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SARI 

Roby Indracahya. 2019. Sejarah Perkembangan Industri Rokok Sukun Kudus 

Tahun 1974-2011. Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing Dr. Hamdan Tri 
Atmaja, M.Pd dan Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum. 

Kata Kunci : Pabrik Rokok Sukun 

Kudus adalah kabupaten yang mempunyai tidak sedikit jenis pabrik rokok, 
di antara diantaranya yang berkembang lumayan pesat ialah pabrik rokok Sukun. 
Namun demikian, kajian mengenai eksistensi pabrik ini belum tidak sedikit 
dilakukan. Permasalahan yang bakal dikaji dalam riset ini bisa dirumuskan ialah 
1) bagaimana perkembangan industri pabrik rokok sukun di Kudus, 2) bagaimana 
perubahan sosial yang terjadi dari perkembangan industri pabrik rokok sukun, 3) 
bagaimana dampak industri pabrik rokok sukun terhadap kehidupan masyarakat. 

Pembangunan dan perkembangan Pabrik Rokok Sukun di Kabupaten 
Kudus menyebabkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat, kecuali itu 
tentunya banyak memunculkan akibat untuk masyarakat di sekitarnya. Pengaruh 
berdirinya Pabrik Rokok Sukun bagi pemerintah dan masyarakat diantaranya 
menambah penghasilan tempat yang bisa dipakai untuk memajukan dan 
memaksimalkan potensi tempat kudus, dari adanya industri rokok memberikan 
pajak dan donasi terbesar dalam penghasilan tempat, penghasikan tempat 
tersebutlah yang dipakai untuk melaksanakan pembangunan dan membetuli 
infrastruktur serta sarana prasarana di kudus. 

PR Sukun ialah suatu perusahaan perseorangan yang didirikan Bapak MC 

Wartono Pada tahun 1949 serta menemukan izin cukai no. SIP 6500/F; no. 

Pemantauan bandrol K2417; dan ijin HO no. 067/WF/HO. Pada waktu tersebut 

semua pekerjaan perusahaan terpusat di Kudus, mencakup bidang produksi, 

keuangan, personalia, dan pemasaran. Daerah pemasarannya masih paling 

terbatas, eksklusif untuk mengisi permintaan di Jawa Tengah. Pada masa-masa 

berdiri perusahaan melulu mempunyai lokasi kerja yang paling kecil dan 

produksinya masih tidak banyak sekali melulu sebesar ratusan ribu batang 

perharinya, rokok yang diproduksi antara lain: Klobot sukun, kretek dan beda 

sebagainya (www.sukunmcwartono.com). Pembangunan dan pertumbuhan Pabrik 

Rokok Sukun di Kudus mengakibatkan perubahan sosial ekonomi pada 

masyarakat. 
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ABSTRACT 

Roby Indracahya. 2019. The history of Industrial development of Smoking the 
Kudus Year 1974-2011 Sukun. Department Of History Of The FIS UNNES. 
Supervisor Dr. Hamdan Tri Atmaja, m. Pd and Drs. Ibn Sodiq, m. Hum. 

Keywords: Cigarette Factory Sukun 

Kudus is the district that has not a few types of factories, among which 
were growing rapidly is pretty decent cigar factory Sukun. However, the study of 
the existence of this plant yet does little to do. The issue would examined in this 
research can be formulated is 1) the history of the founding of the cigar factory in 
the village of Gondosari sub-district of Sukun Gebog Kudus, 2) how economic 
influence society with the cigar factory Sukun from the year 1974 – 2011. 

The construction and development of the factory of Smoking in Kudus 
Sukun led to socio-economic changes in the community, unless it's obviously a lot 
of degrading due to the surrounding community. The influence of the 
establishment of the Factory Smoking Sukun for Governments and societies of 
which add to the earnings of the place that can be used to promote and maximize 
the potential of the sanctuary, from industry tax and donations provide smoking 
greatest in earning a place, earnings place that used to carry out the development 
and fix infrastructure as well as infrastructure in the Kudus. 

PR Sukun is a company of individuals that established Mr. MC Wartono 
in 1949 as well as find the customs permit no. SIP 6500/F; No. Bandrol K2417 
monitoring; and permit HO No. 067/WF/HO. At that time all of the company's 
work is centered in the Kudus, covering the areas of personnel, finance, 
production, and marketing. Areas of the game are still the most limited, exclusive 
to fill demand in Central Java. At times the company has always stood a 
workplace the most small and its still not an awful lot that amounted to hundreds 
of thousands per day, a batang cigars produced among others: Klobot kretek 
Sukun, and Bede etc. ( www.sukunmcwartono.com). Development and growth of 
the factory in Kudus Sukun Cigarettes lead to socio-economic changes in the 
society, in addition to the course a bit unpleasant backlash to the surrounding 
community. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan suatu kota, tentu saja membutuhkan identitas kota yang 

kuat dan berkarakter (Lynch dalam Purwanto, 2001:88). Dengan kata lain, hal ini 

terbentuk berdasarkan citra kota itu sendiri, yang merupakan kesan fisik yang 

memberikan ciri khas kepada suatu kota. Oleh karena itu, adanya citra kota yang 

kuat akan memperkuat identitas kota sehingga dapat membentuk kota yang 

menarik dan menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan. Identitas kota seakan 

telah menjadi tolak ukur bagi kualitas lingkungan, khususnya menyangkut cara 

pandang orang terhadap lingkungan tersebut (Lynch dalam Purwanto, 2001:88). 

Kabupaten Kudus memiliki identitas kota yakni dengan sebutan Kota 

Kretek. Hal ini dikarenakan budaya kretek di Kudus memiliki sejarah yang 

penting bagi lingkup perekonomian warga Kudus. Ditandai dengan perkembangan 

perindustrian rokok kretek, mulai dari industri kecil hingga industri besar. 

Berdasarkan data survei penduduk dari pemerintah kota Kudus dinyatakan produk 

domestik regional bruto sektor industri di Kudus 62%, perdagangan 25%, dan 

pertanian kurang dari 5%, dimana sektor industri terbesar adalah industri rokok 

yang memberikan kontribusi sebesar Rp15,1 triliun dari total pendapatan cukai Rp 

60 triliun (http://www.kuduskab.go.id/sosial.php) . Tercatat dari ICW, sumbangan 

cukai rokok dari Kudus pada tahun 2011 sebesar Rp 18,78 triliun, dan pada tahun 

2012 ditargetkan sebesar Rp 19,1 triliun. Dengan kata lain, rokok kretek berperan 
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penting bagi perekonomian masyarakat Kudus. Inilah yang menjadi salah satu 

penyebab keberadaan industri kretek di Kudus dianggap sebagai tumpuan 

perekonomian warga Kudus. 

Kretek dianggap sebagai salah satu hasil kebudayaan dari Kota Kudus, 

yang tidak dapat dilupakan oleh masyarakatnya. Rokok kretek selain menjadi 

mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kudus, juga mampu diaplikasikan 

menjadi ikon kota Kudus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mark Hanusz yang 

menyatakan Kretek sebagai kebudayaan yang berkembang di Jawa Tengah, yakni 

Kudus. Kata kretek menggambarkan produk tembakau asli Indonesia 

mengandung tembakau, cengkeh dan bumbu, terbungkus dengan besi cornhusk 

atau selembar kertas. Tokoh yang dikenal dengan sebutan Hj.Djamhari yang 

secara tidak sengaja menemukan rokok kretek, pada sekitar tahun 1870-1880. 

Setelah mencampur rajangan tembakau dan cengkeh yang dibungkus dengan daun 

jagung yang kering (klobot), lalu dibakar ujungnya sehingga menimbulkan suara 

“kretek-kretek” dan selanjutnya dihisap perlahan lahan. Dengan cara ini 

berangsur-angsur penyakit sesak napas pun membaik, bahkan sembuh total. 

(Hanusz, Mark.2011:3). 

Kebiasaan penduduk asli Jawa yakni mengunyah tembakau dengan sirih 

pinang yang menjadi tradisi nusantara sudah mulai ditinggalkan oleh budaya 

modern dari luar. Hal ini tentu saja dikarenakan karena masyarakat sudah mulai 

mengenal rokok kretek dan juga rokok mesin yang dijual akibat pengaruh 

perdagangan orang asing ke pulau Jawa (Topatimasang, Roem, dkk. 2010 : 3-4). 
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Melalui kretek pula masyarakat Kudus mendapatkan kesejahteraan 

tersendiri. Kretek Indonesia telah memberi pemasukan dana yang cukup besar 

bagi negeri ini, ikut menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah, 

menyediakan lapangan kerja bagi petani dan buruh cengkeh dan tembakau, buruh 

rokok kretek tangan (SKT), para pengumpul dan penyalur, para juru angkut dan 

juru antar, serta memberikan penghasilan bagi para pengusaha ataupun 

stakeholder yang terlibat dalam bisnis rokok kretek. Tercatat dari data BPS 

2011/2012, industri tembakau masih mendominasi dengan 34, 91 % dari jumlah 

usaha industri besar dan sedang. Menurut data PPRK, produksi rokok (SKT, SKM 

& klobot) di kabupaten Kudus tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,47 % 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kontribusi rokok yang besar, menyebabkan Kudus menjadi kabupaten 

yang perkembangan ekonominya cukup meningkat. Setidaknya dibandingkan 

dengan kabupaten Semarang yang memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp 

12.518.883 dan Kudus mencapai Rp 15.187.782 (tahun 2008-2011). Dari sudut 

pandang ketenagakerjaan, dapat dikatakan bahwa kehidupan warga Kudus 

bergantung pada rokok. Sebab dari 98.874 tenaga kerja pada tahun 2008, lebih 

dari 80 % terserap dalam industri rokok kretek (Badil, Rudy.2011:36). 

