
 

1 
 



 

2 
 

 



 

3 
 



 

4 
 



 

v 

 

MOTTO & PERSEMBAHAN  

MOTTO: 

“The purpose of life is to be 

happy” 

PERSEMBAHAN: 

 Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran, 

kemudahan, dan kesuksesan selama perkuliahan dan 

dalam penyusunan Tugas Akhir. 

 Ibu dan Ayah, yang senantiasa memberikan semangat 

dan doa sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

 Ibu Supriyati,SE.Ak.M,Si.CA.CTA, selaku dosen 

pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan 

memberikan kritik serta saran sehingga Tugas Akhir 

terselesaikan dengan sukses dan baik. 

 Ibu Riski Aprillia Nita, S.E., M. A yang selama ini 

menjadi dosen wali yang selalu memberi masukan saat di 

masa perkuliahan 

 Ibu Putri Wulanditya,SE.,M.AK.,CPSAK yang selalu 

menerima curhatan mahasiswa saat mengeluh mengenai 

kuliah  



 

vi 

 

 Bapak Mudianto selaku pemilik perusahaan MDS yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian 

terkait Tugas Akhir ini. 

 Saudara-saudaraku yang telah meberikan semangat dan 

doa selama perkuliahan ini. 

 Sahabat-sahabat bahagiaku yang telah menemani dan 

memerikan semangat saat mengerjakan Tugas Akhir. 

 Keluarga Haom yang selalu menyempatkan waktu untuk 

menemani menyelesaikan Tugas Akhir.  

 Teman – temanku yang ada di Pamekasan yang juga 

turut memberikan semangat dan doa selama 

mengerjakan Tugas Akhir. 

 Untuk Diploma 3 Akuntansi angakatan 2014 yang telah 

berjuang bersama selama perkuliahan. 

 Amalia Ananingrum yang berkenan meminjamkan 

printer  untuk menyelesaikan tugas akhir. 

 Muhammad Ilman yang sudah membantu untuk 

memahami mengenai biaya cukai di Indonesia dan 

memberi buku refrensi mengenai cukai. 

 Dwi Fara Oktiana yang sudah membantu untuk 

menerjemahkan dalam Bahasa Inggris. 

  



 

7 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

xiii 
 

ANALYSIS OF EXCISE ASSESSMENT OF SELLING BASIC EXPENSE  

TO THE AMOUNT OF DEMAND FOR CIGARETTE  

PRICE AT THE MDS COMPANY 

 

FEBRIANA EKA WIDYAWATI 

2014411013 

febrianaekawidyawati@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to find out the excise tax rate paid by MDS company 

in customs office of sumenep. In addition, knowing whether the company has 

imposed excise charges on the cost of goods sold. It is done to analyze the selling 

price of cigarettes given by the company to the consumer whether it is also 

profitable if the excise duty is transferred into the cost of goods sold that can make 

the company's reference to determine the selling price. 

According to the results of research that the company does not make the cost of 

excise duty on cost of goods sold, consequently the company does not get the 

maximum profit 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pajak cukai yang 

dibayarkan oleh perusahaan MDS di kantor pabean sumenep. Selain itu, 

mengetahui apakah perusahaan telah mengenakan biaya cukai pada harga pokok 

penjualan. Hal ini dilakukan untuk menganalisa harga jual rokok yang diberikan 

oleh perusahaan kepada konsumen apakah juga menguntungkan jika cukai tersebut 

ditransfer ke dalam harga pokok penjualan yang dapat membuat rujukan 

perusahaan menentukan harga jual. 

Menurut hasil penelitian bahwa perusahaan tidak membuat biaya cukai pada biaya 

pokok penjualan, akibatnya perusahaan tidak mendapatkan keuntungan maksimal. 

 

Kata kunci: cukai, harga pokok penjualan, dan keuntungan 
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