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SARI 

Sari, Agnes Marisca Dian.2016. “ Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Lesta Karolina Br 

Sebayang, S.E, M.Si. 

 

Kata Kunci : Konsumsi Rokok, Kemiskinan, Pajak Rokok 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiskinan 

terhadap konsumsi rokok di Jawa Tengah tahun 2013 dan mengetahui pengaruh 

pajak rokok terhadap konsumsi rokok di Jawa Tengah tahun 2013. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan ialah regresi 

Ordinary Least Square (OLS) dengan data cross section tahun 2013 di Provinsi 

Jawa Tengah dengan 35 Kabupaten/Kota. 

Hasil penelitian ini adalah ketika Garis kemiskinan naik maka akan 

menaikan konsumsi rokok. Variabel Garis kemiskinan berpengaruh terhadap 

konsumsi rokok di Jawa Tengah tahun 2013.Variabel pajak rokok bernilai positif 

namun tidak signifikan. Variabel Kemiskinan dan pajak rokok mampu 

menjelaskan tingkat konsumsi rokok sebesar 0.1263% dan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain. F-statistik sebesar 2,13 , F-tabel sebesar 1,37, dan t-tabel sebesar 

2,034 

Kesimpulannya ada pengaruh antara konsumsi rokok terhadapgaris 

kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013. Ketika konsumsi rokok di Jawa Tengah 

naik maka meningkatkan garis kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2013 dan 

variabel konsumsi rokok tidak berpengaruh terhadap pajak rokok di Jawa Tengah 

pada tahun 2013. Artinya kebijakan pajak di Jawa Tengah tidak mampu untuk 

mengurangi konsumsi rokok di Jawa Tengah pada tahun 2013. Meskipun sudah 

ada pajak rokok namun konsumsi rokok tetap terus meningkat. Saran yang dapat 

diberikan adalah pemerintah lebih memantau pemungutan pajak rokok agar tidak 

ada manipulasi pembayaran pajak serta meningkatkan tarif pajak rokok sehingga 

meningkatkan harga rokok. Penyederhanaan sistem cukai yang spesifik yang 

tinggi untuk semua jenis rokok tanpa peduli jenis dan golongan produksinya. 

Memperketat sanksi jika ada perokok aktif merokok di tempat umum atau tempat 

yang sudah ada larangan merokok.  
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ABSTRACT 

 

 

Sari, Agnes Marisca Dian.2016. "Analysis of the Effects of Cigarette 

Consumption on Poverty in Central Java. Final Project. Economic Development 

Department.Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor. Lesta 

Karolina Br Sebayang, S.E, M.Sc. 

Keywords: Cigarette Consumption, Poverty, Cigarette Tax 

The problems of this research were how the association of poverty with 

cigarette consumption in Central Java in 2013, and how the association of 

cigarette tax with cigarette consumption in Central Java in 2013. The aims of this 

research were to find out the effects of poverty on cigarette consumption in 

Central Java in 2013 and to recognize the effects of tax cigarette on cigarette 

consumption in Central Java in 2013. The type of the data used was secondary 

data. The analysis method used was the regression of Ordinary Least Square 

(OLS) with the cross section data of 2013 in 35 Districts of Central Java Province. 

The research results show that when the Poverty Line increases it 

increases cigarette consumption. The variable o Poverty Line has positive 

significant effect on cigarette consumption in Central Java in 2013. The variable 

of cigarette tax has positive insignificant value. The variables of poverty and 

cigarette tax are able to explain the level of cigarette consumption of 0.1263%, 

and the remaining variables are explained by the other variables. F- statistic is 

2,13, F-table is 1,37, and t-table is 2.034. 

Based on the research results, it can be concluded that there is a significant 

association between cigarette consumption and poverty line in Central Java in 

2013. When cigarette consumption rose, it increased the poverty line in Central 

Java in 2013. The association between cigarette consumption and cigarette tax in 

Central Java in 2013 was not significant but had positive value. It means that the 

tax policy in Central Java is not able to reduce cigarette consumption in Central 

Java in 2013. Although there has been a cigarette tax, the cigarette consumption 

continues to increase. The writer recommended that the government should 

monitor the collection of cigarette tax more intensively in order that there is no 

manipulation in the tax payment, increases cigarette tax, and then increases the 

cigarette price. The government does not provide support to the smoking poor 

families. It is necessary to forbid the sales of cigarette in retails in order that the 

cigarette price is not affordable. In addition, a licensing system is also required, as 

that in alcohols, which are equally charged by duties. The simplification of the 

highly specific duty system should be applied for all kinds of cigarettes from any 

production groups. Besides, it is also important to apply a tight sanction to active 

smokers smoking in public places or the places forbidden to smoke.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara konsumen tembakau yang 

tinggi di ASEAN. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) prevalensi 

orang dewasa yang merokok di Indonesia setiap hari cukup tinggi. 

Konsumsi rokok merupakan suatu kekhawatiran bagi negara berkembang 

seperti Indonesia. Sebagian besar dari penduduk Indonesia merupakan 

perokok aktif yang berarti besarnya penyumbang kemiskinan di Indonesia.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia dapat 

berkurang jika konsumsi rokok di Indonesia juga berkurang. Indonesia 

merupakan konsumsi rokok terbesar di dunia. Konsumsi rokok memiliki 

dampak bagi masyarakat dalam lingkaran setan terutama pada masyarakat 

miskin. Konsumsi rokok memiliki bahaya bagi penurunan tingkat kesehatan 

karena kandungan yang ada dalam rokok memiliki zat yang berbahaya bagi 

kesehatan, yang akan menyebabkan turunnya tingkat produktivitas. 

Menurut data Departemen Kesehatan RI tahun 2004, sekitar 70% 

penduduk Indonesia atau 141,44 juta jiwa adalah perokok aktif dan 60% 

atau 84,84 juta jiwa dari jumlah itu berasal dari masyarakat dalam katerogi 

ekonomi yang di bawah. Menurut The Tobacco Atlas 3rd edition(2009), 

ASEAN merupakan sebuah kawasan dengan 10% dari sepuluh perokok 

dunia dan 20% penyebab kematian global akibat tembakau. Persentase
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perokok pada penduduk di negara ASEAN terbesar di Indonesia (46,16%), 

Filipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73%), Thailand 

(7,74%), Malaysia (2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura 

(0,39%), dan Brunei (0,04%). 

 

Gambar 1.1 Persentase Perokok pada Penduduk di Negara ASEAN 

Sumber: The Tobacco Atlas 3rd edition, 2009 

Konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di Indonesia cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS), Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS), Global Youth Tobacco Survey (GYTS), Global Adult 

Tobacco Survey (GATS), laporan World Health Organization (WHO) dan 

TobaccoAtlas.  Peningkatan konsumsi tembakau di Indonesia disebabkan 

oleh rendahnya harga rokok, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan 

pendapatan rumah tangga, proses mekanisasi industri rokok, dan perilaku 

masyarakat. 
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Peningkatan cukai dijadikan sebuah regulasi pemerintah untuk 

mengurangi konsumsi rokok. Harga rokok di Indonesia masih sangat murah 

sehingga pemerintah terus manaikan harga rokok agar konsumen tidak 

mampu membeli rokok. Sehingga akan mengurangi konsumsi rokok di 

Indonesia. 

Penerimaan cukai rokok harus diatur setertibnya karena rokok 

memiliki dampak negatif yang besar terhadap kesehatan masyarakat baik 

yang mengkonsumsi rokok (perokok aktif) maupun yang tidak 

merokok(perokok pasif). Sementara itu, berdasarkan data Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) dari 10 negara dengan tingkat konsumsi rokok 

terbesar, Indonesia menduduki peringkat ketiga. Penerimaan cukai 

tembakau yang besar tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan 

yang harus dikeluarkan untuk biaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok. 
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Gambar 1.2 Target & Realisasi Penerimaan Cukai Tembakau 

Tahun 2005-2015 

Sumber: Kementrian keuangan  

Undang-undang Cukai menetapkan bahwa tarif cukai adalah untuk 

menurunkan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya 

karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan tarif cukai 

tembakau adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian 

kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi tembakau namum tetap saja 

konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat. 

Kebijakan desentralisasi fiskal difokuskan pada penguatan keuangan 

daerah kenaikan cukai diharapkan dapat mengingkatkan pendapatan asli 

daerah. Pemungutan cukai dilakukan oleh pemerintah pusat dengan 

33,76* 
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mengenakan tambahan pajak pada rokok, meskipun sudah dikenakan cukai, 

selanjutnya bagian pemerintah provinsi tersebut akan dibagi hasilkan 

kembali kepada kabupaten/kota.  

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah khususnya provinsi akan 

diberi kewenangan memungut pajak rokok sebesar 10% dari tarif cukai 

rokok nasional. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan 

pajak rokok, yaitu : 

1. Perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar 

seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk 

mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok, karena 

sebelumnya daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (yang sebagian dananya dapat digunakan untuk 

mengendalikan/mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah 

penghasil rokok dan penghasil tembakau. 

2. Perlunya peningkatan local taxing power guna meningkatkan 

kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya 

pelayanan kesehatan. 

3. Perlunya penerapan piggyback taxes, atau tambahan atas objek pajak 

yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yg 

perlu dikendalikan, sesuai dengan best practice yg berlaku di negara 

lain. 
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4. Perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan 

meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah 

penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), meningkatnya 

dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan masih rendahnya 

komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan 

negara-negara lain khususnya negara ASEAN. 

Pajak rokok adalah adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut 

langsung oleh instansi pemerintahan pusat yang kemudian disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi secara proposional 

berdasarkan jumlah penduduk. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok 

yang terdiri dari sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan subjeknya 

konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan 

importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 

Cukai (NPPBKC). Dana pajak rokok akan diserahkan kepada pemerintah 

provinsi sebesar 30% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 70%.  

Penerimaan pajak rokok di Jawa Tengah dinilai tinggi yang 

disebabkan jumlah penduduk Jawa Tengah yang banyak. Di Jawa Tengah 

juga terdapat banyak pabrik rokok seperti Djarum, Sampoerna, dsb serta 

banyanya hasil tembakau sehingga meningatkan pendapatan pajak rokok di 

Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk 3 provinsi yang memiliki penerimaan 

dana yang besar di bidang pajak rokok yang dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 1.1 

3 Provinsi terbesar penerimaan dana pajak rokok 

di kab/kota tahun 2013-2014 

Provinsi 2013 2014 
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Jawa Barat 1.124.515.106.538 1.327.293.273.728 

Jawa Timur 945.485.014.895 1.156.195.865.059 

Jawa Tengah 807.216.378.989 998.996.836.060 

Sumber : Buku Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok Untuk 

Bidang Kesehatan (2015). 

   

Dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia Jawa Tengah menempati 

posisi 3 dengan penerimaan pajak yang tertinggi. Pada tahun 2013 

penerimaan dana pajak sebesar Rp 807.216.378.989 dengan kontribusi 

13,13% dan pada tahun 2014 Rp 998.996.836.060 dengan kontribusi 

13,63%. 

Kementrian Keuangan telah menetapkan kenaikan cukai rokok 

sebesar 12,2 – 16 % per 1 Januari 2012 nanti. Hal ini dipertegas melalui 

Peraturan Menteri Keuangan No.167/2011 tentang Perubahan Ketiga atas 

PMK No.181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau per 9 

November. Ketetapan ini berakar dari keinginan pemerintah untuk 

menurunkan garis kemiskinan pada masyarakat. 

Kebijakan pajak rokok diharapkan disatu sisi untuk meningkatkan 

pendapatan daerah dan disisi lain untuk mengendalikan konsumsi rokok. 

Ketika rokok dikenakan pajak maka akan meningkatkan harga rokok dan 

masyarakat diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok, ketika konsumsi 

rokok berkurang tidak hanya perokok aktif yang diuntungkan namun 

perokok pasif juga diuntungkan karena mengurangi paparan asap rokok. 