Simbiosis mutualisme antara pedagang keliling sekitar perusahaan rokok 

seperti PT Djarum, Gudang Garam, Nojorono di Kudus, terlihat jelas pada saat 

pergantian shift (giliran) antara pagi hari dan siang hari. Salah satunya dijelaskan 

dalam buku KRETEK, yakni puluhan buruh tiap pagi/ tiap istirahat siang hari, 

sebelum masuk ke kantor akan mampir untuk membeli sesuatu di pasar dadakan 
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atau untuk sekedar ngopi dan merokok di warung makan yang berada di depan 

pabrik rokok kretek tersebut (Topatimasang.2010:109). 

Bagi warga Kudus, menjadi pengusaha rokok adalah sebuah kebanggaan. 

Menjadi pengusaha rokok adalah usaha turun-temurun yang diwariskan nenek 

moyang warga Kudus. Walaupun beromzet kecil, menjadi penghasil rokok adalah 

sebuah keunggulan dalam tataran sosial masyarakat Kudus. 

Salah satu cikal bakal perusahaan rokok yang mampu bertahan sampai saat 

ini adalah perusahaan rokok Sukun Kudus yang didirikan oleh Bapak Mc. 

Wartono pada tahun 1947 di desa Gondosari kecamatan Gebog, sekitar 10 km dari 

kota Kudus. Saat didirikan perusahaan hanya memproduksi rokok Klobot dan 

sigaret kretek tangan, dengan karyawan 10 orang. Semula rokok Sukun hanya 

dipasarkan di kota Kudus dan sekitarnya, yang dalam perkembangannya 

bertambah luas. Untuk mengatasi permintaan yang semakin meningkat 

perusahaan menambah kapasitas bahan baku, tenaga kerja dan alat-alat 

produksinya. Saat ini perusahaan rokok Sukun Kudus merupakan salah satu dari 5 

besar perusahaan rokok yang terdapat di Kabupaten Kudus, dengan karyawan 

kurang lebih sekitar 7000 orang yang sebagai besar terdiri dari wanita. 

Setelah Mc. Wartono meninggal pada tahun 1974, usahanya diteruskan 

oleh ketiga putranya yaitu Tas’an Wartono (putrakedua), Ridho Wartono (putra 

keempat) dan Yusuf Wartono (putra kelima). Sedang putra keenam yang bernama 

Edi Wartono masih kuliah di Jakarta. Perkembangan selanjutnya, perusahaan 

rokok “Soekoen” tetap dapat bertahan hingga kini karena memiliki beberapa 

usaha lain yang dapat menopang kelancaran produksinya yaitu usaha percetakan 
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dan industri pembuatan filter rokok. Jadi untuk kepentingan pembuatan rokok 

filter, bahan filternya dapat dipenuhi dari hasil perusahaannya sendiri. 

Usaha rokok sebagai kerajinan tangan yang pada mulanya dikelola 

pengusaha Pribumi ini, dari hari ke hari semakin banyak peminatnya dari luar 

Kudus, sehingga peredarannya juga mengikuti gerak permintaan tersebut ke luar 

Kudus. Persebaran rokok semakin luas hampir menjangkau seluruh wilayah pulau 

Jawa. Ini berarti keuntungan yang akan diperoleh oleh kalangan industriawan 

Pribumi di Kudus juga semakin meningkat. Pencarian pasar baru ke luar pulau 

Jawa, juga telah dilakukannya dengan sambutan sangat baik. Semua 

perkembangan yang sangat luar biasa ini terjadi pada awal dasawarsa pertama 

pada abad ke 20. Melihat kemajuan yang dicapai para pengusaha Pribumi yang 

fantastis dalam waktu yang cukup singkat ini, membuat para pengusaha Cina yang 

semula lebih dulu bergerak dalam bidang perniagaan, secara beramai-ramai 

menjadi tertarik untuk mengikuti jejak dengan membuat usaha serupa, seperti 

yang telah dilakukan oleh kalangan pengusaha Pribumi yaitu industri rokok. 

Seiring dengan munculnya pengusaha Cina, mulailah terjadi persaingan diantara 

kedua golongan pengusaha rokok kretek yaitu Pribumi dan Non-Pribumi 

(Cina).(http:/www.sukunsigaret.com) 

  Atas uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan 

tersebut dalam suatu karya tulis Ilmiah berjudul  “ Sejarah  Perkembangan 

Industri Rokok Sukun Kudus Tahun 1974-2011”.  
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A. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan  pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perkembangan Industri Pabrik Rokok Sukun di Kudus Tahun 

1974-2011 ? 

2. Bagaimana Perubahan Sosial yang terjadi dari Perkembagan Industri 

Pabrik Rokok Sukun ? 

3. Bagaimana Dampak Industri Pabrik Rokok Sukun terhadap kehidupan 

masyarakat ? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan hal ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui Perkembangan Industri Pabrik Rokok Sukun di Kudus Tahun 

1974-2011 

2. Mengetahui Perubahan Sosial yang terjadi dari Perkembagan Industri Pabrik 

Rokok Sukun 

3. Mengetahui dampak Industri Pabrik Rokok Sukun terhadap kehidupan 

masyarakat 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang dihasilkan 

oleh seorang penulis ketika melakukan sebuah penelitian yang terkait pada hal ini 
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dan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan 

perkembangan ilmu pengetahuan sosial secara umum dan dalam ilmu 

pengetahuan pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu sumber 

informasi dan reverensi terhadap penelitian yang mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk menambahkan pengetahuan mengenai keadaan dan perkembangan 

Sejarah Industri Rokok Sukun Kudus. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan 

dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan dalam ilmu sejarah, 

terutama dalam menyediakan bahan tulisan tentang sejarah berdirinya Industri 

Rokok Sukun Kudus. Sehingga dapat di pakai sebagai mutan lokal dan sekaligus 

menjadi sumbangan bagi perkembangan informasi dan khasanah ilmu sejarah 

sehingga memberikan manfaat: 

1.  Bagi diri pribadi untuk lebih dapat memberikan pengetahuan tentang 

Sejarah Industri Rokok Sukun Kudus. 

2.  Memberi wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

jurusan sejarah. 

3.  Memberikan pengetahuan tentang Sejarah Perkembangan Industri Rokok 

Sukun Kudus dan apa permasalahan Sejarah Industri Rokok Sukun Kudus 

Tahun 1974-2011. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulisan sejarah memerlukan suatu pembatasan ruang lingkup kajian, hal 

ini dimaksudkan untuk membatasi cakupan penelitian agar tidak terlalu luas dan 

kompleks. Pembatasan ruang lingkup penelitian juga bertujuan agar penelitian 

lebih fokus dan mendalam. Sejarah mengenal dua ruang lingkup dalam penelitian, 

yang pertama adalah lingkup waktu (temporal scope) dan yang kedua adalah 

lingkup wilayah (spatial scope). 

a. Lingkup Wilayah (Scope Spatial) 

Penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial dan 

ruang lingkup temporal agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan masalah. 

Ruang lingkup spasial adalah batasan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ruang 

lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah Kudus. Khususnya di Pabrik 

Rokok Sukun di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. karena di 

desa ini memiliki pabrik rokok yang unik yaitu pabrik rokok sukun. Di pabrik ini 

diperkenalkan mulai dari sejarah perkembangan industri pabrik rokok sukun 

hingga perubahan sosial yang terjadi dari perkembagan industri pabrik rokok 

sukun. 

b. Lingkup Waktu (Scope Temporal) 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan dalam 

penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini mengambil 

tahun 1974-2011. Dikarenakan pada awal tahun 1974 setelah pemilik pabrik 

rokok sukun meninggal yaitu M.c Wartono. Usahanya diteruskan oleh keempat 

putranya yaitu Tas'an Wartono (putra kedua), Ridho Wartono (putra keempat) 
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Yusuf Wartono (putra kelima), dan Edi Wartono ( putra keenam ). Penulis 

membatasi akhir ruang lingkup peenelitian ini pada Tahun 2011, dikarenakan 

pada tahun tersebut terakhir penulis mendapatkan data.. Perkembangan 

selanjutnya, perusahaan rokok "Soekoen" tetap dapat bertahan dari Tahun 1974-

2011 karena memiliki beberapa usaha lain yang dapat menopang kelancaran 

produksinya yaitu usaha percetakan dan industri pembuatan filter rokok. Jadi 

untuk kepentingan pembuatan rokok filter, bahan filternya dapat dipenuhi dari 

hasil perusahaannya sendiri. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur-literatur yang 

membantu proses rekonstruksi. Sumber yang dipakai sebagai acuan analisa juga 

terkait dengan tujuan penelitian tersebut agar dapat diterima dan dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Penulis menggunakan beberapa pustaka sebagai 

landasannya dalam penelitian skripsi ini, antara lain: 

Buku pertama, karya Drs. Ec. Alex S. Nitisemito, yang berjudul “Raja 

Kretek Nitisemito”, diterbitkan pada tahun 1980 di Kudus. Buku setebal 132 

halaman ini berisi tentang sejarah Nitisemito pengusaha rokok terbesar di seluruh 

Indonesia sebelum Perang Dunia II, beliau adalah seorang pribumi buta huruf. 

Namanya tercatat dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang terkenal dan oleh 

pers diberikan gelar raja kretek.  

Dalam buku ini dijelaskan sejarah Nitisemito sebelum menjadi juragan 

rokok, Nitisemito berganti – ganti usaha. Mulai tukang jahit, blantik alias pialang 

jual beli kerbau, jagal kerbau, rental dokar, dan jual–beli tembakau. Pada sekitar 
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1906, Nitisemito memberanikan diri memproduksi rokok. Semula diberi merek 

Kodok Mangan Ulo (Katak Makan Ular). Merek tersebut akhirnya diganti Bal 

Tiga. Perintisan ini dibantu dua putrinya, Nafiah dan Nahari. Selang delapan 

tahun, Nitisemito sudah menjadi pengusaha rokok raksasa. 

