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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Jurnal penelitian “Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di 

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”. 

Diteliti oleh  Mochammad Al Musadieq dkk pada 2016. Dalam penelitian ini 

penulis membahas tentang mengetahui dan mengevaluasi sistem pemungutan 

Cukai dan tarif yang diberlakukan untuk pengenaan cukai di Kota Malang. 

Hasil penelitian yang dibahas oleh Mochammad Al Musadieq adalah 

untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pemungutan Cukai dan tarif yang 

diberlakukan untuk pengenaan cukai di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini 

yaiitu pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan 

secara optimal, adanya trouble dalam pemungutan sisitem online menjadi 

penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. 

Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan sebagaimana telah 

berubah sebanyak tiga kali dalam 5 Tahun PMK Nomer 205/PMK.011/2014 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer 

179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dampak kenaikan 

tarif cukai yang semakin naik membuat berkurangnya jumlah pengusaha rokok 
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di Kota Malang yang memilih untuk menutup usahanya karena mengalami 

kerugian setiap tahunya faktor lain yang membuat kerugian. Hambatan dari 

eksternal yaitu masih berdaranya rokok illegal diluar sana membuat kerugian 

bagi perusahaan rokok yang aktif membayar cukai dan kampanye iklan anti 

merokok yang sedang digalakkan pemerintah, dengan masih adanya rokok 

ilegal semakin lama akan merugikan baik pihak pabrik rokok resmi maupun 

juga akan merugikan pemerintah sebagai penarik pajak cukai rokok. 

Dalam penelitian lain yang serupa yang dilakukan oleh Elia Kristianto 

pada 2018 “Peranan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan 

Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan”.  

Hasil penelitian dari judul diatas ialah Peranan Direktorat Jenderal Bea 

dan cukai dalam hukum kepabeanan terhadap Kawasan Berikat, yaitu DJBC 

sebagai pengawas keluar masuknya barang dari Kawasan Berikat. Pengawasan 

tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan aturan aturan dan tekniis yang 

telah ditetapkan. Dan juga peranan lain ialah Pengawasan atas barang impor 

fasilitas Kawasan Berikat, yaitu didasarkan pada instrumen yang digunakan 

Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu melakukan 

impor barang dengan menggunakan dokumen Bea Cukai. DJBC memiliki 

peranan yang besar pada proses Custom Clearance karena Bea Cukai Bertindak 

sebagai pelaksana dalam melakukan pelayanan dalam kegiatan kepabeanan. 
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Tahap ini menentukan penjaluran barang yang dibagi kedalam tiga jalur, yaitu 

jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah untuk menentukan proses selanjutnya. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Cukai 

(Himpunan Lengkap Peraturan Cukai 1997) Cukai adalah 

pungutan negara yang dikenakan terhadap barang barang tertentu yang 

mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang 

undang.  

(Purwito, 2014:408) Cukai merupakan pungutan Negara dan 

berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang 

yang spesifik yang sering disebut barang kena cukai. 

(Undang-undang no 39 tahun 2007 atas Undang-undang no 11 

tahun 1995) Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan/atau 

karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 

(Undang-undang no 39 tahun 2007 atas Undang-undang no 11 

tahun 1995). Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan/atau 

karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang.  
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Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: 

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

digunakan dan proses pembuatannya; 

b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, 

dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 

pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; 

c. Hasil tembakau, yang meliputi cerutu, sigaret, rokok daun, 

tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan 

tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau 

bahan pembantu dalam pembuatannya. 

 

2. Barang Kena Cukai  

(Undang-Undang Cukai,2007) Barang Kena Cukai adalah 

barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang: 

a. Konsumsinya perlu dikendalikan 

b. Peredaranya perlu diawasi 

c. Pemakaianya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup. 

d. Atau pemakaianya perlu pembebanan pungutan Negara demi 

keadilan dan keseimbangan. 

 



 

9 
 

3. Penanggung Cukai 

(Undang-Undang Cukai,2007) Penanggung Cukai ialah orang 

pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran cukai, 

Sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban cukai termasuk Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) menurut Undang-Undang 

Kepabeanan Penagihan Cukai 

4. Penagihan Cukai 

(PMK.04,2013) Penagihan Cukai merupakan tindakan agar 

penanggung cukai melunasi utang cukai, biaya penagihan cukai, dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan 

sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual 

barang yang telah disita. 

5. Utang Cukai 

(PMK.04,2013) Utang Cukai ialah pajak yang berupa bea masuk 

dan atau cukai yang harus dibayar, termasuk sanksi administrasi yang 

berupa denda dan/atau bunga berdasar pada Undang-Undang 

Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.  
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6. Daerah Pabean 

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta 

tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen 

yang di dalamnya berlaku Undang-undang khusus yaitu undang 

undang tentang Kepabeanan. (Himpunan Lengkap Peraturan Cukai 

1997) 

7. Kawasan Berikat 

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk 

menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain 

dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor 

atau diimpor untuk dipakai. (per-19/BC/2018) 

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan 

untuk menimbun, mengolah, dan/atau menyediakan barang untuk dijual 

dengan mendapatkan penangguhan atau pembebasan Bea Masuk. 

(bcbogor.beacukai.go.id) 

Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah suatu kawasan dengan 

batas tertentu di daerah pabean Indonesia yang di dalamnya 

diberlakukan peraturan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabean
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yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean 

Indonesia. (Undang Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1986) 

 