Selain itu dana pajak rokok dapat digunakan dalam peningkatan pelayanan 

kesehatan masyrakat.  
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Keluarga miskin menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka 

untuk membeli rokok, merokok juga meningkatkan kemiskinan individu dan 

keluarga dengan cara mengalihkan penggunaan pendapatan rumah tangga 

dari kebutuhan pokok manusia, seperti pangan, perumahan, pendidikan dan 

kesehatan. Tembakau mengalahkan belanja rumah tangga yang lebih 

produktif.  Pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk tembakau termasuk 

besar dan berdampak penting terhadap tingkat kemiskinan masyarakat.Pada 

tahun 2005, rumah tangga dengan perokok menghabiskan rata-rata 11,5 

persen dari pendapatan rumah tangga tersebut untuk produk-produk 

tembakau (7,3 persen dari seluruh rumah tangga dan 11,9 persen dari rumah 

tangga pada kuintil dengan pendapatan terendah), dibanding 11 persen 

untuk gabungan belanja daging, ikan, telur, dan susu; 2,3 persen untuk 

kesehatan; dan 3,2 persen untuk pendidikan.  

Penelitian Bank Dunia tahun 2006 menemukan bahwa di kalangan 

kaum miskin di Indonesia, tembakau menduduki peringkat kedua, hanya di 

belakang beras, sebagai komoditas terbesar yang dikonsumsi. Menggeser 

belanja rumah tangga dari tembakau ke sembako yang medukung tingkat 

kesehatan akan mengurangi kemiskinan. 

Pemerintah menaikkan cukai rokok dengan harapan masyarakat 

miskin akan mengurangi konsumsi terhadap rokok dan mengalihkan 

konsumsi ke bahan pangan lainnya. Studi empiris menunjukkan bahwa 

masyarakat miskin cenderung lebih banyak menggunakan tembakau 

daripada masyarakat yang lebih kaya (World Bank, 1999).Logikanya, jika 
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orang miskin berhenti merokok, maka akan membantu menurunkan garis 

kemisikinan, jika banyak orang miskin berhenti merokok, maka akan 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan yang menjadi salah satu 

pembicara dalam sebuah seminar Asia Pasific Conference on Tobacco of 

Health (APACT) di Sydney, Australia yang berlangsung 2010, mengatakan 

konsumsi tembakau terutama rokok memperburuk kemiskinan. Karena itu, 

kondisi ini harus menjadi kekhawatiran terutama negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia, sebagai negara pengkonsumsi rokok 

kelima terbesar di dunia. Untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Salah 

satu langkahnya ialah untuk mengurangi konsumsi rokok dan 

mengalihkannya ke tabungan atau ke pendidikan dan kesehatan.  
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Menurut Provinsi ( Ribu Orang) 

Maret dan September 2013-2014  

 

No Provinsi 

Jumlah Penduduk Miskin (000) Peri

ngk

at 
2013 2014 

Maret Sept Maret Sept 

1 Aceh 840,7 855,71 881,26 837,42 9 

2 Sumatera Utara 1339.16 1390,80 1286,67 1360,60 6 

3 Sumatera Barat 407,47 380,80 379,20 354,74 18 

4 Riau 469,28 522,53 499,89 498,28 14 

5 Jambi 266,15 281,57 263,80 281,75 22 

6 Sumatera Selatan 1.110,37 1108,21 1100,83 1085,80 5 

7 Bengkulu 327,35 320,41 320,95 316,50 19 

8 Lampung 1.163,06 1143,28 1142,92 1143,93 4 

9 Kep. Bangka Bel 69,22 70,90 71,64 67,23 33 

10 Kepulauan Riau 126,67 125,02 127,80 124,17 31 

11 DKI Jakarta 354,19 375,70 393,98 412,79 15 

12 Jawa Barat 4.297,04 4382,65 4327,07 4238,96 2 

13 Jawa Tengah 4.732,95 4704,87 4836,45 4561,83 1 

14 DI Yogyakarta 550,19 535,18 544,87 532,59 13 

15 Jawa Timur 1771,26 4865,82 4786,79 1718,42 3 

16 Banten 656,24 628,71 622,84 649,19 12 

17 Bali 161,51 186,53 165,20 195,95 28 

18 NTB 830,84 802,45 820,82 816,62 11 

19 NTT 993,56 995,78 992,01 991,88 7 

20 Kalimantan Barat 369,01 394,17 401,51 381,92 17 

21 Kalimantan Tengah 136,95 145,36 146,32 148,83 30 

22 Kalimantan Selatan 181,74 183,27 182,88 189,50 27 

23 Kalimantan Timur 237,96 255,91 253,60 252,68 23 

24 Sulawesi Utara 184,4 200,16 208,23 197,56 25 

25 Sulawesi Tengah 405,42 400,09 392,65 378,06 16 

26 Sulawesi Selatan 787,67 857,45 864,30 806,35 10 

27 Sulawesi Tenggara 301,71 326,71 324,26 314,09 21 

28 Gorontalo 192,58 200,97 194,17 195,10 26 

29 Sulawesi Barat 154,01 154,20 153,89 154,69 29 

30 Maluku 321,84 322,51 316,11 307,02 20 

31 Maluku Utara 83,44 85,82 82,64 84,79 32 

32 Papua Barat 224,27 234,23 229,43 225,46 24 

33 Papua Barat 1017,36 1057,98 924,41 864,11 8 

Sumber: BPS (2015), diolah 
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Pada tabel terlihat bahwa kemiskinan di Jawa Tengah tergolong tinggi 

dibandingkan dengan jumlah kemiskinan di Provinsi lainnya di Indonesia. 

Menurut BPS Jawa Tengah September 2013 jumlah penduduk miskin 

mencapai 4704,87 juta orang.  

Selama periode Maret – September 2013, penduduk miskin di daerah 

perkotaan berkurang sekitar 40,48 ribu orang (dari 1.911,21 ribu orang pada 

Maret 2013 menjadi 1.870,73 ribu orang pada September 2013), sementara 

di daerah perdesaan bertambah 12,40 ribu orang (dari 2.821,74 ribu orang 

pada Maret 2013 menjadi 2.834,14 ribu orang pada September 2013). 

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 

12,87 persen menurun menjadi 12,53 persen pada September 2013. Namun 

persentase penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat yaitu dari 15,99 

persen pada Maret 2013 menjadi 16,05 persen pada September 2013. 

Tabel 1.3 

Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis 

Kemiskinan di Indonesia (September 2014) 

 

No Jenis Komoditi Perkotaan 

(%) 

Perdesaan 

(%) 

1. Beras 23,39 31,61 

2. Tembakau 11,18 9,39 

3. Gula Pasir 3,73 3,27 

4. Telur ayam ras 2,97 3,03 

5. Mie instan 2,62 2,41 

6. Tempe 2,30 2,04 

7. Bawang Merah 2,17 1,79 

8. Tahu 2,02 1,68 

9. Kopi 1,43 1,53 

10 Tongkol/tuna/cikalang 1,27 1,51 

Sumber: BPS (2015) 
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Tabel diatas terlihat bahwa komoditi tembakau di Indonesia 

memberikan sumbangan garis kemiskinan kedua setelah kebutuhan pokok 

yakni beras, BPS melihat dari sisi konsumsi tembakau bukan rokok saja. 

Pada september tahun 2014 tembakau menyumbang 20,57 persen terhadap 

garis kemiskinan di Indonesia. Rokok merupakan salah satu komoditi utama 

di rumah tangga miskin setelah beras. 

Menurut data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 

konsumsi rokok mencapai 12,56 persen dari total pengeluaran rumah tangga 

miskin. Pada tahun 2013 juga sama konsumsi rokok menempati posisi 

kedua setelah pengeluaran beras yang mencapai 15,51 persen. Konsumsi 

rokok dapat mengalahkan pengeluaran untuk kebutuhan pangan lainnya, 

bahkan lebih parahnya konsumsi rokok jauh dan lebih penting dibandingkan 

pengeluaran untuk non makanan yakni kesehatan dan pendidikan. Dari 

tahun 2013 ke tahun 2014 konsumsi rokok mengalami peningkatan yakni 

dari 15,51 persen menjadi 20,57 persen. Peningkatan konsumsi rokok maka 

akan menggeser konsumsi pangan lainnya yang lebih penting untuk 

meningkatkan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. 

Komoditi makanan memiliki peran terhadap Garis Kemiskinan yang 

masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan 

(pendidikan,kesehatan dan rumah). Pada September 2013 sumbangan garis 

kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 72,78 persen tidak 

jauh berbeda dengan Maret 2013 yang sebesar 72,69 persen. 
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tiga komoditi makanan yang 

berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di Indonesia baik daerah 

perkotaan maupun perdesaan pada September 2013 adalah beras, rokok , 

dan gula pasir. Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap 

garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah biaya 

perumahan. 

Rokok  menempati posisi kedua setelah beras, hal ini menjadi 

persoalan karena semakin banyaknya konsumsi rokok maka akan 

mengurangi konsumsi pangan lainnya yang lebih penting dari pada rokok 

yaitu sayur-sauran,daging dan buah-buahan. Semakin tingginya konsumsi 

rokok akan menambah tingkat kemiskinan, karena rokok akan menimbulkan 

berbagai macam penyakit yang akan menyebabkan pengeluaran lebih untuk 

biaya kesehatan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita per 

bulan masyarakat miskin mengalami kenaikan dari Rp 259.520,00 pada 

bulan September 2012 menjadi Rp 271.626,00 pada bulan Maret 2013. 

Konsumsi terbesar adalah untuk makanan yang juga naik dari Rp 

190.758,00 pada bulan September 2012 menjadi Rp 199.691,00 di bulan 

Maret 2013. Terdapat komoditas sub makanan terbesar yang dikeluarkan 

para masyarakat miskin. Pertama, beras dimana masyarakat kota 

mengeluarkan 25,86 persen penghasilan untuk membeli pangan pokok ini, 

sementara masyarakat desa mengeluarkan 33,97 persen. Kedua rokok kretek 
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filter, masyarakat miskin kota mengeluarkan 8,82 persen dan desa 7,48 

persen.  

Penelitian Indonesian Forum Parliamentarians for Population and 

Development (IFPPD) melaporkan, dua dari tiga ayah di Indonesia 

mengonsumsi rokok. Lembaga ini memperkirakan, sebanyak 12 juta ayah 

dari 19 juta keluarga miskin adalah perokok. Di Indonesia jumlah perokok 

aktif lebih banyak pada kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah. 

Keluarga miskin lebih mementingkan kebutuhan rokok dari pada kebutuhan 

makanan lainnya yang nilai gizinya tinggi.  

Tabel 1.4 

Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Tiap Bulan untuk 

Makanan Daerah Perkotaan dan Perdesaan 

Di Jawa Tengah  Tahun 2012-2014 ( Rupiah) 

 

No Kelompok barang Pengeluaran Rata-Rata per Kapita 

Tiap Bulan 

2012 2013 2014 

1. Makanan 255.949,37 286.128,53 313.729,63 

2. Padi-padian   44.559,36   46.417,50   48.481,86 

3. Umbi-umbian     1.202,05     1.342,92     1.420,26 

4. Ikan     9.916,07   10.621,50   11.860,31 

5. Daging     8.448,89     9.122,31     9.913,58 

6. Sayur-sayuran   18.523,02   23.896,37   22.975,24 

7. Kacang-kacangan   10.295,89   11.502,26   12.561,94 

8. Buah-buahan   12.014,43   12.818,54   15.437,95 

9. Minyak dan Lemak     9.794,51     9.978,04   10.862,88 

10. Bahan Minuman   10.698,34   11.775,27   12.205,33 

11. Bumbu-bumbuan     5.386,08     5.802,21     6.291,26 

12. Konsumsi Lainnya     5.995,96     6.078,93     6.649,36 

13. Makanan dan 

Minuman Jadi 

  75.010,22   85.534,03   97.018,79 

14. Minuman yang 

Mengandung 

Alkohol 

          45,88          93,93        126,69 

15. Tembakau   28.299,10   33.344,44   38.266,99 

Sumber: BPS Jawa Tengah (2015). 
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Di Jawa Tengah konsumsi rokok  menempati posisi ketiga setelah 

makanan dan minuman jadi dan padi-padian dengan rata-rata dari tahun 

2012-2014 ialah Rp 33.303,51. Konsumsi makanan daerah perkotaan dan 

pedesaan di Jawa Tengah yang tertinggi pertama ialah makanan dan 

minuman jadi dengan rata rata dari tahun 2012-2014 ialah Rp 85.854,34, 

konsumsi padi-padian menempati posisi kedua dari tahun 2012-2014 yakni 

dengan rata-rata Rp 46.504,24. Konsumsi rokok di Jawa Tengah setiap 

tahunnya mengalami kenaikan secara terus menurus. Pada tahun 2014 

konsumsi rokok mencapai Rp 38.266,99.  