Selain itu, buku ini membahas tentang pembuatan  nama jalan Nitisemito 

di Kudus, tetapi banyak yang memprotes, seharusnya tidak hanya di Kudus saja, 

melainkan di Kota-kota lain seluruh Indonesia. Selain jalan Nitisemito perlu pula 

ditetapkan nama nama jalan dengan nama pengusaha-pengusaha pribumi yang 

pernah sukses dan mempunyai nama dengan reputasi nasional. 

Buku ini ditulis secara lengkap dari sejarah Nitisemito dalam merintis 

usaha rokok hingga masa perjuangan kemerdekaan. Namun buku ini memiliki 

kekurangan yaitu tidak diketahui nama penerbit. Buku ini membantu penulis 

dalam menggambarkan sosok Nitisemito. 

Buku kedua, karya  Amen Budiman dan Onghokham, yang berjudul 

“Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa Dan 

Negara”. Diterbitkan pada tahun 1987 di Jakarta oleh Djarum Kudus. Buku 

setebal 213 halaman ini berisi mengenai perkembangan rokok kretek dari awal 

penemuan tembakau dan kebiasaan merokok dan penyebarannya yang dimulai 

dari negara-negara di Eropa dan Asia hingga lahirnya industri rokok di Eropa dan 

Amerika. Dalam buku ini juga berisi tentang penemuan rokok kretek dan 

perkembangan industri rokok kretek di Kudus dari jaman Hindia Belanda yang 

dimulai oleh raja rokok Nitisemito hingga sekilas tentang industri rokok kretek 

pada masa kini. 
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Selain itu, buku ini membahas tentang formula tembakau-cengkeh baru 

diperkenalkan kepada publik oleh warga dari Desa Langgar Dalem bernama H. 

Djamari, versi lain menamai dengan “ Djasmari atau Jamahri”, sekitar tahun 1870. 

Riwayat ini dipopulerkan jurnalis  Parada Harahap (1952:144) di koran Tjahaja 

Timoer sekitar tahun 1930-an, saat wartawan itu mengunjungi sentra industri 

rokok kretek di Kudus. 

Pernyataan ini kemudian diikuti banyak penulis lain, menempatkan 

Djamhari sebagai “Bapak Penemu Rokok Kretek”. Pendapat demikian tidak 

terkecuali diikuti oleh Amen Budiman dan Ongkokham dalam bukunya yang 

berjudul “Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa 

Dan Negara”, suatu buku tentang sejarah rokok yang  dijadikan rujukan banyak 

penulis berikutnya. 

Buku tersebut ditulis secara lengkap dari penemuan tembakau dan 

kebiasaan merokok hingga penemuan Rokok Kretek dan Perkembangan Industri 

Rokok Kretek di Kudus Jaman Hindia Belanda. Namun buku ini memiliki 

kekurangan yaitu bahasanya sulit dipahami, dan harus dibaca berulangkali. 

Buku ketiga karya Sharon Gondodiputro yang berjudul,” Bahaya 

Tembakau Dan Bentuk-Bentuk Sediaan Tembakau”. Diterbitkan pada tahun 2007 

di Bandung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Menceritakan 

tentang bentuk-bentuk sediaan tembakau sangat bervariasi dan penggunaannya 

juga sangat bervariasi. Produk-produk tembakau ini digunakan secara luas oleh 

masyarakat dan produksi komersial mengacu kepada 3 jenis sediaan tembakau 

sebagai berikut: Gulungan tembakau ( rolls of tobacco) yang dibakar dan dihisap 
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(rokok), contohnya adalah bidi, cigar, cigarette, kemudian pipa (pipes), termasuk 

pipa air. Kemudian sediaan oral (oral preparations) untuk digunakan dengan cara 

mengunyah, di diamkan di dalam mulut atau ditempatkan di dalam hidung, 

contohnya adalah snuff, snus, betelquid. 

Bentuk olahan dari tembakau yang paling dikenal dan banyak digunakan 

yaitu tembakau (rolls of tobacco) yang dibakar dan dihisap dikarenakan 

penggunaannya lebih praktis dan tidak menggunakan alat yang lainnya. 

Contohnya adalah bidi, cigar, cigarette. Buku ini ditulis secara lengkap mengenai 

bentuk olahan rokok sampai tembakau yang paling dikenal masyarakat. 

Buku keempat, karya Mark Hanusz yang berjudul “The Culture and 

Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes”. Diterbitkan pada tahun 2011 di Jakarta 

oleh Equinox Publishing (Asia). Menceritakan Kretek merupakan produk yang 

dihasilkan dari tembakau yang dicampur dengan cengkeh dan sausage. Ketika 

dinyalakan dengan api, maka akan menimbulkan bunyi “kretek-kretek”. Inilah 

awal mula masyarakat Jawa memberikan nama rokok kretek yang dikenal sampai 

saat ini. Rokok kretek memberikan keuntungan tersendiri bagi warga Kudus. 

Hingga, keberadaan rokok kretek memiliki sejarah dan budaya yang cukup 

panjang untuk dijelaskan dari waktu ke waktu. 

Selain itu buku ini menceritakan tentang kretek telah menjadi budaya 

kehidupan di Nusantara. Budaya di sini tidak menunjuk sebagai praktik kehidupan 

sehari-hari saja, Kenyataan bahwa kretek menjadi budaya keseharian masyarakat 

Indonesia tidaklah bisa dibantah. Kretek, rokok khas Indonesia, telah menjadi 

semacam sarana dalam pergaulan sosial pada kurang lebih satu abad ini, yang 
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setara dengan “sesi menginang” pada tahun-tahun dan abad-abad lalu. Pertemuan 

dibuka, diselai, diisi, dan ditutup dengan sambil mengisap kretek. Kekakuan 

didinginkan, ketegangan dicairkan, kebuntuan dipecahkan, dan kehangatan 

dibangun melalui kretek. 

Kretek tentu bukan saja budaya yang beku. Kretek dari cari menanam 

(cengkeh dan tembakau), membuat, mengemas, menyuguhkan, dan menjual serta 

menikmati—juga telah mengalami perubahan. Dari yang manual tradisional ke 

yang berbasis teknologi-modern. Untuk tetap mengenang jejak itulah, di Surabaya 

dan Kudus, masing-masing berdiri museum kretek: House of Sampoerna dan 

Museum Kretek. Buku tersebut ditulis secara lengkap mengenai Kretek sebagai 

budaya kehidupan di Nusantara. Buku ini membantu penulis dalam 

menggambarkan tentang Kretek. 

Buku kelima, karya dari Lance Castle yang berjudul “Tingkah Laku 

Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa : Industri Rokok Kudus”. Diterbitkan pada 

tahun 1982 di Jakarta oleh Sinar Harapan. Buku setebal 186 ini berisi tentang 

sejarah dan persoalan-persoalan industri rokok kretek, tetapi dalam buku ini tidak 

hanya menyangkut sejarah deskriptif satu industri pribumi dalam satu daerah kecil 

di Jawa Tengah. Tetapi juga menyangkut konteks lingkungan Jawa ke seluruh 

Indonesia dan kemudian lebih universal kepada persoalan-persoalan 

pembangunan di manapun. 

Selain itu, Penulis menjelaskan kesimpulan penting, setelah dua kali 

melakukan penelitian lapangan langsung. Pertama, keberhasilan golongan 

pedagang masyarakat santri di Kudus haruslah diakui. Mereka ini, menurut 
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Castles, telah Menciptakan industri. Mereka juga telah berhasil melancarkan 

serentetan guncangan dan tantangan untuk mengubah kehidupan ekonomi dan 

politik. Kedua, Industri telah gagal dimekanisasi. Mungkin ini berhubungan 

dengan politik pemerintah dan serikat buruh yang mencegahnya, dengan 

mempertahankan mata pencaharian mereka. Ketiga, pengusaha-pengusaha Kudus 

hanya sedikit berhasil memajukan bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang lebih 

kompleks daripada firma keluarga. 

Dengan membaca buku ini mungkin kita bisa menghindari kesalahan dan 

kegagalan yang telah merugikan kita sebagai masyarakat atau bangsa, di masa 

lalu. Secara tidak langsung, Castles juga menunjukkan bahwa konflik antara 

pribumi dengan non-pribumi tidak perlu meledak, karena memang sama sekali 

tidak menguntungkan bahkan merugikan kedua belah pihak. 

Buku ini merupakan bahan bacaan penting bagi masyarakat kalangan 

politik, ekonomi, mahasiswa ataupun awam. Juga bermanfaat bagi mereka, para 

pengambil dan pelaksana keputusan. 

G. Metode Penelitian 

Suatu penelitian yang bersifat ilmiah mustahil dilakukan tanpa didukung 

dengan keberadaan fakta-fakta. Apalagi penelitian sejarah keberadaan fakta 

sangatlah diperlukan, dianalisis dan dikembangkan untuk merekonstruksi 

peristiwa masa lampau sedangkan fakta tidak mungkin ditemukan tanpa 

tersedianya data. Berasal dari data-data itulah fakta dapat ditemukan setelah 

melalui proses interpretasi sedangkan data baru dapat ditemukan setelah 
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melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber sejarah (Sartono Kartodirdjo, 

1992: 90).  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk, 1975:32). Dengan 

penelitian berdasarkan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan penelitian 

ilmiah dengan suatu kegiatan obyektif, sistematis dan logis. 

