alat giling untuk selanjutnya 

ditarik, sehingga alat itu menggilingi hingga menjadi batang rokok. Rokok 

yang sudah berupa batangan kemudian dilakukan proses pengguntingan 

dengan tujuan untuk merapikan rokok tersebut. 

e) Proses Penyotiran 

Setelah proses penggilingan selesai dan dihasilkan rokok batangan, proses 

selanjutnya yaitu proses penyortiran. Proses ini meliputi proses 

pemeriksaan dan pengecekan kualitas rokok yang dihasilkan. Proses 
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penyortiran ini dapat dilakukan dengan dua tahap. Pertama, pada saat para 

pekerja menyerahkan rokok batang pada bagian sortir, yang perlu 

diperiksa adalah apakah rokok tidak rusak dan bentuk ambreinya 

semprurna. Kedua, saat pekerja melakukan pengepakan rokok, disini 

pemeriksaan harus dilakukan secara cermat. Dalam proses ini dibutuhkan 

keahlian khusus, karena pada bagian ini menentuka apakah rokok yang 

akan dipasarkan nantinya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan 

atau tidak, hal ini dikarenakan berhubungan langsung dengan pelanggan. 

f) Proses Pengemasan atau Pengepakan 

Proses pengepakan meliputi pengepakan, pengepresan, dan pengebalan 

(boxer). Pada proses pengepakan, rokok akan dibungkus dengan kertas 

aluminium foil yang berwarna kekuningan, kemudian dibungkus dengan 

plastik yang dilanjutkan dengan proses pemberian bandrol atau pita cukai 

dengan harga jal rokok tersebut. Selanjutnya adalah proses pengepresan. 

Dalam proses ini digunakan karton sebagai tempat untuk beberpata pack 

rokok. Kemudian dari beberapa pres rokok dibungkus dan dimasukkan ke 

dalam kardus yang disebut dengan pengebalan. Tujuan dari proses ini 

yaitu agar tahan lama, dapat memperindah kemasan, konsumen lebih muda 

mengenalinya, dan memudahkan dalam menyalurkan dan menjualnya. 

d. Hasil Produksi 

Dilihat dari proses produksi, perusahaan rokok PT.Gandum membagi hasil 

produksinya menjadi 2 macam jenis rokok dan merekanya, yaitu : 

a) Rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) 

1. Gandum Kuning  
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2. Gandum Jaya  

3. Pintu Gerbang 

b) Rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) 

1. Pintu gerbang Executive 

2. Gandum International Hitam 

3. Gandum Mas Super 

4. Gandum Kuning 

5. Gandum Jaya 

6. Gandum Gerbang 

 