Konsumsi rokok di Jawa Tengah lebih tinggi dari pada konsumsi 

makanan seperti daging dan sayur-sayuran. Padahal konsumsi rokok 

menjadi salah satu faktor kemiskinan. Harga yang terus menerus mengalami 

kenaikan, rokok ikut mendorong besarnya pengeluaran rumah tangga, 

terutama untuk konsumsi. Banyak masyarakat di Jawa Tengah yang masih 

di bawah umur sudah mengenal dan mengkonsumsi rokok.Ketika mereka 

merokok dari usia muda maka lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan 

akibat rokok, semakin tinggi juga resiko akibat merokok. 

Kebutuhan makanan menyedot sebagian besar pendapatan penduduk 

miskin. Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 5.255,96 

orang dan pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin turun menjadi 4.952,10 

orang dan pada tahun 2013 kembali turun lagi menjadi 4.811,30 orang. 

Meskipun jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tiap tahunnya menurun 

namun penduduk miskin di Jawa Tengah tergolong tinggi.  
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Tabel 1.5 

Penduduk Miskin Menurut Kabupeten/Kota di Jawa Tengah 

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (000 Orang) 

2011 2012 2013 

1 Kab. Cilacap 281,95 265,7 255,7 

2 Kab. Banyumas 328,51 309,8 296,8 

3 Kab. Purbalingga 196 184,9 181,1 

4 Kab. Banjarnegara 177,31 167 166,8 

5 Kab. Kebumen 279,42 262,8 251,1 

6 Kab. Purworejo 121,94 114,8 109 

7 Kab. Wonosobo 182,95 172,4 170,1 

8 Kab. Magelang 179,58 169,4 171 

9 Kab. Boyolali 139,52 131,5 126,5 

10 Kab. Klaten 203,05 191,3 179,5 

11 Kab. Sukoharjo 91,97 85,7 84,1 

12 Kab. Wonogiri 146,37 137,9 132,2 

13 Kab. Karanganyar 124,49 117,4 114,4 

14 Kab. Sragen 154,26 145,3 139 

15 Kab. Grobogan 227,78 214,6 199 

16 Kab. Blora 134,93 127,1 123,8 

17 Kab. Rembang 140,38 132,4 128 

18 Kab. Pati 175,12 165 157,9 

19 Kab. Kudus 73,59 69,3 70,1 

20 Kab Jepara 113,35 107 106,9 

21 Kab. Demak 192,47 181,6 172,5 

22 Kab. Semarang  95,99 90,6 83,2 

23 Kab. Temanggung 94,92 89,5 91,1 

24 Kab. Kendal 128,58 121,2 117,7 

25 Kab. Batang 95,31 89,8 87,5 

26 Kab. Pekalongan 125,94 118,6 116,5 

27 Kab. Pemalang 261,2 245,9 246,8 

28 Kab. Tegal 161,12 151,7 149,8 

29 Kab. Brebes 394,42 371,4 367,9 

30 Kota Magelang 13,09 12,3 11,8 

31 Kota Surakarta 64,5 60,7 59,7 

33 Kota Semarang 88,45 83,3 86,7 

34 Kota Pekalongan 28,28 27,3 24,1 

35 Kota Tegal 25,92 24,4 21,6 

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2014 

tahun 2013 



17 
 

 
 

Konsumsi rokok oleh anggota rumah tangga miskin dapat 

mempersulit upaya mengatasi kemiskinan karena pendapatan rumah tangga 

miskin yang sudah terbatas makin tidak mencukupi ketika mereka harus 

mengeluarkan biaya untuk membeli rokok. Rumah tangga miskin pada 

umumnya mementingkan membeli rokok dari pada harus mengeluarkan 

biaya untuk konsumsi bahan pangan lainnya ataupun biaya untuk kesehatan 

dan pendidikan.  

Konsumsi rokok juga menurunkan kualitas anggota rumah tangga 

miskin. Berbagai macam penyakit yang timbul akibat merokok diantaranya 

paru-paru, kanker, jantung dan lain-lain. Pada umumnya penyakit yang 

disebabkan oleh rokok sifatnya tidak dapat disembuhkan. Rokok 

menyebabkan kualitas kesehatan yang rendah yang akan menyebabkan 

produktivitas akan lebih rendah. Produktivitas yang rendah makan 

pendapatan akan menurun selain itu kualitas kesahatan yang rendah maka 

akan menambah beban yang lebih tinggi terhadap pengeluaran kesehatan. 

Ketika pengeluaran untuk kesehatan bertambah dan pendapatan menurun 

maka akan memperparah tingkat kemiskinan.  

Masalah rokok terutama bagi masyarakat miskin menjadi persoalan 

yang berat bagi pemerintah. Pemerintah telah menetapkan banyak peraturan 

untuk mengurangi konsumsi rokok seperti yang tercantum dalam UU 

Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau 

Sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Selain itu masih banyak lagi peraturan-

peraturan daerah lainnya termasuk kawasan tanpa rokok dan ruang-ruang 
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khusus rokok serta menetapkan cukai/ pajak rokok. Namun peraturan-

peraturan tersebut belum dapat mengurangi konsumsi rokok di Indonesia 

terutama pada masyarakat miskin. 

Maka berdasarkan ura ian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang: “ Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap 

Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Konsumsi rokok memiliki potensi untuk meningkatkan kemiskinan. 

Angka kemiskinan di Jawa Tengah dapat berkurang jika konsumsi rokok juga 

dikurangi. Tembakau tidak memiliki kandungan gizi yang dapat mendukung 

kesehatan masyarakat. Di dalam tembakau justru lebih banyak zat-zat yang 

menimbulkan berbagai macam penyakit yang akan menyebabkan 

produktivitas masyarakat akan turun. Masyarakat dapat mengalihkan 

konsumsi rokok dengan membeli komoditi makanan yang lebih bermanfaat 

atau mengalihkan konsusmsi non makanan seperti pendidikan dan kesehatan 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rokok mengandung zat 

adiktif yang membuat konsumen kecanduan dan ketergantuang tehadap 

rokok, sehingga terus meningkatkan konsumsi rokok.  

Pemerintah mengambil langkah penerapan pajak rokok agar masyakat 

mengurangi konsumsi rokok. Adanya pajak maka akan terjadi kenaikan pada 

harga rokok dan masyarakat akan mengurangi konsumsi rokoknya. Satu sisi 

pajak dijadikan sumber pendapatan negara yang selanjutnya akan dikelola 
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oleh pemerintah yang digunakan untuk membangun sarana dan prasana 

seperti membangunan kawasan tanpa asap rokok, penyediaan smoking area. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok di 

Jawa Tengah pada Tahun 2013? 

2. Bagaimana pengaruh pajak rokok terhadap konsumsi rokok di 

Jawa Tengah pada tahun 2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan  diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok di Jawa Tengah pada 

tahun 2013. 

2. Pengaruh pajak rokok terhadap konsumsi rokok  di Jawa Tengah pada 

tahun 2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penulisan ini maka diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan penulis dan pembaca mengenai analisis pengaruh 

konsumsi rokok terhadap kemiskinan  

b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha 

pengembangan lebih lanjut yang dapat di kembangkan variabel-

varibael penelitiannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai informasi tambahan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang, khususnya mahasiswa Ekonomi Pembangunan. 

b. Sebagai Informasi kepada pembaca tentang Hubungan  konsumsi 

rokok dengan kemiskinan. 
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BAB II 

 TELAAH TEORI  

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Konsumsi  

Masyarakat sering menganggap konsumsi sebatas dengan makanan 

dan minuman. Namun dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa 

yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan disebut 

dengan pengeluaran konsumsi. Masyarakat mengkonsumsi suatu barang 

dan jasa dengan tujuan untuk terpenuhinya suatu kebutuhan hidup serta 

untuk mencapai suatu kepuasaan. 

Menurut Mankiw konsumsi (consumption) adalah pembelanjaan 

barang dan jasa oleh rumah tangga. “Barang” mencakup pembelanjaan 

rumah tangga pada barang yang tahan lama, seperti kendaraan dan 

perlengkapan, dan barang yang tidak taham lama seperti makanan dan 

pakaian. “Jasa” mencakup barang yang tidak berwujud konkret. 

Pembelanjaan rumah tangga atas pendidikan juga dimasukkan sebagai 

konsumsi jasa. 

Menurut Nurhadi (dalam Anwar 2007)  konsumsi adalah kegiatan 

manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan. Mutu dan jumlah barang yang di gunakan oleh konsumen 

menunjukkan tingkat kemakmuran konsumen. Tujuan konsumsi sendiri 
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ialah untuk mencapi kepuasan maksimum dari kombinasi barang atau 

jasa yang digunakan.  

Salvatore (dalam Anwar 2007) berpendapat bahwa individu 

meminta suatu komoditi tertentu karena kepuasan yang diterima dari 

mengkonsumsi suatu barang sampai pada titik tertentu. Semakin banyak 

unit komoditi yang dikonsumsi individu tersebut per unit waktu, akan 

semakin besar utiliti total yang akan diterima. Menurut Rosydi (1996) 

konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang 

dan jasa-jasa secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.  

Beberapa teori konsumsi yang paling sering dibicarakan dalam 

dunia akademik, khususnya di bidang ilmu ekonomi yaitu teori Keynes 

yang dinamakan “absolute income hypothesis” persamaan aljabar 

fungsi konsumsi tersebut adalah (Sadono Sukirno dalam Anggraini, 

2010). 

C= a + bYd 

Dimana C menggambarkan nilai konsumsi yang dilakukan oleh 

semua rumah tangga dalam perkonomian, a adalah konsumsi otonomi 

yaitu tingkat konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan 

nasional, b adalah kecondongan mengkonsumsi marginal (MPC), yaitu 

proporsi di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan 

pendapatan, dan Yd adalah pendapatan disposible. 

Teori konsumsi Keynes telah menyatakan dengan tegas bahwa 

faktor pendapatan itu memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi, 
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semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi, begitu 

sebaliknya. Oleh karena konsumsi mempunyai pengaruh terhadap 

kemiskinan, maka faktor pendapatan dapat juga memilki pengaruh tidak 

langsung terhadap kemiskinan melalui faktor konsumsi 

(Anggraini,2010). 

Rokok adalah salah satu produk tembakau untuk dibakar, dihisap, 

dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk 

lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana 

Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung 

nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk 

Tembakau bagi Kesehatan). 

Masyarakat mengkonsumsi rokok agar mencapai titik 

kepuasaannya. Rokok mengandung zat aditif, adanya sifat kencanduan 

bagi konsumennya. Ketika pendapatan naik ataupun berkurang maka 

permintaan rokok tidak akan berpengaruh terlalu besar. Masyarakat 

akan tetap mengkonsumsi rokok meskipun pendapatan mereka 

berkurang. Masyarakat miskin yang lebih cenderung berpendapatan 

rendah lebih banyak mengkonsumsi rokok. 

Todaro, 2002 : 213 (dalam Alkausar: 2015) konsumsi secara umum 

diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara 

langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tingkat konsumsi disini 
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mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh 

konsumen sehingga yang menjadi acuan dalam hal ini adalah tinggi 

rendahnya jumlah konsumsi yang dilakukan oleh konsumen.Tingkat 

konsumsi diukur berdasarkan jumlah konsumsi rokok (batang) yang 

dilakukan oleh perokok setiap harinya. 

 

2.1.2  Kemiskinan 

Kemiskinan adalah kondisi yang berkurangan, tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dasar yaitu sandang, pangan, papan, 

pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh banyak faktor. Untuk 

mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari 

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin 

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita 

perbulan dibawah garis kemiskinan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dengan standar 

garis kemiskinan (poverty line) makanan dan non makanan. Garis 

kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar 

makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis 

kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi 

kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, 
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pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Garis 

kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut 

Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang. 

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan 

jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, 

penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup 

periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali 

BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk 

miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan pedesaan.  

Pada umumnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minumum yang memungkinkan 

seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai 

kebutuhan minumum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. 

Dengan kata lain kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan 

tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Tingkat pendapatan minumum merupakan pembatas antara keadaan 

miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis batas 

kemiskinan (Iwan dan suparmoko). 

Menurut Kuncoro kemiskinan dibagi menjadi 2 berdasarkan 

beberapa pendekatan, yaitu batasan secara absolut dan batasan relatif 

yaitu: 



26 
 

 

a. Kemiskinan absolut  

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan 

dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau 

kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk 

hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan 

membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat 

pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan 

dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat 

menjamin kelangsungan hidupnya.  

b. Kemiskinan relatif  

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang 

yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi 

masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya 

(lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat 

penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan 

semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan 

miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan 

masalah distribusi pendapatan.  