Penulisan skripsi ini disusun menggunakan pendekatan secara historis 

yang uraiannya bersifat analitis ini bertujuan merekonstruksi masa lampau secara 

sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi 

serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh 

kesimpulan yang kuat.  

Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi, 

heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “Heuristikum” yang artinya 

memperoleh atau mengumpulkan. Menurut C. J Reiner seperti yang dikutip oleh 

Dudung Abdurrahman (1999: 5) heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan 

bukan suatu ilmu. Heuristik merupakan proses pengumpulan sumber-sumber 

tertulis baik berupa arsip, dokumen, dan wawancara maupun hasil-hasil penelitian 

yang akan dilakukan. Heuristik sejarah tidak berbeda dalam hakekatnya dengan 

kegiatan bibliografis yang lain sejauh menyangkut buku-buku yang tercetak. Akan 

tetapi sejarawan harus mempergunakan banyak material yang tidak terdapat di 
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dalam buku-buku. Jika bahan-bahan itu berupa dokumen-dokumen resmi, maka 

harus mencari di arsip, pengadilan-pengadilan, perpustakaan pemerintah, dan lain 

lain (Gottschalk, 1975: 35). 

Bentuk pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh penulis yaitu dari hasil 

wawancara dengan semua yang terkait dalam penelitian yang dilaksanakan di 

Industri pabrik rokok Sukun Kudus penulis melakukan wawancara dengan Bu Isti 

(46 tahun)  selaku karyawan Industri rokok Sukun Kudus yang bekerja di bagian 

Staff HRD  yang dilakukan pada hari Sabtu 10 Maret 2018 yang bertempat di 

kantor Industri pabrik rokok Sukun Kudus. Wawancara dengan Ibu Kris (40 

tahun) selaku Staff bagian umum di Industri pabrik rokok Sukun Kudus pada hari 

Sabtu 10 Maret 2018 yang bertempat di kantor Industri pabrik rokok Sukun 

Kudus. Wawancara dengan Bapak Nadirun (54 tahun) selaku karyawan Industri 

pabrik rokok Sukun Kudus yang bekerja dibagian produksi yang dilakukan pada 

hari Sabtu 10 Maret 2018 yang bertempat di rumah informan yang terletak di 

Sambirejo Dawe Kudus. Dan wawancara dengan Ibu Wiwik (44) selaku 

masyarakat Desa Sambirejo Dawe Kudus yang dilakukan pada hari Sabtu 10 

Maret 2018 yang bertempat di rumah informan yang terletak di Desa Sambirejo 

Dawe Kudus. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang 

bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang tidak hadir pada 

peristiwa yang dikisahkannya (Gosttchalk, 1975: 35). Data sekunder dapat 

diperoleh dari buku-buku, koran, majalah serta data-data yang memiliki relevansi 

dengan pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan ini. 
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Sumber-sumber sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya buku-

buku tentang Industri Rokok Sukun Kudus, sejarah rokok kretek Indonesia, 

sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Buku-buku tersebut diperoleh dari 

perpustakaan jurusan sejarah, perpusatakaan Universitas Negeri Semarang, 

koleksi arsip Pabrik Rokok Sukun Kudus, dan buku-buku koleksi pribadi. Buku-

buku tersebut seperti buku pertama  karya Drs. Ec. Alex S. Nitisemito, yang 

berjudul “Raja Kretek Nitisemito”, Buku kedua, karya  Amen Budiman dan 

Onghokham, yang berjudul “Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi 

Pembangunan Bangsa Dan Negara”, Buku ketiga karya Sharon Gondodiputro 

yang berjudul,” Bahaya Tembakau Dan Bentuk-Bentuk Sediaan Tembakau”. Buku 

keempat, karya Mark Hanusz yang berjudul “The Culture and Heritage of 

Indonesia’s Clove Cigarettes”. Buku kelima, karya dari Lance Castle yang 

berjudul “Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa : Industri Rokok 

Kudus” Penulis juga menggunakan surat kabar sejaman yang terkait dengan 

penelitian ini, serta hal lain yang memberikan informasi atau keterangan dan 

gambaran tentang Industri Pabrik Rokok Sukun Kudus. Adapun teknik-teknik 

yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu: 

a.  Studi Lapangan (Observasi) 

Studi lapangan atau observasi yang di maksud adalah kegiatan melakukan 

pengamatan secara langsung untuk menghimpun jejak sejarah terhadap Industri 

Pabrik Rokok Sukun Kudus. Teknik secara langsung yang dilakukan adalah 

dengan melihat keadaan, suasana dan kenyataan masa lampau yang ada di Industri 

Pabrik Rokok Sukun Kudus yang perkembangannya tentu meninggalkan jejak-
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jejak sejarah baik berupa peninggalan fisik maupun non fisik. Dalam hal ini 

penulis mengunjungi langsung Industri Pabrik Rokok Sukun Kudus serta melihat 

proses pembuatan rokok. Studi lapangan ini penulis lakuan pada bulan Maret 

2018 sampai Juni 2018. 

b. Wawancara 

Wawancara sejarah lisan yang dilakukan dengan berbagai tokoh yang 

terkait dengan keberadaan Industri Pabrik Rokok Sukun Kudus, baik para 

karyawan, pimpinan karyawan pabrik, maupun penduduk sekitar. Sejarah lisan ini 

mempunyai banyak kegunaan dengan sifatnya yang kontemporer. Sejarah lisan 

memberikan kemungkinan yang hampir tidak terbatas, untuk mengenali sejarah 

dari pelaku sejarah, dari pelaku-pelaku yang tidak disebutkan dalam dokumen. 

Selain itu sejarah lisan juga memungkinkan perluasan permasalahan sejarah 

karena sejarah tidak lagi dibatasi dengan adanya dokumen tertulis (Kuntowijoyo, 

1994: 23). Teknik dalam wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapat 

informasi-informasi mengenai Sejarah  Perkembangan Industri Rokok Sukun 

Kudus Tahun 1974-2011. Wawancara dilakukan terhadap pelaku-pelaku sejarah 

yang mengetahui Sejarah  Perkembangan Industri Rokok Sukun Kudus. Hasil 

wawancara yang diperoleh ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah 

pewawancara, informan, topik penelitian yang terdapat dalam daftar dan situasi 

pada waktu wawancara berlangsung. 

Wawancara yang dilakukan penulisan skripsi ini adalah wawancara 

terstruktur, dimana penulisan menggunakan panduan pertanyaan yang sebelumnya 

telah disusun. Kegiatan wawancara dilakukan dengan merekam dan menulis. 
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Penulis mempersiapkan alat perekam dan menulis beberapa hal-hal yang dianggap 

penting. Daftar-daftar informan yang diwawancarai penulis serta waktu dan 

tempat pelaksanaannya telah penulis jelaskan pada tahap pengumpulan dan 

penelusuran sumber (Heuristik). 

c.  Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan mencari 

Literatur-literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilaksanakan ini. 

Sumber-sumber tertulis yang digunakan oleh penulis adalah buku yang berkaitan 

dengan permasalahan dan surat kabar. Metode kepustakaan dilakukan untuk 

mencari sumber yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian penulis. 

Penulis mendapatkan sumber-sumber perpustakaan jurusan sejarah Universitas 

Negeri Semarang, PDF dari Internet, perpustakaan pusat Universitas Negeri 

Semarang, koleksi arsip Industri Pabrik Rokok Sukun Kudus dan koleksi buku 

pribadi. 

d. Studi Dokumen 

Bagian studi dokumen ini, penulis berhasil mendapatkan data dan 

informan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, penulis mendapatkan data 

dan informasi tentang kondisi geografis Desa Gondosari Kecamatan Gebog, 

jumlah penduduk menurut mata pencaharian dan juga kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Gondosari. 
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2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber-

sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan dilihat dari sudut pandang nilai 

kebenaran. Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan melihat kembali apakah 

sumber itu sesuai atau tidak, sumber asli atau turunan. Kritik sumber ini juga 

merupakan usaha untuk mendapatkan data yang tingkat kebenaran atau 

kredibilitasnya paling tinggi dengan melakukan seleksi data yang terkumpul. 

Kritik sumber akan menghasilkan sumber sejarah yang dapat dipercaya (credible), 

penguatan saksi mata (eyewitness), benar (truth), tidak dipalsukan (unfabricated), 

handal (reliable) (Pranoto, 2010: 36). Kritik sumber ini dibedakan menjadi yaitu 

kritik eksteren dan kritik intern. 

a. Kritik ekstern 

Kritik ekstern dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber 

tersebut merupakan sumber asli yang dibutuhkan atau tidak, apakah sumber 

tersebut utuh atau diubah-ubah, apakah sumber tersebut sesuai dengan aslinya 

(Widja, 1988: 22). Kritik ekstern meliputi penemuan kata, jika bahan sumber itu 

asli dan memiliki integritas. Dalam hal ini untuk mengecek apakah dokumen itu 

asli atau tidak benar-benar sesuai dengan yang ditulis. Untuk itu perlu adanya 

pertanyaan: kapan sumber itu dibuat, siapa yang membuat dan bagaimana bentuk 

asli dari bentuk tersebut. Pada tahap ini peneliti membandingkan antara sumber-

sumber yang diperoleh dari Pabrik Rokok Sukun Kudus dengan sumber-sumber 

yang berasal dari tempat lain serta membandingkan sumber-sumber yang berasal 

dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sedangkan kritik 
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ekstern dalam wawancara diperoleh dengan melakukan pembuktian apakah 

informan yang penulis wawancarai benar-benar orang-orang yang pernah bekerja 

di pabrik atau tidak. Penulis mencari informasi tersebut dengan melihat daftar 

pensiunan dan daftar orang-orang yang pernah berkecimpung di dalam pabrik. 

Penulis juga mencari sosok informan yang pantas untuk diwawancarai terkait 

dengan penelitian penulis melalui karyawan Industri Pabrik Rokok. Penulis 

kemudian menafsirkan apakah informan yang disarankan para karyawan instansi 

dapat memberikan keterangan tentang pernyataan yang akan penulis ajukan atau 

tidak. 

b. Kritik intern 

Kritik intern adalah kritik yang menilai apakah sumber dilihat dari isinya 

apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan dapatkah dipercaya 

kebenarannya. Terlebih untuk sumber sekunder, karena sumber sekunder biasanya 

sudah mendapatkan unsur interpretasi penulis yang tidak menutup kemungkinan 

ada unsur-unsur subyektifitas dari penulis meskipun dalam skala kecil. Kritik 

intern dilakukan dengan membandingkan beberapa penafsiran dari beberapa buku 

pada data yang diperoleh. Adapun cara yang dilakukan dalam melaksanakan kritik 

ini adalah : 

1) Penilaian intrinsik sumber 

Penilaian ini dimulai dengan menentukan sifat dari sumber-sumber yang 

telah diperoleh apakah mempunyai kecocokan dengan kajian penelitian atau tidak. 

Jika sesuai maka dapat digunakan sebagai sumber penulisan penelitian. Cara yang 

dilakukan dalam melakukan kritik intern sumber adalah melihat kemampuan 
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dokumen-dokumen, buku-buku serta sumber-sumber lain yang relevan untuk 

dilihat kompetensi, kedekatan atau kehadiran sumber dengan Sejarah 

Perkembangan Industri Pabrik Rokok Sukun Kudus, mengungkap kejujuran 

berkaitan dengan tingkat subyektifitas, kepentingan dan mau tidaknya sumber 

mengungkapkan kebenaran dengan cara mengecek isi-isi dari sumber tersebut. 

2) Membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber 

Proses ini dilakukan dengan menjelaskan kesaksian dari sumber-sumber 

informan yang telah diwawancarai seperti dari hasil wawancara dengan 

Karyawan, pimpinan Pabrik Rokok Sukun, dan masyarakat sekitar Pabrik. 

Caranya adalah mengambil keterangan yang mirip dan sesuai dengan kajian 

penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh sumber yang relevan. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian data-data yang 

mempunyai kesesuaian satu sama lain dan bermakna (Widja, 1989: 23). 

Interpretasi yaitu “menentukan makna hubungan dari fakta-fakta dan data yang 

diperoleh”. Berbagi fakta yang lepas satu sama lain dirangkaikan dan peristiwa 

yang satu dengan yang lain dimasukkan di dalam keseluruhan konteks peristiwa-

peristiwa lain yang melingkupinya. Pada proses ini tidak semua fakta yang diteliti 

dan data-data yang diperoleh penulis dilapangan dapat dimasukan kedalam 

pembahasan permasalahan, tetapi yang dimasukkan penulis ke dalam pembahasan 

permasalahan adalah data yang relevan dengan gambaran cerita yang disusun. 

Proses ini dilakukan untuk mengetahui Sejarah  Perkembangan Industri Rokok 

Sukun Kudus dan Dampaknya Terhadap Desa Gondosari Tahun 1974-2011. 
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Interpretasi ini dilakukan untuk menentukan makna yang saling berhubungan 

antara data yang telah diperoleh. Pada tahap ini penulis menyeleksi data yang 

diperoleh, di mana penulis menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam 

penulisan sejarah dan dipilih mana yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang telah 

melalui tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga pada 

akhirnya menjadi satu rangkaian yang bermakna. 

4. Historiografi 

Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah adalah penulisan. Pada tahap 

ini peneliti menyajikan hasil dalam bentuk cerita sejarah yang tersusun secara 

sistematis dan kronologis berupa sebuah deskriptif analitis. Dengan kata lain 

cerita sejarah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini 

Gottschalk memberikan batasan tentang penelitian sejarah yang sekurang-

kurangnya memuat empat hal yaitu: membuat detail fakta akurat, kelengkapan 

bukti yang cukup, struktur yang logis, serta penyajian yang terang dan halus 

(Gottschalk, 1975: 131). Data-data yang diperoleh dari peneliti terdapat di kantor 

Pabrik Rokok Sukun Kudus maupun data yang diperoleh dari sumber pustaka atau 

perpustakaan-perpustakaan terkait yang telah melewati proses kritik sumber dan 

interpretasi dituangkan oleh penulis dalam bentuk tulisan (Goottschalk, 1975: 

135). Data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian ini dan dianalisa 

melalui interpretasi menyusun cerita perjalanan Sejarah  Perkembangan Industri 

Rokok Sukun Kudus Tahun 1974-2011 secara kronologis dan sistematis sehingga 

akan memudah dan dimengerti. Hasil dari penelitian yang diteliti secara ilmiah 
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dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang 

berlaku tanpa mengurangi daya tarik pembaca. 

H. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penjelasan mengenai “ Sejarah Perkembangan 

Industri Rokok Sukun Kudus Tahun 1974-2011 ” akan dijabarkan ke dalam 

empat bab. Setiap bab yang ada akan menjelaskan pembahasan tertentu dan tentu 

saja berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, sehingga akan 

menjelaskan permasalahan utama secara jelas dan berurutan. Bab yang akan 

dibahas adalah: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup penelitian, Kajian Pustaka, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II : Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kudus 

Pada bab ini menguraikan gambaran umum yang meliputi Gambaran 

Umum Wilayah Kabupaten Kudus, sub bab pertama menjelaskan Sejarah dan 

Perkembangan Kabupaten Kudus,sub bab ke dua membahas Penduduk Kabupaten 

Kudus, sub bab ke tiga membahas Kudus Kota Kretek, sub bab ke empat 

membahas Pertanian dan Industri, sub bab ke lima membahas Perdagangan. 
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BAB III : Sejarah Perkembangan Industri Rokok Sukun 

Pada bab ini menjelaskan tentang Sejarah Perkembangan Industri Rokok 

Sukun. Sub bab pertama membahas Sejarah Industri Pabrik Rokok Sukun, Sub 

bab ke dua membahas hasil dari produksi Industri Rokok Sukun, Sub bab ke tiga 

membahas tenaga kerja industri pabrik Rokok Sukun, sub bab ke empat 

membahas Pemasaran Pabrik Rokok Sukun, sub bab ke lima membahas Biografi 

Pendiri Pabrik Rokok Sukun, sub bab ke enam membahas Pengaruh Pabrik Buat 

Penduduk. 

BAB IV : Dampak Adanya Pabrik Rokok Sukun Kudus 

Pada Bab ini membahas tentang dampak adanya Pabrik Rokok Sukun 

Kudus. Sub bab pertama membahas Dampak Pabrik Rokok Sukun Kudus 

terhadap kehidupan Ekonomi masyarakat sekitarnya, sub bab kedua membahas 

Dampak Pabrik Rokok Sukun Kudus terhadap kehidupan Sosial masyarakat 

sekitarnya. 

BAB V : Penutup 

Bab V adalah merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang 

diharapkan dapat menarik intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

sehingga memperoleh jawaban permasalahan yang diharapkan. 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS  

A. Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Kudus 

Industri Pabrik Rokok Sukun terletak di Desa Gondosari, Kecamatan 

Gebog, Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di 

Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan 

dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. 

Letak Kabupaten Kudus antara 110o36’ dan 110o50’ Bujur Timur dan antara 

6o51’ dan 7o16’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km 

dan dari utara ke selatan 22 km. Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan 

dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tecatat sebesar 

42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan 

yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha (20,19 persen), sedangkan 

yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2,46 persen) dari luas 

Kabupaten Kudus. (Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus 2014). 

Sejarah perjalanan kota Kudus berbeda dari kota-kota lainnya, perjalanan 

sejarah kota Kudus dipengaruhi oleh adanya tokoh yang berpengaruh besar 

mengenai cikal bakal kota Kudus beliau ialah Sunan Kudus, salah seorang Wali 

Songo ke 7 yang namanya sudah termahsyur dimana-mana. Nama Sunan Kudus 

di kalangan masyarakat setempat, banyak di mitoskan sebagai seorang tokoh yang 
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terkenal dengan seribu satu kesaktiannya. Sunan Kudus dikatakan sebagai seorang 

wali yang sakti karena apa yang beliau lakukan sulit di nalar dan diluar 

kesanggupan otak tenaga manusia biasa (Salam Solicin 1977:21-22). 

Sunan Kudus sendiri merupakan tokoh penting di Kerajaan Demak. Beliau 

merupakan Panglima perang pasukan Demak ketika melawan Majapahit pada 

abad ke-16. Berkat ilmu dan kepandaiannya., beliau dipilih menjadi amir haji 

yaitu orang yang ditugasi memimpin rombongan haji ke-Mekah (Rudy Badil 

2011:34). 

Dalam sejarah pendiri Kota Kudus tidak hanya Sunan Kudus tetapi ada 

sosok lain yaitu sesepuh Kota Kudus, Kyai The Ling-Seng yang lebih dikenal 

masyarakat dengan sebutan Kayi Telingsing, beliau merupakan seorang Cina 

Muslim yang konon merintis berdirinya Kota Kudus, guru Sunan Kudus, dan 

mempercayakan usahanya kepada tokoh muda, Ja’far Shodiq (Sunan Kudus). 

Kyai telingsing merupakan seorang seni lukis  dari Dinasti Sung yang berasal dari 

Kota Yunan, Tiongkok selatan. Kedatangan Kyai Telingsing tersebut membuat 

eksistensi Tionghoa muslim di Kota Kudus sudah ada sejak abad ke-15 Masehi 

(Amaruli dan Puguh,2006:6). 