Selain 2 pendekatan diatas oleh para ahli ekonomi juga 

menggunakan pendekatan dari segi garis kemiskinan (poverty line). 

Garis kemiskinan diartikan sebagai batas kebutuhan minumum yang 

diperlukan sesorang atau rumah tangga untuk dapat hidup dengan 

layak. Akan tetapi, diantara para ekonom terdapat perbedaan dalam 
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menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk menetapkan garis 

kemiskinan. 

Munurut Kuncoro garis kemiskinan yang didasarkan pada 

konsumsi (consumption based poverty line) terdiri dari dua elemen 

yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi 

minimum dan kebutuhan mendasar lainnya: dan (2) jumlah kebutuhan 

lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari.  

Menurut BPS keluarga yang sama sekali tidak mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang 

mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga yang layak bagi kemanusiaan dengan 

ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut: 

1. Pembelanjaan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan. 

2. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah dan tidak ada 

keterampilan. 

3. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, termasuk tidak 

memiliki MCK. 

4. Pemilihan harta sangat terbatas jumlah atau nilaiya. 

5. Hubungan sosial terbatas, belum banyak terlibat dalam kegiatan 

masyarakat. 

6. Akses informasi (koran, radio, televisi, dan internet) terbatas. 
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Ukuran garis kemiskinan berdasarkan kemampuan pengeluaran per 

kapita untuk memenuhi suatu tingkat minumum kebutuhan kalori mula-

mula dikemukakan oleh Den Daker dan Rath pada tahun 1971 dalam 

studi mereka di India. Ukuran garis kemiskinan ini kemudian di 

terapkan di Indonesia oleh BPS (Arief,1993).  

Indonesia untuk pertama kali menerapkan tahun 1984 menetapkan 

garis kemiskinan berdasarkan nilai makanan dalam rupiah setara dngan 

2.100 kalori per orang setiap hari ditambah dengan kebutuhan non 

pangan yang utama seperti sandang, pangan, transportasi dan 

pendidikan. 

Menurut BPS Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah 

penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan 

non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan di kategorikan sebagai 

penduduk miskin. 

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minumum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori 

perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili 

oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur 

dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan 

lemak,dll). Garis kemiskinan non makanan (GNKM) adalah kebutuhan 

minumum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket 
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komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi 

di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 

Kemiskinan yang dilihat dari tingkat kemampuan untuk memenuhi 

garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah 

penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan 

non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai 

penduduk miskin yang dinyatakan dengan (Rp/Kap/Bl). 

 

2.1.2.1  Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:  

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan 

sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si 

miskin.  

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan 

pendidikan keluarga.  

3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan 

kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau 

dijalankan dalam lingkungan sekitar.  

4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi 

orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.  

5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan 

merupakan hasil dari struktur sosial.  
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Kemiskinan tidak hanya menyangkut tentang pendapatan tetapi 

juga menyangkut tentang aspek kehidupan lainnya. Kemiskinan di 

berbagai hal ini disebut dengan kemiskinan plural. Kemiskinan 

dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:  

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan 

pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. 

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan 

barang-barang dan pelayanan dasar.  

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, 

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. 

Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal 

ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak 

dibatasi pada bidang ekonomi.  

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang 

memadai.  

 

2.1.3  Pajak Rokok 

2.1.3.1  Definisi Pajak 

 

Menurut P. J. A. Adriani (dalam Sony Devano 2006) Pajak adalah 

iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif 

pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang 

dan pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak 

ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya 

(Mangkoesoebroto,2001). 

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Sony Devano 2006) pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor 

pertikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum. 

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah 

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan 

tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''. 
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2.1.3.2  Tujuan dan Fungsi Pajak 

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai 

kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi 

konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) 

untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer 

sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga 

memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi 

pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk 

memobilisasi surplus ekonomi (Muklis, 2010).  

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan 

meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan 

umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang 

sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki 

sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 

Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-

aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam 

bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :  

(a) Fungsi Budgetair  

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan 

oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk 
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pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan 

maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.  

(b) Fungsi Mengatur  

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan 

dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat 

juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para 

penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan 

menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Adanya industri 

baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, 

sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan 

dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam 

masyarakat. 

 

2.1.3.3  Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak 

(Resmi,2011) yaitu :  

(a) Asas kebangsaan  

Asas ini meyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di 

Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan 

berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 
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(b) Asas tempat tinggal  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun 

luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat 

tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan 

pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari 

Indonesia maupun luar Indonesia. 

(c) Asas sumber penghasilan  

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak 

memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas 

berpedoman kepada hal tersebut di atas, asas sumber penghasilan 

ialah negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala 

kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk 

kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan 

perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang 

berupa pajak.  

 

2.1.3.4  Jenis Pajak Menurut Wewenang Negara 

Menurut Sony Devano (2006) Berbagai jenis pemungutan di 

Indonesia baik pajak maupun pungutan lain adalah sebagai berikut: 

2.1.3.4.1  Pajak Negara 

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:  
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a) Pajak Penghasilan (PPh) dasar hukum pengenaan pajak 

penghasilan adalah Undang-undang No.7 tahun 1984 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

No.17 tahun 2000.  

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPN & PPn BM) dasar hukum pengenaan PPN & PPn 

BM adalah Undang-undang No.8 tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 tahun 2000. 

Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak 

tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak 

penjualan 1951.  

c) Bea Materai dasar hukum pengenaan bea materai adalah 

undang-undang no.13 tahun 1985. Undang-undang bea materai 

berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan 

dan Undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 

1921).  

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dasar hukum pengenaan pajak 

bumi dan bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 

1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 

1986 dan merupakan pengganti.  

e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dasar 

hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
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adalah Undang- undang No.21 tahun 1997 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang No.20 tahun 2000. 

Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 

menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 

No.291. 

 

2.1.3.4.2  Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah 

Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

No.34 tahun 2000. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:  

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:  

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.  

b.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.  

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.  

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan.  

e. Pajak rokok. 

2. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:  

a. Pajak Hotel.  

b. Pajak Restoran.  

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame  
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e. Pajak Penerangan Jalan.  

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  

g. Pajak Parkir  

h. Pajak lain-lain 

 

2.1.3.5  Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2011) ada 5 teori yang mendukung hak negara 

untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain: 

1. Teori Asuransi 

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi 

orang dan segala kepentingan, meliputi keselamatan dan keamanan 

jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian 

asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan 

tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara 

dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi 

tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing 

individu. Teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum 

kepada pemungut pajak,  

2. Teori Kepentingan 

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak 

yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian ini harus 

didasarkan atas kepentingan masing-masing orang alam tugas-tugas 

pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu 
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beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada 

mereka. 

3. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak 

terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warga 

negaranya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk 

kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh 

segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam 

bentuk pajak. Teori ini menekannkan pada asas keadilan, 

bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak 

harus dibayar menurut gaya pikul sesorang. Gaya pikul seseorang 

dapat dihitung berdasarkan besarnya penghasilan dengan 

memperhitungkan besarnya pengeluaran ataupun pembelanjaan 

seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 

pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan 

dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak 

dikenakan pajak. 

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya 

persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. 

Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda 

bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori 
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gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu 

dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama 

besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul 

beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, 

dan pengeluaran belanja seseorang. 

5. Teori Asas Gaya Beli 

Teori ini tidak mepersoalkan asal mula negara memungut pajak, 

melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang 

baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi 

pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya 

beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga 

negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan 

maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk 

membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa 

penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat 

dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. 

 

2.1.3.6  Pajak Rokok 

Pajak dan pungutan lain yang dilakukan pemerintah atas produk 

tembakau terdiri dari Pajak pertambahan nilai, cukai dan pajak rokok. 

Pajak Pertambahan nilai dan cukai merupakan pajak pemerintah pusat 

sedangkan pajak rokok merupakan pajak daerah yang pemungutannya 

bersamaan dengan pengenaan cukai. 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang 

dan jasa yang dilakukan pengusaha di dalam daerah pabean. Karena 

rokok tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN 

sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 1984 maka rokok merupakan 

barang kena pajak yang atas penyerahannya terutang PPN. Besarnya 

PPN yang terutang atas rokok adalah tarif efektif sebesar 8,4% 

dikalikan dengan harga jual eceran rokok. Cukai dikenakan terhadap 

barang kena cukai yang terdiri dari 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. 

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah 

khususnya Provinsi  diberi kewenangan memungut pajak rokok sebesar 

10% dari tarif cukai rokok nasional.  

Obyek pajak rokok adalah adalah konsumsi rokok, yang terdiri dari 

sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan subyeknya konsumen 

rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan 

importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang 

Kena Cukai (NPPBKC). 

Pajak rokok dipungut oleh pemerintah bersamaan dengan 

pemungutan cukai rokok dan disetor ke rekening kas umum daerah 
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provinsi secara proporsional, berdasarkan jumlah penduduk. Dasar 

pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan terhadap rokok, 

dengan besaran tarif 10% dari cukai rokok. Pemanfaatan pajak rokok 

minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang. 

 

2.1.4 Hubungan Konsumsi Rokok dan Kemiskinan 

Komoditas rokok menurut Barber et al. (2008) dalam Ruhyana 

merupakan barang normal karena semakin tinggi harga barang tersebut 

maka jumlah permintaannya akan semakin berkurang. Akan tetapi 

pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan rokok diperkirakan kecil, 

artinya elastisitas permintaan karena harga (price elasticity of demand)-

nya kecil, karena barang tersebut bersifat adiktif.  

Menurut Barber (2008) dalam Muhammad dan Tri, ada 2 asumsi 

untuk memutuskan mengkonsumsi sesuatu. Asumsi pertama, 

berdasarkan pengetahuan yang penuh atas biaya dan manfaat. Asumsi 

kedua, akan menggung sendiri risiko atas keputusan berkonsumsi. 

Seseorang yang mengkonsumsi rokok akan melanggar kedua asumsi 

tersebut. Seseorang yang mengkonsumsi rokok walaupun sudah 

mengetahui bahaya rokok, tetapi tidak mengurangi merokok bahkan 

akan menaikkan konsumsinya bila terjadi kenaikan pada pendapatan. 

Konsumsi rokok di indonesia terus meningkat, peningkatan 

konsumsi rokok memperburuk perekonomian suatu keluarga terutama 
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untuk keluarga miskin. Pendapatan yang mereka peroleh sebagian besar 

digunakan untuk mengkonsumsi rokok dan akan mengurangi konsumsi 

makanan lainnya yang akan mendukung kesehatan. Semakin tingginya 

konsumsi rokok maka akan membahayakan kesehatan. Ketika sakit 

maka pengeluaran akan bertambah dan akan memperburuk 

perekonomian dan akan berkakibat masuk pada lingkaran kemiskinan. 

 

2.1.5 Hubungan Konsumsi Rokok dan Pajak Rokok 

Pajak merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan negara. 

Secara umum tujuan pajak adalah alat untuk penerimaan dana secara 

optimal masuk pada kas negara, berdasarkan Undang-Undang 

Perpajakan yang berlaku. Dana Tersebut akan dikelola untuk 

pembangunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat mencapai 

tujuan-tujuan tertentu (regularend), seperti membatasi dan mengurangi 

konsumsi barang yang berdampak negatif secara sosial.  

Pajak dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi 

konsumsi rokok, semakin tingginya pajak maka akan meningkatkan 

harga penjualan dengan tujuan masyarakat dapat mengurangi konsumsi 

rokok. Selain itu disatu sisi penerimaan pajak rokok dapat dijadikan 

pemasukan untuk membiayai kesehatan yang dirugikan akibat rokok 

atau dapat dijadikan dana pembangunan sarana dan prasarana seperti 

pembangunan kawasan tanpa asap rokok.  
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Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi 

masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 

persen dari nilai cukai dapat memberikan optimalisasi pelayanan 

pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat baik perokok 

pasif maupun aktif, karena rokok memberikan dampak negatif terhadap 

kesehatan.  