Seperti yang di ungkapkan M. Rosyid bahwa keberadaan Kota Kudus 

sebagai kota yang bersejarah perlu di lestarikan dengan di adakan perayaan setiap 

hari jadi Kota Kudus setiap tanggal 22 September meski sebenarnya hari jadi kota 

Kudus belum di anggap tepat karena terdapat tiga versi yang menentukan hari jadi 

kota, pertama yang diperingati setiap tanggal 22 September berdasarkan Peraturan 

Daerah nomor 11 tahun 1990, semasa Bupati Kol.Art Soedarsono. Kedua, bahwa 
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hari jadi Kota Kudus tanggal 2 Oktober 1549 yang bersumber dari condro 

sengkolo mihrab Masjid Menara Kudus yang diperkuat oleh Ludvik dan Guillot 

(2008:131) dan yang ketiga hari jadi Kota Kudus yang bertepatan dimulainya 

puasa Ramadhan. Sehingga dengan adanya ketiga versi tersebut perlu 

dikompromikan oleh berbagai pihak yakni pihak eksekutif, legislatif, dan 

masyarakat lainnya untuk menentukkan hari jadi Kota Kudus yang sebenarnya 

(M.Rosyid,2008:88-90). 

Setelah memahami Kota Kudus dari aspek sejarah dapat dikaji bahwa 

betapa besarnya pengaruh dan kharisma Sunan Kudus yang dapat dijadikan 

sebagai aset budaya bangsa, sekaligus berimbas pada dikenalnya Kudus sebagai 

kota bersejarah yang menyimpan legenda khas untuk warga masyarakat sekitar 

dan masyarakat luas mengedepankan etika serta penghormatan kepada sang 

Waliyullah. Kota Kudus mulai terbentuk dari desa-desa yang tercipta dari para 

pendatang yang sengaja datang singgah untuk berdagang maupun bertempat 

tinggal adapun juga penduduk asli Kudus yang sudah turun temurun menatap di 

Kudus. Begitu pula, kota Kudus yang sangat strategis yang merupakan daerah 

perlalu lintasan yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya baik di sebelah 

timur berbatasan langsung Pati, Tayu, Juwana, Rembang, Lasem dan Blora, 

maupun daerah di sebelah barat seperti Mayong dan Jepara mempergunakan kota 

Kudus sebagai daerah penghubung yang menghubungkan daerah-daerah tersebut 

dengan Semarang, sebagai pusat pemerintahan tingkat propinsi. Di samping 

fungsinya sebagai kota penghubung, Kota Kudus terhitung adalah kota industri 
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seperti rokok kretek, gula, pertenunan, percetakan dan lain sebagainya 

(M.Rosyid,2008:23). 

B. Penduduk Kabupaten Kudus 

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik 

kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan 

evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan 

pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data 

penduduk karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. 

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2011 tercatat sebesar 769.904 

jiwa, terdiri dari 382.021 jiwa laki-laki (49,62 persen) dan 387.883 jiwa 

perempuan (50,38 persen). 

Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi 

persentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jekulo yakni sebesar 12,84 

persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-

turut Kecamatan Jati 12,77 persen dan Kecamatan Gebog 12,27 persen. 

Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae 

sebesar 8,12 persen. Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2011 sebesar 98,49 

yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-

laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat hampir di semua 

kecamatan (kecuali kecamatan Gebog dan Dawe) bahwa angka rasio jenis 

kelamin di bawah 100 persen, yaitu berkisar antara 93,52 dan 99,92 persen.  
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Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2007 – 2011) 

cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada 

tahun 2011 tercatat sebesar 1.811 jiwa setiap satu kilo meter persegi. Di sisi lain 

persebaran penduduk masih belum merata, Kecamatan Kota merupakan 

kecamatan yang terpadat yaitu 8.718 jiwa per km2. Undaan paling rendah 

kepadatan penduduknya yaitu 967 jiwa per km2.  

Jumlah rumah tangga tahun 2011 ada sebanyak 186.818 rumah tangga, 

dan diperoleh rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4,12. Angka ini 

sama bila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Jumlah kelahiran 

selama tahun 2011 sebanyak 10.930 bayi, terdiri dari 5.735 bayi laki-laki dan 

5.195 bayi perempuan. Pada tahun 2011 ini diperoleh angka kelahiran kasar 

(CBR) sebesar 14,25 yang artinya dari 1000 orang penduduk terdapat kelahiran 

sebanyak 14 orang/bayi. Sedangkan jumlah kematian selama tahun 2011 sebanyak 

5.448 jiwa terdiri dari 2.797 laki-laki dan 2.651 perempuan. Dengan angka 

kematian kasar (CDR) nya sebesar 7,10 (BPS Kabupaten Kudus 2011). 

Pembahasan mengenai penduduk di kawasan Kudus tak lepas dari keadaan 

geografis kota Kudus. Kudus mempunyai kontur tanah datar dan berhawa panas 

(teduh), sehingga lahan di kota Kudus sesuai dimanfaatkan untuk penanaman 

tanaman pangan. Kecuali itu, akibat agama Islam di Kudus juga memungkinkan 

munculnya jiwa dagang masyarakat Kudus. Penduduk desa beberapa besar 

memanfaatkan lahan pertanian dengan bertani tanaman pangan dan tebu. 

Penduduk di sekitar Kudus Kulon memanfaatkan akibat agama Islam dengan 

berdagang ke luar tempat Kudus.  
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Penduduk mengatur peranan penting dalam pembangunan, layak dengan 

potensi alam (pemanfaatan lahan) dan potensi sumber tenaga manusia tempat hal 

yang demikian. Penduduk Kudus terdiri dari pelbagai ragam etnis dan keturunan. 

Penduduk kota Kudus terdiri dari : orang pribumi, bangsa Arab, dan etnis 

Tionghoa. Beberapa besar penduduk Kudus memeluk agama Islam. Kaum 

Tionghoa beberapa besar tinggal di sekitar sentra kota, seperti di kawasan : 

Kramat, Panjunan, Wergu, Demaan. Orang-orang keturunan Arab beberapa 

tinggal di sekitar rumit Sunan Kudus. Orang-orang pribumi menyebar ke segala 

penjuru kota Kudus. Kebanyakan dari penduduk Kudus dahulunya bekerja 

sebagai pedagang, petani, perajin, atau petugas agama. Pedagang pergi membeli 

ataupun memasarkan dagangannya, menjajakan dagangannya ke pelbagai penjuru 

dan kembali ke tempat asalnya untuk berapa lama dan kemudian mengerjakan 

kesibukan dagangnya kembali. Perdagangan ialah salah satu sumber utama 

kemakmuran kota Kudus hingga munculnya industri rokok kretek Kudus (Lance 

Castle, 1982 : 82-83). Penduduk Kudus juga memiliki ciri aksen khas bahasa Jawa 

yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang membedakan dengan tempat 

lain (Solichin Salam, 1984 : 3). 

 Perkembangan kota Kudus dari tahun 1900 hingga 1964, diperhatikan 

dari pelbagai sisi kehidupan bagus itu pembangunan lahiriah, kependudukan, 

ataupun industri secara wajar mengalami masa pasang surut. Ada kalanya berada 

pada keberhasilan dan ada kalanya mengalami masa-masa kelam. Sejarah kota 

Kudus diperhatikan dari garis dinamikanya menampakkan ke arah kemajuan atau 

perkembangan layak dengan data yang didapatkan dari BPS tahun 1905-1961: 
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a. Tahun 1905 berpenduduk sebanyak 90.000 jiwa 

b. Tahun 1915 berpenduduk sebanyak 278.000 jiwa 

c. Tahun 1930 berpenduduk sebanyak 280.294 jiwa 

d. Tahun 1953 berpenduduk sebanyak 309.273 jiwa 

e. Tahun 1958 berpenduduk sebanyak 329.696 jiwa 

f. Tahun 1961 berpenduduk sebanyak 373.598 jiwa (Solichin Salam, 

1983 : 8).  

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kudus (lihat atas) mengakibatkan 

segala aspek masyarakat ataupun pemerintah berupaya mengupayakan suatu 

metode untuk dapat konsisten menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Perubahan dari satu sektor, nantinya akan memberi pengaruh sektor-sektor 

lainnya. Pertumbuhan penduduk wanita secara kongkrit jumlahnya lebih banyak 

dibanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk laki-laki. Untuk menyelesaikan 

pertambahan penduduk di kawasan Kudus dan kian sempitnya lahan pertanian, 

karenanya diusahakan satu sektor di luar pertanian ialah industri. Adanya 

industrialisasi, terutamanya industri rokok kretek Kudus membawa kemajuan 

yang berarti bagi kota Kudus. Di bidang industri, aneka perusahaan rokok kretek 

mulai dibangun dari usaha kecil. Tercatat 62 perusahaan rokok kretek berkembang 

di kota Kudus (Solichin Salam, 1983 :8).  

Keterkaitan antara pemenuhan kesejahteraan masyarakat dengan 

penyempitan lahan pertanian, menyokong beberapa penduduk wanita untuk 

berprofesi dalam sektor industri rokok kretek Kudus. Buruh wanita lebih banyak 

diperlukan dalam industri rokok kretek Kudus, sebab cara kerja produksi rokok 
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kretek Kudus membutuhkan kesabaran, ketelitian, keuletan, dan kerapian. 

Bayaran buruh wanita juga lebih murah jikalau diperbandingkan dengan buruh 

pria. Industrialisasi mengakibatkan kesejahteraan keluarga dari buruh wanita lebih 

terjamin, ketimbang mereka cuma menggantungkan hidupnya dari hasil tani yang 

tak memberikan keinginan hidup secara pasti (Sofia, 1992 : 30). Situasi kota 

Kudus cukup luar lazim dalam sebagian hal. Hampir disepanjang jalan bagus di 

kota ataupun di pinggir kota bisa ditemui pabrik rokok kretek bagus besar ataupun 

kecil. Bau saus campuran cengkeh dan tembakau mengisi lapisan udara di 

sepanjang jalan yang berjejer gudang atau brak pabrik rokok kretek. Salah satu 

fenomena yang menarik di Kudus yakni pada waktu pagi-pagi buta wanita-wanita 

dari pelbagai district di sekitar Kudus beramairamai menjelang pintu gerbang 

pabrik rokok kretek bagaikan minuman memabukkan-arakan semut. Kendaraan 

distribusi rokok kretek tampak sering kali melintas menghantarkan keperluan 

konsumen. Pada petang hari mereka berbondong-bondong keluar dari brak pabrik 

rokok daerah mereka berprofesi, dan menjalani budaya para ibu-ibu ialah 

berbelanja bahan makanan di depan pabrik yang sudah siap dijajakan oleh para 

penjual insidental (Lance Castle, 1982 : 72).  

Kudus ialah tempat industri dan perdagangan, di mana sektor ini cakap 

meresap banyak energi kerja dan memberikan kontribusi yang besar kepada 

PDRB (Produk Domestic Regional Bruto). Jiwa dan motivasi wirausaha 

masyarakat Kudus diakui ulet, motto jigang (ngaji dagang) yang dimiliki 

masyarakat mengucapkan karakter, bahwa dalam melaksanakan usaha ekonomi 

juga mengaplikasikan dasar ilmu agama. Kudus ialah tempat yang disusun oleh 
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Sunan Kudus dengan etos kerja yang bagus. Sunan Kudus sendiri ialah seorang 

pedagang. Bagi Sunan, orang saleh yakni orang yang menyeimbangkan niat 

dengan usaha, ibadah menjadi sumber tenaga dan penyokong gairah kerja. 

Masyarakat Kudus yang menaruh jiwa dagang dan etos kerja tinggi cakap mandiri 

di bidang perekonomian. Etos kerja yang tinggi timbul pengaruh adanya pelbagai 

tantangan dan keinginan. Profesi keras yang tekun ialah jawaban waktu kepada 

kesuksesan pengusaha industri rokok kretek (Suharso, 1994 : 154-155). 

Kudus tergolong unggul dalam bidang industri, pabrik gula terdapat di 

pinggir kota, pabrik kertas terdapat di pelbagai penjuru, dan hampir di tiap-tiap 

jalan di kota Kudus terbukti terdapat pabrik kretek besar maupun kecil. Orang-

orang Kudus dahulunya memang tenar dengan kehidupannya yang tak jauh 

bergelut dengan perdagangan dan industri kecil. Semenjak sebagai pedagang 

mewujudkan orang-orang Kudus terbiasa mengadakan usaha ke tempat-tempat 

lain untuk menguatkan jaringan distribusi hasil produksinya, termasuk rokok 

kretek. Selama abad ke-19 Kudus menjadi sentra sejenis perdagangan khas, 

pedagang menjajakan barang dagangannya ke pelbagai penjuru, kembali ke kota 

Kudus sementara waktu, dan kemudian menjalani kesibukan berdagang kembali 

ke pelbagai kawasan. Modal yang rendah, transaksi perdagangan minim, dan 

munculnya kompetitor pedagang Cina mengakibatkan pedagang pribumi 

seharusnya jago-jago menyiasati kompetisi perdagangan.  

Potensi ekonomi Kabupaten Kudus terdiri dari sumber tenaga manusia, 

sumber tenaga alam dan sumber tenaga buatan, serta keadaan geografis yang 

menyokong mewujudkan Kudus sebagai kawasan yang berpotensi tinggi 
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mengoptimalkan metode industri terutamanya industri rokok kretek. Untuk bisa 

memanfaatkannya karenanya dibutuhkan perencanaan, penemuan dari sumber 

tenaga manusianya, serta dukungan dari aspek ekonomi supaya pengembangan 

kota Kudus layak dengan keadaan masyarakatnya.  ditemukan rokok kretek 

Kudus dan berkembangnya industri rokok kretek Kudus, potensi ekonomi bagus 

itu sumber tenaga manusia, sumber tenaga alam dan sumber tenaga buatan di 

tempat Kudus serta sumber tenaga dari tempat luar penghasil bahan baku rokok 

kretek Kudus bisa dimanfaatkan dengan tepat sasaran. 

C. Kudus Kota Kretek 

Sebelum masa kemerdekaan, Kudus telah dikenal sebagai Kota Kretek. Ini 

tak terlepas sejarah panjang ditemukannya rokok kretek oleh seorang warga 

Kudus bernama Haji Jamhari, masa keemasan industrialisasi rokok kretek merek 

Bal Tiga milik Nitisemito, hingga saat ini Kudus yang masih didominasi industri 

rokok kretek dalam perekonomian. Haji Jamhari hidup pada masa akhir abad 19. 

Rokok kretek ditemukannya, bermula dari niatnya mengobati sesak dada yang 

diderita. Dia mengoleskan minyak cengkih ke dadanya, dan  merasakan hal yang 

berbeda. Sesak dadanya sembuh, dan dia percaya cengkeh bisa mengobati sesak 

dada. 

Haji Jamhari kemudian melakukan eksperimen. Dia merajang cengkeh, 

dan kemudian mencampurkannya dengan tembakau untuk dibuat rokok. Rokok 

campuran tembakau dan cengkeh yang dibungkus kuling jagung kering (klobot) 

tersebut dia gunakan untuk obat, saat sesak dadanya kambuh. 
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Rokok obat buatannya pun, kemudian disosialisasikan kepada keluarga 

dan kerabat dekatnya. Semakin lama, banyak tetangga dan masyarakat di Kudus 

ingin membelinya untuk dijadikan obat. Permintaannya pun, semakin hari 

semakin meningkat. Masyarakat secara arbitari menyebut rokok obat buatan Haji 

Jamhari sebagai rokok kretek. Disebut rokok kretek, karena rokok tersebut jika 

dibakar berbunyi “kretek-kretek”. 

Sekitar sepuluh tahun kemudian, rokok tersebut sangat terkenal. 

Nitisemito, kemudian mempunyai ide untuk melakukan industrialisasi terhadap 

produk rokok kretek. Dia memulai usahanya itu pada 1906, dan dua tahun 

kemudian karena usahanya berkembang pesat, dia mendaftarkan merek produk 

rokoknya Tjap Bal Tiga. Setelah masa kemerdekaan, industri rokok kretek 

berkembang sangat pesat di Kudus. Sejumlah perusahaan mulai menggunakan 

mesin pelinting untuk memproduksi rokok. Hingga kini, sejumlah perusahaan 

rokok di Kudus yang masih eksis dan memiliki nama besar, di antaranya Sukun 

(W-Mild), Nojorono (Clas Mild), dan Djarum. 

Berdasarkan sejarah singkat tersebut, sebutan Kudus sebagai Kota Kretek 

sangat tak berlebihan. Meskipun tak ada kesepakatan atau pengukuhan secara 

formal, sebutan tersebut tak bisa dimungkiri telah maklum di kalangan 

masyarakat Kudus, bahkan Indonesia. Untuk semakin mengenalkan Kudus 

Sebagai Kota Kretek, Pemkab Kudus yang difasilitasi PT Djarum membangun 

Gerbang Kudus Kota Kretek di kawasan Taman Tanggul Angin 

(seputarkudus.com, 2011). 
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D. Pertanian dan Industri 

Padi sebagai tanaman bahan makanan pokok, memiliki peran yang sangat 

penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tak heran jika di 

kabupaten Kudus padi juga merupakan tanaman yang banyak ditanam sebagian 

masyarakat Kudus. Pada tahun 2011, produksi padi (sawah & gogo) sebesar 

124.758 ton, mengalami penurunan sebesar 28,16 persen dibanding tahun 

sebelumnya. Luas tanam padi sawah dan kering mengalami penurunan sebesar 

21,33 persen, dan untuk luas panennya juga mengalami penurunan sebesar 20,02 

persen bila dibandingkan dengan tahun 2010. Untuk padi sawah luas panen terluas 

adalah kecamatan Undaan yaitu 9.658 hektar, merupakan kecamatan penyandang 

pangan dengan produksi sebesar 56.520 ton atau 45,56 persen dari total produksi 

padi sawah di Kabupaten Kudus. 

Secara umum produksi palawija pada tahun 2011 ini mengalami kenaikan 

dan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Beberapa jenis tanaman palawija 

yang mengalami penurunan yang paling drastis adalah produksi ketela rambat. 

produksinya turun sebesar 84,27 persen. Sedangkan tanaman palawija yang 

mengalami kenaikan paling drastis adalah produksi jagung. Produksinya naik 

sebesar 91,61. Dimana luas panen untuk jagung juga mengalami kenaikan cukup 

besar sebesar 94,27 persen dan untuk ketela rambat luas panennya mengalami 

penurunan sebesar 53,13 persen. 

Di tahun 2011 ini cabe merupakan jenis sayur-sayuran dengan luas 

tanaman terluas, diikuti oleh kacang panjang. Produksi terung dan bawang merah 

mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Sedangkan produksi tanaman sayuran lainnya seperti cabe, kacang panjang 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian 

Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 62,75 persen terhadap PDRB 

Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri 

sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Menurut BPS, Industri Besar 

adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, Industri Sedang 

adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 20 s/d 99 orang, Industri Kecil 

adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 5 s/d 19 orang dan Industri Rumah 

tangga punya tenaga kerja kurang dari 5 orang. Data yang diperoleh dari Dinas 

Perindagkop pada tahun 2011 menyatakan ada 11.217 buah perusahaan 

industri/unit usaha di kabupaten Kudus.  

Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri baik 

yang besar/sedang ataupun industri kecil/rumah tangga. Bila dibandingkan tahun 

2010 terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 2,78 persen. Untuk 

nilai produksi mengalami peningkatan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. 

Tercatat nilai produksi pada tahun 2011 adalah sebesar 103,69 trilyun atau 

meningkat sebesar 11,76 persen. Hal Ini menandakan bahwa kabupaten Kudus 

merupakan daerah yang cukup strategis dilihat dari segi industrinya. 

Berdasarkan data BPS tercatat perusahaan industri besar dan sedang di 

kabupaten Kudus tahun 2010 tercatat sebanyak 169 perusahaan dengan menyerap 

96.468 orang tenaga kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah 
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perusahaan mengalami penurunan sebesar 5,59 persen. Begitupun untuk jumlah 

tenaga kerjanya juga mengalami penurunan sebesar 0,09 persen. 

Sedangkan dilihat dari jenis industrinya, perusahaan industri tembakau 

masih mendominasi dengan 34,91 persen dari jumlah usaha industri besar dan 

sedang, diikuti industri pakaian jadi sebesar 22,49 persen, Industri makanan dan 

minuman 7,10 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari 

industri tembakau/rokok yaitu sebesar 82,57 persen diikuti industri kertas/barang 

dari kertas 4,25 persen dan industri mesin/TV/radio 3,58 persen. Menurut data 

PPRK, produksi rokok (SKT, SKM & Klobot) di kabupaten Kudus tahun ini 

mengalami peningkatan sebesar 3,47 persen di bandingkan tahun sebelumnya. 

Menurut data kantor PMPPT, besarnya nilai investasi Mandiri di kabupaten 

Kudus sebesar 6,60 trilyun, PMA sebesar 22,8 milyar namun PMDN untuk tahun 

2011 tidak ada (Dinas pertanian, perkebunan & kehutanan Kabupaten Kudus 

2011). 

E. Perdagangan 

Potensi ekonomi suatu daerah khususnya sektor perdagangan dapat 

diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Pasar merupakan media pertemuan 

antara penjual dan pembeli, sehingga makin ramai transaksi terjadi berarti makin 

tinggi pula potensi sektor perdagangan. Data dari Dinas Perdagangan dan 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, pada tahun 2011, terdapat 7 buah pasar 

daerah, 15 buah pasar desa dan 1 buah pasar hewan. Dimana jumlahnya adalah 23 

pasar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika di bandingkan 

dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata per kecamatan ada sekitar 2 
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sampai 3 buah pasar. Banyaknya penyaluran Gas LPG 3Kg selama tahun 2011 

yang lalu yaitu 4,76 juta tabung. 

Pita cukai rokok yang dihasilkan oleh Kabupaten Kudus selama tahun 

2011 yang lalu tercatat sebesar 14,99 trilyun rupiah. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2010 ada kenaikan sebesar 8,70 persen. Nilai tersebut dihasilkan dari SKM 

(Sigaret Kretek Mesin) sebanyak 12,04 trilyun atau 80,31 persen, SKT (Sigaret 

Kretek Tangan) sebesar 2,95 trilyun atau 19,69 persen dan rokok klobot 125,30 

juta rupiah atau 0,001 persen. 

Sedangkan untuk potensi ekspor berbagai jenis komoditi non migas secara 

umum nilainya mengalami kenaikan. Tahun 2010 total nilai ekspor tercatat 

sebesar 60,70 juta US $ sedangkan di tahun 2011 naik menjadi 86,98 juta US $ 

dengan volume 18.673 ton/pcs. Tiga komoditas ekspor dengan kontribusi yang 

besar berturut-turut adalah rokok kretek (56,63 %), kertas dan produk kertas 

(18,11 %), dan elektronik (10,61 %). Nilai ekspor yang paling kecil adalah 

komoditas jenang yakni sebesar 25.362 US $ (0,03 %). Jumlah hotel yang ada 

pada tahun 2011 ini bertambah sehingga jumlahnya menjadi 24 buah yang 

terkonsentrasi di lima Kecamatan yaitu : Kaliwungu, Kota, Jati, Bae dan Dawe 

terdiri dari 6 hotel berbintang dan 18 hotel non bintang. Kamar yang tersedia 

sebanyak 772 buah kamar dimana 70 diantaranya berkelas Suite sedangkan 

jumlah tempat tidur sebanyak 1008 buah dan banyaknya karyawan adalah 364 

orang. 

Untuk TPK (Tingkat Penghunian Kamar) seluruh hotel baik bintang 

maupun non bintang pada tahun 2011 tercatat rata-rata sebesar 31,63 persen per 
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bulannya, dimana TPK tertinggi terjadi di bulan Oktober yakni 35,10 persen dan 

terendah sebesar 22,30 persen tercatat pada bulan Agustus. Untuk RLM (Rata-

Rata Lama Menginap tamu hotel) tercatat untuk seluruh hotel rata-rata sebesar 

1,17 malam per bulannya, yang artinya rata-rata seorang tamu yang datang akan 

menginap selama 1,17 malam. 

Obyek wisata di kabupaten Kudus tercatat sebanyak 10 tempat wisata, dari 

sisi jumlah pengunjung Colo adalah obyek wisata yang paling diminati sebesar 

79,38 persen dari total pengunjung, disusul oleh Krida Wisata (6,24 persen) dan 

Museum Kretek (5.83 persen). Bila dilihat dari sisi nilai pendapatannya, obyek 

wisata Colo memiliki pendapatan terbesar (76,36persen) diikuti oleh Museum 

Kretek (8,90 persen) dan Krida Wisata (6,62 persen) 

.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang 

Sejarah Perkembangan Industri Rokok Sukun Kudus Tahun 1974-2011 dapat 

diambil kesimpulan :  

1. Eksistensi industri juga sering kali dihubungkan dengan peranan industri 

sebagai sector pemimpin (leading sector), merupakan pembangunan industri bisa 

mengasah dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor 

perdagangan, pertanian, maupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor hal 

yang demikian akan menunjang laju pertumbuhan industri, sehingga 

menyebabkan meluasnya kans kerja yang pada walhasil akan meningkatkan 

pendapatan dan permintaan masyarakat (energi beli). Situasi hal yang demikian 

menonjolkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Kecuali itu 

pembangunan industri juga bisa meningkatkan mutu sumber energi manusia 

dengan kecakapannya memanfaatkan sumberdaya secara maksimal. 

2. Pembangunan dan perkembangan Pabrik Rokok Sukun di Kabupaten Kudus 

menyebabkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat, kecuali itu tentunya 

banyak memunculkan akibat untuk masyarakat di sekitarnya. Pengaruh berdirinya 

Pabrik Rokok Sukun bagi pemerintah dan masyarakat diantaranya menambah 

penghasilan tempat yang bisa dipakai untuk memajukan dan memaksimalkan 

potensi tempat kudus, dari adanya industri rokok memberikan pajak dan donasi 

terbesar dalam penghasilan tempat, penghasikan tempat tersebutlah yang dipakai 
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untuk melaksanakan pembangunan dan membetuli infrastruktur serta sarana 

prasarana di kudus. 

3. Eksistensi pabrik rokok Sukun menghasilkan kans usaha dan profesi bagi 

masyarakat. Seperti dikenal bahwa kecuali menghasilkan lapangan profesi dan 

mengabsorpsi energi kerja disekitar zona industri, adanya industri juga sanggup 

menghasilkan kans usaha bagi masyarakat sekitarnya,contohnya disekitar zona 

industri banyak pedagang yang menjajakan makanan untuk para pekerja, hal ini 

ternyata bahwa industri juga menghasilkan kans usaha bagi masyarakat 

sekitarnya. Terserapnya beberapa masyarakat yang menjadi energi kerja pada 

industri rokok Sukun tentunya memberikan akibat pada perkembangan ekonomi 

masyarakat, banyaknya penduduk yang terserap sebagai energi kerja memberikan 

pendapatan yang lebih besar ketimbang sebelum berdirinya industri rokok Sukun. 

Eksistensi pabrik rokok Sukun juga berdamak pada berkembangnya sarana 

prasarana ekonomi seperti pasara, warung, telekomunikasi, bank, pergudangan, 

perkreditan, penginapan dan persewaan daerah tinggal. 

4. Berkembangnya industri menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat, seperti perubahan sosial kebiasaan dan ekonomi masyarakat. 

Pekerja yang berasal dari luar tempat tentunya membawa dampak bagi 

masyarakat sekitar,seperti kebudayaan yang dibawa dari tempat asal seseorang hal 

yang demikian yang tentunya akan konsisten dilaksanakan, sehingga kebudayaan 

yang dia bawa akan membawa dampak bagi masyarakat sekitar. 
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Wawancara dengan Ibu Isti Staff HRD pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 13.51 

WIB bertempat di Ruang kerja Staff HRD 

Wawancara dengan Karyawan P.R Sukun bagian Produksi Ibu Yulis pada tanggal 

12 Maret 2018 pukul 19.05 WIB bertempat di rumah narasumber 

Wawancara dengan karyawan P.R Sukun bagian produksi Ibu Satun pada tanggal 

12 Maret 2018 pukul 17.05 WIB bertempat di rumah narasumber 

Wawancara dengan Karyawan P.R Sukun bagian Teknik Bapak Nadirun pada 

tanggal 12 Maret 2018 pukul 19.20 WIB bertempat di rumah narasumber 

Wawancara dengan warga sekitar P.R Sukun Ibu Wiwik pada tanggal 12 Maret 

2018 pukul 12.40 WIB bertempat di rumah narasumber 