Penerapan pajak rokok diharapkan dapat menyebabkan harga dari 

rokok itu sendiri akan mengalami kenaikan yang nantinya akan 

berdampak pada menurunya daya beli dari rokok, sehingga otomatis 

akan berpengaruh dengan menurunya tingkat konsumsi rokok. Harga 

rokok yang tinggi maka konsumsi akan rokok tentu akan berkurang, 

meskipun tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan perokok 

beralih mengkonsumsi rokok tanpa cukai dan rokok lintingan. 

Kebijakan pajak rokok ini diharapkan sudah bisa menjadi sebagai alat 

kendali konsumsi rokok agar tidak semakin meningkat (Alkausar,2015). 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
N

o 

Nama/Tahun/ 

Judul 

Variabel & Alat 

Analisis 

Hasil 

1 Hu, Z Mao, Y Liu, 

J de Beyer dan M 

Ong/2005/Smoking

, Standard Of 

Living, And 

Poverty In China 

Pengeluaran rumah 

tangga, perokok, 

jumlah rokok yang 

dikonsumsi, 

pendapatan perkapita, 

umur kepala RT, tahun 

pendidikan, jumlah 

individu. Regresi  

Pendapatan yang relatif rendah, rumah tangga di 

bawah tingkat kemiskinan dialokasikan 

persentase yang lebih tinggi dari pendapatan 

mereka untuk rokok daripada rumah tangga 

tidak miskin. 

2 Muhammad Firdaus 

dan Tri 

Suryaningsih/2009/K

emiskinan dan 

Tingginya Konsumsi 

Rokok: Faktor 

Penyebab Sulitnya 

Implementasi Green 

Economic Di pulau 

Jawa 

Pendapatan, Jumlah 

anggota rumah tangga 

dewasa, konsumsi non 

rokok, konsumsi rokok. 

OLS (ordinary least 

Square) 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa 

variabel pendapatan, jumlah anggota rumah 

tangga dewasa dan konsumsi non rokok 

memengaruhi tingkat konsumsi rokok di Pulau 

Jawa. Setiap ada penambahan satu anggota 

rumah tangga dewasa maka konsumsi rokok 

akan naik sebesar Rp 3.057,00. Konsumsi non 

rokok juga sangat signifikan dalam 

memengaruhi konsumsi rokok. Apabila 

konsumsi non rokok naik sebesar Rp 1000,00 

maka konsumsi rokok akan turun sebesar Rp 

722,00.Pendapatan naik sebesar Rp 1000,00 

maka konsumsi rokok akan naik sebesar Rp 

678,00. 

3 Nasruddin Djoko 

Surjono, Piping 

Setyo 

Handayani/2013/Da

mpak pendapatan 

dan harga rokok 

terhadap tingkat 

konsumsi rokok pada 

rumah tangga miskin 

di Indonesia 

Pengeluaran rumah 

tangga, harga-harga 

komoditi. Linear 

Aproximation Almost 

Ideal Demand System 

(LA/AIDS) 

Rokok merupakan barang normal bagi rumah 

tangga miskin, ketika ada kenaikan pendapatan 

maka konsumsi rokok akan meningkat. 

Permintaan rokok pada rumah tangga miskin 

bersifat inelastis. Ketika terjadi kenikan harga 

rokok, maka konsumsi rokok pada rumah 

tangga miskin berkurang sebesar 0,4204 persen 

(2008), 0,7040 (2009), dan 0,7799 (2010). 

4 Khairil 

Anwar/2007/Analisis 

determinan 

pengeluaran 

konsumsi rumah 

tangga masyrakat 

miskin di Kabupaten 

Aceh Utara 

Pendapatan rumah 

tangga, pengeluaran 

rumah tangga, aktivitas 

ekonomi, jumlah 

anggota keluarga. OLS 

(ordinary least Square) 

dan LSDV (least 

Square Dummy 

Variabel). 

Semua Variabel bebas bertanda positif dan 

signifikan mempengaruhi besarnya konsumsi 

makanan, sebaliknya bertanda negatif dan 

signifikan terhadap pengeluaran konsumsi 

bukan makanan. Hasil estimasi juga 

menemukan besarnya lebih kecil dari konsumsi 

masyarakat pedalaman. 

5 Bani Alkausar 

dkk/2015/Hubunga

n Penerapan Pajak 

Rokok dengan 

Daya Beli dan 

Tingkat Konsumsi 

Rokok  

Kebijakan pajak rokok, 

pajak rokok, daya beli 

rokok, tingkat 

konsumsi. Analisis 

desktiptif, inferensial, 

uji instrumen, Uji 

korelasi Rank 

Spearman 

Hasil uji korelasi rank spearman (1928), 

variabel kebijakan pajak rokok memiliki sig. rs 

sebesar 0,486 terhadap daya beli dan variabel 

pajak rokok memiliki sig. rs sebesar 0,002 

terhadap daya beli dengan arah positif. Variabel 

kebijakan pajak rokok memiliki sig. rs sebesar 

0,001 terhadap tingkat konsumsi dengan arah 

positif dan variabel pajak rokok memiliki sig. rs 

sebesar 0,002 terhadap tingkat konsumsi. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

yang diterapkan serta berdasarkan pedoman teoritis sehingga dapat 

mempermudah penelitian, maka terlebih dahulu disusun kerangka 

pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pada kerangka di atas dijelaskan bahwa konsumsi rokok 

mempengaruhi  tingkat kemiskinan, kerena tingkat kemiskinan di 

pengaruhi rokok untuk mengurangi kemiskinan maka pemerintah 

menekan konsumsi rokok dengan mengeluaran undang-undang No 28 

tahun 2009 tentang pajak rokok. Pajak rokok diharapkan dapat menekan 

konsumsi rokok. Ketika ada pajak rokok maka harga rokok akan 

meningkat dan masyarakat akan mengurangi konsumsi rokok dan 

mengalihkan konsumsi untuk pemenuhan gizi yang mendukung tingkat 

kesehatan atau pengalihan konsumsi non makanan contohnya pendidikan 

dan perumahan yang akan menaikan taraf hidup masyarakat dan akan 

mengurai tingkat kemiskinan.  

Konsumsi Rokok Kemiskinan  

Undang-Undang No 28 tahun 

2009 (Pajak Daerah dan 

Retribusi) 

Kemiskinan  Konsumsi Rokok 
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2.4  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002:64). Hipotesis dalam penelitian ini adalah  

1. Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi 

rokok di Jawa Tengah. 

2. Pajak rokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi 

rokok di Jawa Tengah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang diambil dari sumber yang telah ada yang sudah diolah oleh 

pihak ketiga, dalam waktu tertentu (at a point of time) yang dapat 

menggambarkan keadaan/kegiatan pada waktu tersebut. Dalam penelitian 

ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data konsumsi rokok, garis 

kemiskinan, dan pajak rokok. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS, file 

publikasi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 dan 

RISKESDAS Jawa Tengah tahun 2013. Informasi lain bersumber dari 

studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks. 

 

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek 

segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Definisi 

operasional merupakan pengubahan konsep yang masih berupa abstrak 

dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat 

diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel 

yang digunakan Nurmayasari (2010). Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.2.1  Konsumsi Rokok 

Konsumi rokok ialah total pengeluaran masyarakat untuk  komoditi 

rokok agar mendapatkan kepuasan sampai titik tertentu. Membakar 

tembakau yang kemudian diisap isinya baik menggunakan rokok secara 

langsung maupun menggunkan pipa. Satuan yang digunakan untuk menilai 

konsumsi rokok tersebut adalah batang. 

 

3.2.2  Pajak Rokok 

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan 

oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen) dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan 

pajak yang dinyatakan dengan Rupiah. 

 

3.2.3  Kemiskinan 

Kemiskinan yang dilihat dari tingkat kemampuan untuk memenuhi 

garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah 

penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan 

non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai 

penduduk miskin yang dinyatakan dengan (Rp/Kap/Bl). 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan 

untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan 

permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapaun metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: studi 

pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur terkait 

konsumsi rokok dan kemiskinan, maupun sumber lain seperti dokumen di 

BPS, Riskesdas, buku panduan umum penggunaan dana pajak rokok untuk 

bidang kesehatan , yang terkait dengan penelitian ini. 

 

3.4  Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi Ordinary Least Square (OLS). Analisis regresi merupakan metode 

untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan tersebut 

diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Gujarati,2003). 

Mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen  

digunakan model analisis inferensial, yaitu analisis regresi berganda yang 

dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut: 

Y = f (X1, X2) ………….………….………….…………. (1) 

Sehingga model regresi dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + μ..................................................................(2) 
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Dimana: 

Y = Konsumsi Rokok ( Batang) 

β 0 = Konstanta / intersep 

β1, β2  = Parameter 

X1 = Garis Kemiskinan (Rupiah) 

X2 = Pajak Rokok (Rupiah) 

i = Error term 

 

3.5  Pengujian Asumsi Klasik 

3.5.1  Koefisien Determinasi (R-Square) 

Mengetahui besarnya pengaruh variable independen yaitu Garis 

Kemiskinan (X1), Pajak Rokok(X2), berpengaruh terhadap variable 

dependen yaitu Konsumsi Rokok  (Y), maka digunakan analisis koefisien 

determinasi (R
2
).  

Melihat seberapa besar variasi dalam variabel dependen dijelaskan 

secara bersama-sama oleh variabel dependen, dan untuk melihat seberapa 

baik model dapat menjelaskan variabel dependen, maka statistik 

menggunakan R-Square (R
2
). Kita dapat melihat seberapa besar R-square, 

semakin tinggi nilai R-square maka model semakin mampu mejelaskan 

variabel dependen. Maka R-square yang tinggi yang sangat diharapkan 

dalam penelitian. 

Logika ekonomi tetap diutamakan dalam melihat R-square tersebut. 

Apabila jenis data cross-section yang digunakan didapatkan nilai R-square 
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rendah namun hasil pengujian signifikan dan arahnya sesuai dengan teori 

ekonomi maka model tersebut dapat digolongkan sebagai model yang 

layak secara statistik  (Gujarati,2003). 

 

3.5.2  Uji F-Statistik 

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan 

secara statistik bahwa seluruh variable independen yaitu garis kemiskinan 

(X1), pajak rokok (X2), berpengaruh terhadap variable dependen yaitu 

konsumsi rokok (Y). 

Hipotesis dari uji ini adalah : 

1. H0 : β0 = β1 = β2 = 0, semua variabel bebas secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya. 

2. H1 : Minimal ada satu βi ≠ 0, atau setidaknya ada satu variabel bebas 

yang mempengaruhi variabel tidak bebasnya (Gujarati, 2003). 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variable 

independen berpengaruh terhadap variable dependen dengan menggunakan 

Level of significance 5 persen. Kriteria pengujiannya apabila nilai F-hitung 

< F-tabel maka hipotesis diterima yang artinya seluruh variable 

independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variable dependen. Apabila F-hitung > F-tabel maka hipotesis ditolak yang 

berarti seluruh variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variable dependen dengan taraf signifikan tertentu. 
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3.5.3  Uji t-Statistik 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variable 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variable dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 

masing-masing variable independen dapat menjelaskan perubahan yang 

terjadi pada variable dependen secara nyata.  

Bila thitung > ttabel maka Hi diterima (signifikan) dan jika thitung < ttabel Ho 

diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan 

apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang 

digunakan yaitu 5% dan derajat kebebasan atau df = (n-k-1) dimana n ada 

35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dan K adalah jumlah variabel 

2 yaitu garis kemiskinan, dan pajak rokok. Maka nilai df yaitu (35-2-

1)=32. 

 

3.6  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada model regresi digunakan untuk 

menunjukkan apakah hubungan antara variabel bebas memiliki hubungan 

yang valid atau tidak terhadap variabel terikat. Adapun asumsi dasar yang 

harus dipenuhi, antara lain: 

 

3.6.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

cross-section variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model 
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regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal, maka angka 

signifikansi probability harus lebih besar dari dari α 5 persen = 0,05. 

 

3.6.2  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah tidak adanya hubungan linear antar variabel 

independen dalam suatu model regresi. Untuk mengetahui atau mendeteksi 

ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi 

antar variabel bebas (Correlation Matrix) dimana apabila kurang dari 0,80 

maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila hubungan 

variabel di atas 0, 80 maka terdapat multikolinearitas.  

 

3.6.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas  bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila varian tidak konstan 

atau berubah-ubah atau keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki 

varian yang sama. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas pada model 

persamaan regresi dilakukan dengan Uji White Test menggunakan White 

Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. 

Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedasitas pada model adalah 

melalui nilai probablitias Chi squares. Apabila nilai probablitias Chi 

squares lebih besar dari tingkat alpha 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

tidak terjadi heteroskedasitas, sedangkan apabila nilai probablitias Chi 



54 
 

 
 

squares lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka H1 diterima artinya terjadi 

heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Perekonomian Daerah Jawa Tengah 

4.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2013 yang ditunjukkan 

oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga konstan 2000, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 5,81 

persen (2012 = 6,34 persen). Rendahnya peningkatan investasi menjadi 

salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 

dibandingkan tahun 2012. 

Pertumbuhan riil sektoral tahun 2013 mengalami fluktuasi dari tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan sebesar 10,58 persen, namun peranannya 

terhadap PDRB hanya sekitar 3,73 persen. Sektor pertanian mengalami 

pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2013, yaitu sebesar 2.18 

persen. 

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi 

terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 32,56 persen, dengan laju 

pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 

yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi 

perekonomian Jawa Tengah sebesar 20,73 persen dengan pertumbuhan rill 
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sebesar 7,47 persen. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 

2,18 persen, masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil sebesar 18,30 

persen. 

Angka-angka indeks implisit PDRB, dapat diketahui kenaikan harga 

dari waktu ke waktu baik secara agregat mauput secara sektoral. Secara 

agregat indek implisit di Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 279,58. 

Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat 

atau di atas angka rata-rata indeks implisit Jawa Tengah pada tahun 2013 

terjadi pada sektor listrik dan air bersih sebesar 334,48 persen. Sektor lain 

yang perkembangan indeks implisitnya paling lamban adalah sektor 

pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 238,75 persen. 

Pada tahun 2013, Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB) per 

kapita atas dasar harga berlaku mencapai 18,8 juta rupiah, naik 11,19 

persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk PDRB perkapita atas 

dasar harga konstan 2000 sebesar 6,7 juta rupiah atau meningkat 4,97 

persen. 

 

4.1.1.2 Pengeluaran Konsumsi Perkapita  

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat 

menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran rumah 

tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan dapat 

menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah 
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tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun  nilai 

pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat 

kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi 

ekonomi. 

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Jawa Tengah 

tahun 2013 tercatat sebesar 574.923 rupiah. Rata-rata pengeluaran di 

daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, yakni 678.661 

rupiah dibandingkan 478.159 rupiah. Dengan kata lain, rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di perdesaan hanya 71,78 persen dari 

pengeluaran di daerah perkotaan. 

Tahun 2013, sebesar 45,66 persen pengeluaran perkapita di 

perkotaan digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan di perdesaan 

tercatat sebesar 54,61 persen. Dibandingkan tahun 2012, terlihat adanya 

penurunan persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan di perkotaan. 

Pada tahun tersebut, persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan di 

perkotaan dan perdesaan masing-masing hanya 47,80 dan 53,73 persen. 

 

4.1.2  Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2013 berdasarkan 

proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010  sebanyak 33.264.339 jiwa atau 

sekitar 13,92% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa 

Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk 

terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah Penduduk 
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perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki ini ditunjukkan 

oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah 

penduduk perempuan sebesar 98,42) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 

16.499.377 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.764.962 jiwa 

(50,42%). 

Dengan pertumbuhan penduduk 0 dan kepadatan penduduk 1.022 

jiwa/km
2
. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kabupaten Brebes 

dengan jumlah penduduk sebanyak 1.764.648 jiwa. Jumlah rumah tangga 

di Jawa Tengah sebesar 8,8 Juta pada tahun 2013 sedangkan rata-rata 

penduduk perumah tangga di Jawa Tengah tercatat sebesar 3,8 Jiwa atau 

sekitar 4 Jiwa. 

 

4.1.3  Kondisi Konsumsi Rokok 

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk 

dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, 

cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana 

Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang 

asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk 

Tembakau bagi Kesehatan). 
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Tabel 4.1 Prevalensi Perokok dan Konsumsi Rokok bedasarkan 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 
No. Kabupaten/Kota Konsumsi Rokok Merokok Tidak  

1 Kab. Cilacap 3.467,50 77,5 22,5 

2 Kab. Banyumas 3.869,00 54,8 45,2 

3 Kab. Purbalingga 3.796,00 73,3 26,7 

4 Kab. Banjarnegara 3.504,00 68,3 31,7 

5 Kab. Kebumen 3.139,00 49,5 50,5 

6 Kab. Purworejo 3.212,00 67,9 32,1 

7 Kab. Wonosobo 3.029,50 80,5 19,5 

8 Kab. Magelang 3.248,50 79,2 20,8 

9 Kab. Boyolali 3.869,00 57,5 42,5 

10 Kab. Klaten 3.759,50 54 46 

11 Kab. Sukoharjo 3.212,00 58 42 

12 Kab. Wonogiri 3.285,00 47,3 52,7 

13 Kab. Karanganyar 3.308,23 77,6 30,2 

14 Kab. Sragen 3.832,50 58 42 

15 Kab. Grobogan 3.978,50 61,9 38,1 

16 Kab. Blora 4.124,50 71,4 28,6 

17 Kab. Rembang 4.708,50 68 32 

18 Kab. Pati 3.832,50 48,4 51,6 

19 Kab. Kudus 4.015,00 75,5 24,5 

20 Kab. Jepara 4.307,00 75,4 24,6 

21 Kab. Demak 4.051,50 55,9 44,1 

22 Kab. Semarang  3.321,50 65,9 34,1 

23 Kab. Temanggung 3.577,00 51 49 

24 Kab. Kendal 3.942,00 66,3 33,7 

25 Kab. Batang 3.577,00 58,2 41,8 

26 Kab. Pekalongan 3.504,00 52,8 47,2 

27 Kab. Pemalang 3.613,50 41,4 58,9 

28 Kab. Tegal 3.796,00 69,9 30,1 

29 Kab. Brebes 4.015,00 52,3 47,7 

30 Kota Magelang 3.613,50 64,1 35,9 

31 Kota Surakarta 4.015,00 64,7 35,3 

32 Kota Salatiga 4.197,50 94,9 5,1 

33 Kota Semarang 3.905,50 60,2 39,8 

34 Kota Pekalongan 3.686,50 61,1 38,9 

35 Kota Tegal 3.978,50 74,3 25,7 

  Sumber: RISKESDAS Jawa Tengah, 2013 
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Kondisi perokok di Jawa Tengah sudah sangat mengkhawatirkan. 

Data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi merokok di Jawa Tengah 

terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.  Prevelensi perokok di 

Jawa Tengah pada tahun 2013 terbanyak adalah Kota Salatiga dengan 

jumlah perokok 94,9% dan frekuensi perokok laki-laki paling sedikit 

adalah Kabupaten Pamalang dengan jumlah perokok hanya 41,1%. 

Konsekuensinya , perlahan dan pasti penduduk Jawa Tengah terancam 

oleh berbagai penyakit berbahaya akibat merokok yang cenderung terus 

meningkat dari tahun ke tahun dan menurunkan produktivitas. 

 

4.1.4  Kondisi Kemiskinan 

Kemiskinan adalah kondisi yang berkurangan, tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dasar yaitu sandang, pangan, papan, 

pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh banyak faktor.  

Kemiskinan di Jawa Tengah tergolong tinggi dibandingkan dengan jumlah 

kemiskinan di Provinsi lainnya di Indonesia. Menurut BPS Jawa Tengah 

September 2013 jumlah penduduk miskin mencapai  4704,87 Juta Orang. 

Selama periode Maret – September 2013, penduduk miskin di daerah 

perkotaan berkurang sekitar 40,48 ribu orang (dari 1.911,21 ribu orang 

pada Maret 2013 menjadi 1.870,73 ribu orang pada September 2013), 

sementara di daerah perdesaan bertambah 12,40 ribu orang (dari 2.821,74 

ribu orang pada Maret 2013 menjadi 2.834,14 ribu orang pada September 

2013). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 
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sebesar 12,87 persen menurun menjadi 12,53 persen pada September 2013. 

Namun persentase penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat yaitu 

dari 15,99 persen pada Maret 2013 menjadi 16,05 persen pada September 

2013.  

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah penjumlahan garis 

kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan 

(GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per 

bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minumum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori 

perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 

52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur dan susu, 

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak,dll). Garis 

kemiskinan non makanan (GNKM) adalah kebutuhan minumum untuk 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan 

dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 

jenis komoditi di pedesaan. 

Dilihat dari garis kemiskinan di Jawa Tengah Kabupaten Surakarta 

menempati posisi pertama yang tertinggi garis kemiskinannya yaitu 

371.918 (Rp/Kap/bl) dan Kabupaten Bajarnegara menempati garis 

kemiskinan yang paling rendah yaitu 221.056 (Rp/Kap/bl). 
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Tabel 4.2 

Penduduk Miskin Menurut Kabupeten/Kota di Jawa Tengah 

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (000 Orang) Garis 

Kemiskinan  
2011 2012 2013 

1 Kab. Cilacap 281,95 265,70 255,70 256.615 

2 Kab. Banyumas 328,51 309,80 296,80 295.742 

3 Kab. Purbalingga 196,00 184,90 181,10 265.262 

4 Kab. Banjarnegara 177,31 167,00 166,80 221.056 

5 Kab. Kebumen 279,42 262,80 251,10 267.763 

6 Kab. Purworejo 121,94 114,80 109,00 273.481 

7 Kab. Wonosobo 182,95 172,40 170,10 258.522 

8 Kab. Magelang 179,58 169,40 171,00 235.430 

9 Kab. Boyolali 139,52 131,50 126,50 247.845 

10 Kab. Klaten 203,05 191,30 179,50 315.566 

11 Kab. Sukoharjo 91,97 85,70 84,10 279.400 

12 Kab. Wonogiri 146,37 137,90 132,20 235.728 

13 Kab. Karanganyar 124,49 117,40 114,40 275.856 

14 Kab. Sragen 154,26 145,30 139,00 247.495 

15 Kab. Grobogan 227,78 214,60 199,00 278.786 

16 Kab. Blora 134,93 127,10 123,80 237.850 

17 Kab. Rembang 140,38 132,40 128,00 284.160 

18 Kab. Pati 175,12 165,00 157,90 314.609 

19 Kab. Kudus 73,59 69,30 70,10 299.097 

20 Kab Jepara 113,35 107,00 106,90 285.287 

21 Kab. Demak 192,47 181,60 172,50 299.773 

22 Kab. Semarang  95,99 90,60 83,20 263.352 

23 Kab. Temanggung 94,92 89,50 91,10 229.097 

24 Kab. Kendal 128,58 121,20 117,70 275.016 

25 Kab. Batang 95,31 89,80 87,50 208.671 

26 Kab. Pekalongan 125,94 118,60 116,50 293.039 

27 Kab. Pemalang 261,20 245,90 246,80 271.861 

28 Kab. Tegal 161,12 151,70 149,80 258.366 

29 Kab. Brebes 394,42 371,40 367,90 307.238 

30 Kota Magelang 13,09 12,30 11,80 350.554 

31 Kota Surakarta 64,50 60,70 59,70 371.918 

32 Kota Salatiga 13,31 12,60 11,50 302.884 

33 Kota Semarang 88,45 83,30 86,70 328.271 

34 Kota Pekalongan 28,28 27,30 24,10 322.313 

35 Kota Tegal 25,92 24,40 21,60 333.553 

Sumber: BPS  Jawa Tengah tahun 2013 
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4.1.5  Kondisi Pajak Rokok 

Mengatur pajak daerah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Pungutan pajak 

tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah di satu sisi guna untuk 

meningkatkan pendapatan daerah di sisi lain sebagai kebijakan 

desentralisasi fiskal yang difokuskan pada pengutan kemampuan keuangan 

daerah yang salah satunya implementasi pajak rokok. Implementasi pajak 

rokok dengan bagi hasil kepada pemerintah pusat dengan mengenakan 

tambahan pajak pada rokok, meskipun sudah dikenakan cukai, selanjutnya 

bagian pemerintah provinsi tersebut akan dibagi hasilkan kembali kepada 

kabupaten/kota. 

Kebijakan rokok melalui pajak rokok diharapkan satu sisi untuk 

meningkatkan PAD disisi lain diharapkan sebagai pengendali konsumsi, 

ketika harga rokok naik diharapkan konsumen mengurangi konsumsi 

rokok dan mengalihkan konsumsi ke makanan yang bergizi karena rokok 

tidak mengandung zat gizi yang dapat meningkatkan kesehatan. Ketika 

konsumsi rokok berkurang tidak hanya perokok aktif yang diuntungkan 

namun perokok pasif juga diuntungkan karena mengurangi dari paparan 

asap rokok. 

Pajak rokok juga digunakan sebagai pengendali peredaran rokok 

ilegal. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dimaksudkan 

juga untuk memberikan peran yang optimal bagi pemerintah daerah dalam 

menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat.  
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Tabel 4.3 

Penerimaan Pajak Rokok bedasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

Tahun 2013 

No. Kabupaten/Kota Pajak 

1 Kab. Cilacap  39.585.620.480 

2 Kab. Banyumas 38.241.548.831 

3 Kab. Purbalingga 27.372.881.030 

4 Kab. Banjarnegara 27.680.795.681 

5 Kab. Kebumen 32.147.247.240 

6 Kab. Purworejo 24.983.129.527 

7 Kab. Wonosobo 25.913.213.488 

8 Kab. Magelang 32.503.398.408 

9 Kab. Boyolali 28.641.098.809 

10 Kab. Klaten 31.700.423.145 

11 Kab. Sukoharjo 26.979.168.009 

12 Kab. Wonogiri 28.597.135.242 

13 Kab. Karanganyar 26.815.021.934 

14 Kab. Sragen 27.483.329.850 

15 Kab. Grobogan 34.457.478.678 

16 Kab. Blora 27.068.699.426 

17 Kab. Rembang 23.397.556.501 

18 Kab. Pati 32.640.765.271 

19 Kab. Kudus 26.271.956.192 

20 Kab. Jepara 31.195.937.361 

21 Kab. Demak 30.606.362.794 

23 Kab. Temanggung 25.194.540.293 

24 Kab. Kendal 28.164.040.120 

25 Kab. Batang 25.162.238.641 

26 Kab. Pekalongan 27.202.132.708 

27 Kab. Pemalang 33.738.959.741 

28 Kab. Tegal 35.748.125.589 

29 Kab. Brebes 40.999.982.410 

30 Kota Magelang 16.096.503.847 

31 Kota Surakarta 21.994.193.176 

32 Kota Salatiga 16.910.230.901 

33 Kota Semarang 38.239.672.031 

34 Kota Pekalongan 18.623.575.936 

35 Kota Tegal 18.006.389.163 

Sumber: Buku Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok Untuk        

Bidang Kesehatan (2015). 
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Penerimaan pajak rokok di Jawa Tengah tertinggi ketiga setelah Jawa 

Barat dan Jawa Timur. Penerimaan pajak rokok Jawa Barat pada tahun 

2013 sebesar 1.896.133.248.260 dan Jawa Timur sebesar 

1.651.708.378.655 serta Jawa Tengah sebesar 1.427.138.337.229. Jawa 

Tengah menempati posisi ketiga sebagai penerima pajak tertinggi karena 

Jawa Tengah juga menempati posisi ketiga pada konsumen rokok 

terbanyak di Indonesia.  

35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah penerimaan pajak rokok 

pada tahun 2013 tertinggi berada di Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 

39.585.620.480. Kabupaten yang penerimaan pajak rokok yang paling 

rendah di Jawa Tengah yaitu Kota Magelang sebesar 16.096.503.847. 

Kontribusi pajak rokok di Jawa tengah sebesar 13,14 persen dari total 

keseluruhan yang ada di Indonesia. 

 

4.2  Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat bagaimana 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dibahas dalam 

penelitian ini. Dalam hal ini analisis regresi bertujuan untuk menghitung 

seberapa besar pengaruh garis kemiskinan dan pajak terhadap konsumsi 

rokok di Jawa Tengah pada tahun 2013. 

Hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer 

Eviews 8.0. Hasil regresi berganda yang di dapat adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Hasil Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Std. Eror t-Statistik Prob.   

C 2682,959 607,4643 4,416640 0,0001 

GK 0,003597 0,001692 2,126210 0,0413 

PJK 0,00000000117 0,0000000102 0,114600 0,9095 

           Sumber: Hasil Olahan Eviews 8 

Persamaan regresi berganda antara Garis kemiskinan (X1), Pajak 

(X2), dan Konsumsi rokok (Y) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

adalah 

Y = 2682,59 + 0,003597GK + 0,00000000117PJK + e 

Keterangan: 

Y  adalah Konsumsi Rokok (Batang) 

GK(X1) adalah Garis Kemiskinan (Rupiah) 

PJK(X2) adalah Pajak Rokok (Rupiah) 

e   adalah Error 

Dari hasil model regresi yang disajikan dapat dibuat suatu 

interpretasi statistik tentang perubahan pada variabel dependen yang 

disebabkan oleh perubahan pada variabel independen. 

1. Nilai konstanta sebesar 2682,59. Mengandung arti bahwa tanpa 

adanya variabel-variabel garis kemiskinan dan pajak rokok, 

tingkat konsumsi rokok masyarakat Jawa Tengah adalah 2683 

batang. 
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2. Nilai koefisien X1 (Garis kemiskinan) adalah 0,003597. 

Mengandung arti bila terjadi kenaikan garis kemiskinan 1 rupiah 

akan diikuti dengan kenaikan konsumsi rokok sebesar 0,003 

batang rokok. Hal ini menunjukan bahwa signifikan hipotesis 

adanya pengaruh positif dan signifikan variabel garis kemiskinan 

terhadap konsumsi rokok terbukti. 

3. Nilai koefisien X2 (Pajak rokok) adalah 0,00000000117. 

Mengandung arti bila terjadi kenaikan pajak rokok 1 rupiah akan 

diikuti dengan kenaikan konsumsi rokok sebesar 0,00 batang 

rokok.  

  

4.3  Hasil Uji Kriteria Statistik 

4.3.1  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan hasil output program  eviews, diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0.126323 yang berarti bahwa variabel-variabel 

bebas yaitu garis kemiskinan dan pajak rokok secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap konsumsi rokok sebesar 12.63 persen 

sedangkan sisanya 87.37  persen dijelaskan oleh varibael lain yang tidak 

termasuk dalam model estimasi. Karena ini data cross section maka R
2 

tidak terlalu tinggi. Apabila jenis data cross-section yang digunakan di 

dapatkan nilai R-square rendah namun hasil pengujian signifikan dan 

arahnya sesuai dengan teori ekonomi maka model tersebut dapat 

digolongkan sebagai model yang layak secara statistik  (Gujarati,2003). 
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Karena konsumsi rokok di daerah satu tidak mempengaruhi konsumsi 

rokok di daerah lainnya. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji R-Squared untuk Pengaruh X1,X2 terhadap Y 

R-squared 0.126323 Mean dependent var 3722.620 

Adjusted R-squared 0.071718 S.D. dependent var 370.8651 

S.E. of regression 375.3188 Akaike info criterion 14.67695 

Sum squared resid 4085656. Schwarz criterion 14.81027 

Log likelihood -253.8466 Hannan-Quinn criter 14.72297 

F-statistic 2.313402 Durbin-Watson stat 1.155954 

Prob(F-Statistic) 0.115243   

Sumber: Hasil Olahan Eviews 

 

 

4.3.2  Uji F-Statistik 

Uji F-Statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis H0 diterima 

(F-hitung < F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H1 diterima (F-

Hitung > F-tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 

Pengaruh garis kemiskinan (X1), pajak rokok (X2), terhadap 

konsumsi rokok (Y) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 

menggunakan taraf keyakinan 95% (α=0,05) degree of freedom (df1=K-

1=3-1) di peroleh F-tabel sebesar 1,37. 

Dari regresi pengaruh garis kemiskinan dan pajak rokok terhadap 

pengaruh konsumsi rokok di Jawa Tengah tahun 2013, maka di peroleh F-

tabel sebesar 1,37 (α=0,05 dan df2. 35-2-1=32). Sedangkan F-statistik 
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sebesar 2.313402 dan nilai probabilitas F-statistik 0.115243. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen bersama-sama (salah 

satu/seluruh) berpengaruh terhadap variabel dependen (F-hitung > F-

tabel). 

 

4.3.3  Uji t-Statistik 

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat 

signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel 

independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen bila nilai t-statistik  > nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari 

nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 5%. 

Tabel 4.6 

Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Std. Eror t-Statistik Prob.   

C 2682,959 607,4660 4,416640 0,0001 

GK 0,003597 0,001692 2,126210 0,0413 

PJK 0,00000000117 0,0000000102 0,114600 0,9095 

  Sumber: Hasil Olahan Eviews 

 Pengaruh Garis Kemiskinan (X1) dan Pajak Rokok (X2) terhadap 

konsumsi rokok (Y) di Jawa Tengah tahun 2013. Dengan menggunakan 

taraf keyakinan 95 % (α=0,05) degree of freedom (df=n-k=35-2-1= 32) 

diperoleh t-tabel sebesar 2,034. 

Secara individu garis kemiskinan (X1) berpengaruh signifikan dan 

berpengaruh positif pada konsumsi rokok (Y) di Jawa Tengah. Pajak rokok  
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(X1) berpengaruh tidak signifikan dan postif pada konsumsi rokok (Y) di 

Jawa Tengah dengan α = 5% atau taraf keyakinan 95%. 

1. Hasil pengujian didapatkan nilai t-hitung sebesar 2,126 dan nilai t-

tabel 2,034. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai t hitung > t 

tabel yaitu 2,126 > 2,034 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan garis kemiskinan terhadap 

konsumsi rokok. 

2. Hasil pengujian didapatkan nilai t-hitung sebesar 0,114 dan nilai t-

tabel 2,034. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai t-hitung < t-

tabel yaitu 0,114 < 2,034 maka H0 di terima dan H1 ditolak. Bahwa 

terdapat pengaruh pajak rokok terhadap konsumsi rokok. 

 

4.4  Uji Asumsi Klasik 

4.4.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

cross-section variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, maka angka 

signifikansi probability harus lebih besar dari α 5 persen = 0,05. 

Pengambilan keputusan untuk uji ini berdasarkan probabilitas hasil uji 

normalitas. 
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Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 

Hasil perhitungan uji normalitas, terlihat bahwa residual mempunyai 

nilai probability 0,56 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai 

Jarque-Bera pada data ini sebesar 1,133469 dengan X
2
 sebesar 45,77. 

Jarque-Bera lebih kecil dari pada X
2
. Berdasar tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa residual memiliki data yang berasal dari populasi 

normal.  

 

4.4.2  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya hubungan antara variabel 

independen dalam satu persamaan regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak memiliki masalah mulikolinearitas. Seperti telah dibahas 

pada bab III, penelitian ini mendeteksi multikolinieritas dengan melakukan 

uji korelasi parsial antar variabel independen. Jika koefisien korelasi diatas 

0,80, dapat disimpulkan terdapat masalah multikolinieritas pada model. 

Sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah (< 0,80) maka diduga 
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model tidak mengandung unsur multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas dengan menguji koefisien korelasi (r) dapat dilihat pada 

tabel di bawah. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Garis_Kemiskinan Pajak 

Garis_Kemiskinan 1  -0.2038 

Pajak -0.2038 1 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 

Tabel diatas menunjukkan korelasi antara garis kemiskinan dengan 

pajak rokok sebesar -0.2038, dengan nilai koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen pada model yang digunakan dalam penelitian < 0,80, 

maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikorelasi pada 

model penelitian.  

 

4.4.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. 

Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis mengakibatkan 

varian dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan penaksir-

penaksir OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksir OLS tetap tidak 

bias dan konsisten. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 
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heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian White. Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa model tidak mengandung heteroskedasitas, karena 

nilai probabilitas Chi Squares sebesar 0,2600 lebih besar dari nilai α 

sebesar 0,05 maka H0 diterima. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedasitas 

Heteroskedasticity Test White 

F-statistic 1.334499 Prob.F(2,32) 0.2775 

Obs*R-Squared 

Scaled 

2.694480 Prob.Chi-Square(2) 0.2600 

ExplainedSS 2.605179 Prob.Chi-Square(2) 0.2718 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8 

 

 

4.5  Interpretasi Ekonomi 

4.5.1  Garis Kemiskinan dan Konsumsi Rokok 

Garis kemiskinan dan konsumsi rokok bernilai positif yang artinya 

ketika konsumsi rokok meningkat maka akan meningkatkan garis 

kemiskinan dan sebaliknya ketika konsumsi rokok turun maka garis 

kemiskinan cenderung akan turun. Angka kemiskinan dapat diturunkan 

bila konsumsi rokok dikendalikan. Mengalihkan konsumsi rokok untuk 

memenuhi kebutuhan makanan lainnya yang nilai gizinya tinggi atau 

kebutuhan non makanan salah satunya pendidikan dan kesehatan.   

Rokok sama sekali tidak memiliki nilai kalori sehingga tidak dapat 

menyumbang pengurangan kemiskinan dari garis kemiskinan. Ketika 

konsumsi rokok semakin meningkat maka akan menyumbang peningkatan 

pada masyarakat miskin untuk menjauh dari garis kemiskinan.  
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Ketika garis kemiskinan naik maka akan menaikan konsumsi rokok. 

Variabel Garis kemiskinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

konsumsi rokok di Jawa Tengah tahun 2013. Temuain ini sejalan dengan 

WHO bahwa konsumsi rokok pada masyarakat miskin lebih tinggi dari 

pada konsumsi rokok pada masyarakat yang berpenghasilan digaris rata-

rata. Lebih lanjut menurut BPS yang mengatakan bahwa kemiskinan turun 

jika konsumsi rokok turun. 

Menurut Muhammad dan Tri konsumsi rokok merupakan konsumsi 

yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan dan bahkan akan merusak 

kesehatan. Pengeluaran rokok pada rumah tangga miskin ternyata sangat 

tinggi. Sehingga menjadikan inspirasi pemerintah untuk tidak memberikan 

bantuan berupa raskin, jamkesmas atau bantuan lainnya kepada rumah 

tangga miskin. Jumlah maupun persentase pengeluaran yang digunakan 

untuk merokok pada RTM lebih tinggi dari pada RTSM. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa pada rumah tangga miskin semakin tinggi pendapatan 

maka akan semakin tinggi pula konsumsi untuk merokok. Pengeluaran 

untuk rokok ini melebihi pengeluaran untuk pendidikan ataupun 

kesehatan.  

Menurut Nasruddin dan piping rumah tangga yang tidak mempunyai 

pengeluaran untuk merokok menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut 

tidak mengkonsumsi rokok atau tidak ada anggota rumah tangga tersebut 

yang mengkonsumsi rokok. persentase rumah tangga miskin yang 

mengkonsumsi rokok pada tahun 2008 mencapai 46,33 persen. Yang 
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artinya hampir setengahnya perokok di Indonesia tergolong oleh kondisi 

perekonomian yang di bawah garis rata-rata. 

4.5.2  Pajak Rokok dan Konsumsi Rokok 

Diberlakukannya pajak rokok dengan tujuan untuk mengurangi 

konsumsi rokok. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pajak memiliki 

tujuan dibidang ekonomi dan sosial. Secara ekonomi pemerintah ingin 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang tinggi diharapkan 

masyarakat mengurangi konsumsi rokok, dan mengalihkan untuk 

kebutuhan yang lebih penting, baik di bidang makanan yang mendukung 

peningkatan gizi maupun di bidang non makanan salah satunya di bidang 

pendidikan.  

Secara sosial pemerintah  melalui pajak ingin menyelamatkan 

bangsa dari penurunan derajat kesehatan akibat paparan asap rokok. 

Kenaikan tarif rokok maka perokok aktif diharapkan akan mengurangi 

konsumsi rokok, implikasinya derajat kesehatan akan membaik sehingga 

meningkatkan produktivitas.  

Variabel Pajak berpengaruh tidak signifikan  dan positif terhadap 

konsumsi rokok di Jawa Tengah tahun 2013. Artinya niat pemerintah 

dengan adanya pajak untuk mengurangi konsumsi rokok tidak di respon 

baik oleh perokok aktif. Dilihat dari data adanya pajak rokok tidak 

mempengaruhi konsumsi rokok. Perokok pasif tetap membeli rokok 

meskipun adanya kenaikan harga akibat diberlakukannya pajak rokok. Ini 
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menjadi indikasi bahwa sebagian perokok aktif di Jawa Tengah pada tahun 

2013 tidak terpengaruh terhadap pajak rokok.  

Perokok aktif di Jawa Tengah tetap membeli rokok meskipun harga 

rokok naik karena penambahan dari pajak rokok. Perokok aktif di Jawa 

Tengah tetap membeli rokok meskipun sudah dikenakan pajak disebabkan 

karena sifat adiktif dari rokok yang membuat perokok aktif kecanduan dan 

ketergantungan terhadap rokok, selain itu harga rokok masih dapat 

dijangkau oleh perokok aktif meskipun mereka harus mengabaikan 

kebutuhan makanan yang lainnya yang nilai gizinya tinggi. Harga rokok 

dinilai masih rendah dibandingkan dengan harga rokok di negara-negara 

lain serta adanya faktor kebiasaan.  

Hal ini sejalan dengan penelitiannya Bany Alkausar bahwa 

kebijakan pajak rokok belum cukup untuk menurunkan tingkat konsumsi 

rokok. Faktor kesadaran akan kesehatan masih rendah, dengan bukti 

bahwa jumlah konsumsi rokok yang semakin meningkat. Kenaikan yang 

disebabkan oleh pajak rokok masih dinilai rendah dan masih terjangkau 

oleh masyarakat. Pemerintah masih perlu memikirkan lagi solusi selain 

menaikan harga rokok dengan adanya pajak karena terbukti menaikkan 

harga rokok tidak bisa menurunkan tingkat konsumsi rokok itu sendiri.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat 

diambil kesimpulan, antara lain: 

1. Ada pengaruh  garis kemiskinan  terhadap konsumsi rokok di Jawa 

Tengah tahun 2013. Adapun pengaruh positif dan signifikan, ketika 

konsumsi rokok di Jawa Tengah naik maka meningkatkan garis 

kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2013. Artinya ketika 

konsumsi rokok meningkat maka meningkatkan garis kemiskinan di 

Jawa Tengah. 

2.  Tidak ada pengaruh pajak  rokok terhadap konsumsi rokok di Jawa 

Tengah pada tahun 2013. Artinya kebijakan pajak tidak mampu untuk 

mengurangi konsumsi rokok di Jawa Tengah pada tahun 2013. 

Meskipun sudah ada pajak rokok namun konsumsi rokok tetap terus 

meningkat.  

 

5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diajukan sebagai berikut:  

1. Dana penerimaan pajak benar-benar dipergunakan untuk mendukung 

kesehatan yang di akibatkan oleh rokok dan untuk mengurangi paparan 

asap rokok, salah satunya memperbanyak Kawasan Tanpa Rokok
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(KTR) dan menyediakan smoking area. Serta memperketat sanksi jika 

ada perokok aktif merokok di tempat umum atau tempat yang sudah ada 

larangan merokok. 

2. Pemerintah lebih memantau pemungutan cukai rokok agar tidak ada 

manipulasi pembayaran pajak dan pemerintah tidak bergantung pada 

data perusahaan rokok. Serta penyederhanaan sistem cukai yang 

spesifik yang tinggi untuk semua jenis rokok tanpa peduli jenis dan 

golongan produksinya. 

3. Untuk Penelitian selanjutnya, diharapkan menambah variabel yang 

berkaitan, sehingga dapat mengetahui variabel yang mempengaruhi 

konsumsi rokok. 
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Lampiran 1. Data Konsumsi Rokok, Garis Kemiskinan, dan Pajak Rokok di 

Jawa Tengah Tahun 2013 

Kabupaten/Kota Konsumsi  Rokok 

(Batang) 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kap/Bln) 

Pajak Rokok 

(Rp) 

Kab. Cilacap 3.467,50 256.615 39.585.620.480 

Kab. Banyumas 3.869,00 295.742 38.241.548.831 

Kab. Purbalingga 3.796,00 265.262 27.372.881.030 

Kab. Banjarnegara 3.504,00 221.056 27.680.795.681 

Kab. Kebumen 3.139,00 267.763 32.147.247.240 

Kab. Purworejo 3.212,00 273.481 24.983.129.527 

Kab. Wonosobo 3.029,50 258.522 25.913.213.488 

Kab. Magelang 3.248,50 235.430 32.503.398.408 

Kab. Boyolali 3.869,00 247.845 28.641.098.809 

Kab. Klaten 3.759,50 315.566 31.700.423.145 

Kab. Sukoharjo 3.212,00 279.400 26.979.168.009 

Kab. Wonogiri 3.285,00 235.728 28.597.135.242 

Kab. Karanganyar 3.308,23 275.865 26.815.021.934 

Kab. Sragen 3.832,50 247.495 27.483.329.850 

Kab. Grobogan 3.978,50 278.786 34.457.478.678 

Kab. Blora 4.124,50 237.850 27.068.699.426 

Kab. Rembang 4.708,50 284.160 23.397.556.501 

Kab. Pati 3.832,50 314.609 32.640.765.271 

Kab. Kudus 4.015,00 299.097 26.271.956.192 

Kab. Jepara 4.307,00 285.287 31.195.937.361 

Kab. Demak 4.051,50 299.773 30.606.362.794 

Kab. Semarang  3.321,50 263.352 28.633.447.606 

Kab. Temanggung 3.577,00 229.548 25.194.540.293 

Kab. Kendal 3.942,00 275.016 28.164.040.120 

Kab. Batang 3.577,00 208.672 25.162.238.641 

Kab. Pekalongan 3.504,00 293.039 27.202.132.708 

Kab. Pemalang 3.613,50 271.861 33.738.959.741 

Kab. Tegal 3.796,00 258.366 35.748.125.589 

Kab. Brebes 4.015,00 307.238 40.999.982.410 

Kota Magelang 3.613,50 350.554 16.096.503.847 

Kota Surakarta 4.015,00 371.918 21.994.193.176 

Kota Salatiga 4.197,50 302.884 16.910.230.901 

Kota Semarang 3.905,50 328.271 38.239.672.031 

Kota Pekalongan 3.686,50 322.313 18.623.575.936 

Kota Tegal 3.978,50 333.553 18.006.389.163 
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Lampiran 2 

Hasil Uji Regresi 

Dependent Variable: KONSUMSI   

Method: Least Squares   

Date: 04/14/16   Time: 14:48   

Sample: 1 35    

Included observations: 35   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2682.959 607.4660 4.416640 0.0001 

KEMISKINAN 0.003597 0.001692 2.126210 0.0413 

PAJAK 1.17E-09 1.02E-08 0.114600 0.9095 

     
     R-squared 0.126323     Mean dependent var 3722.620 

Adjusted R-squared 0.071718     S.D. dependent var 370.8651 

S.E. of regression 357.3188     Akaike info criterion 14.67695 

Sum squared resid 4085656.     Schwarz criterion 14.81027 

Log likelihood -253.8466     Hannan-Quinn criter. 14.72297 

F-statistic 2.313402     Durbin-Watson stat 1.155954 

Prob(F-statistic) 0.115243    
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Lampiran 3 

Hasil Uji Normalitas 
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-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

Series: Residuals
Sample 1 35
Observations 35

Mean       2.01e-13
Median  -2.922582
Maximum  976.1142
Minimum -613.6220
Std. Dev.   346.6502
Skewness   0.412035
Kurtosis   3.313283

Jarque-Bera  1.133469
Probability  0.567375
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Lampiran 4 

Hasil Uji Heterosedasitas 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.334499     Prob. F(2,32) 0.2775 

Obs*R-squared 2.694480     Prob. Chi-Square(2) 0.2600 

Scaled explained SS 2.605179     Prob. Chi-Square(2) 0.2718 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/14/16   Time: 15:03   

Sample: 1 35    

Included observations: 35   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 327532.6 150520.0 2.176007 0.0370 

KEMISKINAN^2 -1.22E-06 1.46E-06 -0.840367 0.4069 

PAJAK^2 -1.33E-16 8.79E-17 -1.514080 0.1398 

     
     R-squared 0.076985     Mean dependent var 116733.0 

Adjusted R-squared 0.019297     S.D. dependent var 180136.9 

S.E. of regression 178390.4     Akaike info criterion 27.10315 

Sum squared resid 1.02E+12     Schwarz criterion 27.23647 

Log likelihood -471.3052     Hannan-Quinn criter. 27.14917 

F-statistic 1.334499     Durbin-Watson stat 1.745608 

Prob(F-statistic) 0.277549    
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Lampiran 5 

Hasil Uji Multikorelasi  

 Garis_Kemiskinan Pajak 

Garis_Kemiskinan 1  -0.2038 

Pajak -0.2038 1 

 

 

 

 

 


