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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam ilmu ekonomi kelembagaan ekonomi biaya transaksi 

merupakan salah satu alat analisis yang populer. Alat analisis ini biasanya 

digunakan untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu desain kelembagaan. 

Biaya transaksi memiliki beberapa definisi, salah satunya yaitu menurut 

Williamson bahwa biaya transaksi adalah biaya yang digunakan untuk 

menjalankan sistem ekonomi dan biaya untuk menyesuaikan lingkungan 

(Dorfman, 1981; Challen, 2000; dikutip oleh Mbru, 2002:41) dalam Yustika 

(2010). 

Transaction Cost Economics (TCE) menjelaskan bahwa transaksi 

adalah unit dasar kegiatan ekonomi, transaksi “mungkin bisa dikatakan 

ketika barang atau jasa yang diperdagangkan di seluruh belahan dunia maka 

teknologinya bisa dipisahkan”. Biaya transaksi adalah biaya diluar harga 

produk atau jasa yang dibeli. Secara lebih rinci dibagi menjadi motivasi 

(motivation) dan biaya koordinasi (coordination cost) (Milgrom dan Roberts 

dalam (Marie-Claude,___). 

Sedangkan konsep transaction cost of economics (TCE atau ekonomi 

biaya transaksi dan biasanya disebut dengan biaya transaksi) yang 

disampaikan oleh Oliver Williamson adalah gabungan dari ilmu hukum, ilmu 

ekonomi, dan ilmu organisasi. Pada intinya, biaya transaksi adalah biaya 

yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan pertukaran dalam 

dunia yang informasinya tidak sempurna, banyak aktor yang berperilaku 

opportunistic, dan rasionalitas para pelakunya terbatas. Adanya celah dalam 

suatu peraturan undang-undang (atau institutional arrangment) dapat 



2 

 

menimbulkan perbedaan presepsi yang bisa meningkatkan biaya transaksi 

(Prasetyo,___). 

Dari beberapa pengertian diatas biaya transaksi bisa disimpulkan yaitu 

biaya yang dikeluarkan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi 

diluar biaya produk atau barang jasa yang dibeli atau bisa dikatakan juga 

biaya untuk menjalankan sistem ekonomi dan biaya untuk menyesuaikan 

lingkungan.  

Biaya transaksi dalam konteksnya bisa terjadi dimanapun. Salah 

satunya bisa terjadi di dalam kasus pengeluaran petikemas. Didasari dengan 

fenomena biaya logistik di Indonesia sangat tinggi. Biaya logistik dan biaya-

biaya lainnya bisa berpotensi meningkat diakibatkan adanya presepsi di 

kalangan industri pelabuhan bahwa koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat 

(TKMB) bertindak monopoli dalam menyediakan jasa layanan. Sehingga 

berakibat di produktivitas rendah, waktu dalam pergantian kapal (turnd-

around) menjadi lebih lama (Prakarsa, 2012). 

Dalam era globalisasi yang semakin kian hari memberikan kemudahan 

dalam melakukan transaksi antar negara. Maka dalam mendukung 

perdagangan baik nasional ataupun internasional diperlukanya infrastruktur 

yang layak. Untuk menopang proses ekspor-impor di perdagangan maka 

perlu akses transportasi. Moda akses perdagangan sendiri memiliki 

beberapa pilihan yaitu melalui moda transportasi darat, perairan, udara. 

Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi moda akses perairan sangat 

membantu meningkatkan arus perdagangan. Pelabuhan adalah salah satu 

infrastruktur yang vital dalam meningkatkan perekonomian nasional. 

Menurut PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan menjelaskan 

pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 
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pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik 

turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan 

tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 

tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Dan fungsi pelabuhan 

yaitu untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas 

kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, 

tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong 

perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang 

wilayah. 

Sedangkan petikemas dapat diartikan sesuai kata yaitu kata peti dan 

kemas. Peti adalah suatu kotak yang berbentuk geometrik terbuat dari bahan 

alam yaitu kayu, besi, baja, dll. Kemudian kemas yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan pengepakan atau kemasan. Jadi bisa disimpulkan peti kemas 

(container) merupakan suatu kontak besar berbentuk empat persegi panjang 

yang terbuat dari bahan campuran baja dan tembaga atau bahan lainnya 

(alumunium, kayu/fiber glas) yang bisa tahan terhadap cuaca. Digunakan 

untuk tempat pengangkutan dan penyimpanan sejumlah barang yang bisa 

melindungi serta mengurangi terjadinya kehilangan dan kerusakan barang 

serta dapat dipisahkan dari sarana pengangkutannya dengan mudah tanpa 

harus mengeluarkan isinya Amir MS dalam (Siswadi, 2005). 

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, perusahaan jasa yang 

menyediakan fasilitas pengangkutan barang dengan menggunakan 

petikemas sangat beragam namun semuanya masih dalam naungan PT. 

Pelabuhan Indonesia III Cabang Surabaya. Dari beberapa perusahaan jasa 

tersebut. Penulisan ini akan menyoroti pada satu perusahaan jasa pelayaran 

yaitu PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terminal petikemas merupakan 
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sebuah gudang dalam transaksi impor-ekpor dengan skala domestik 

maupun internasional di dalam pengawasan bea cukai. 

Letak pelabuhan Tanjung Perak yang Secara geografis terletak antara 

112o -30’-13” Bujur Timur dan 07o -07’-30” Lintang Selatan, tepatnya di 

Selat Madura, sebelah utara kota Surabaya. Seluruhnya meliputi daerah 

seluas 2218 ha, terdiri dari daerah perairan seluas 1634 ha dan daerah 

daratan seluas 584 ha. Dengan didukungnya kawasan hinterland yaitu 

gerbangkartasusila (Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan 

Kabupaten Lamongan). Maka pelabuhan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jawa Timur sebagai pintu 

pembuka perekonomian di Wilayah Bagian Timur. Pertumbuhan yang 

semakin pesat memberikan dampak pada terminal petikemas selalu 

mengalami peningkatan dalam arus petikemas. Gambar 1.1 menunjukkan 

Arus petikemas Tahun 2008-Triwulan III 2013 pertumbuhannya selalu 

menigkat.  

 
Gambar 1.1 : Arus petikemas Tahun 2008-Triwulan III 2013  

 
Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia III, 2013 
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Menurut majalah Dermaga realisasi arus petikemas dilingkungan PT 

Pelindo III (Persero) selama kurun waktu Januari sampai dengan September 

tahun 2013 tercatat sebanyak 3.013.609 Teus atau setara 2.479.319 box 

atau terjadi peningkatan sebesar 5% dibandingkan triwulan III tahun 2012 

lalu, dimana hanya tercatat 2.858.675 Teus atau setara dengan 2.354.581 

Box. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan arus petikemas melalui 

wilayah kerja PT Pelindo III terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 

dan 2009 masih tercatat 2,9 juta Teus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 

3,2 juta Teus, dan meningkat lagi menjadi 3,5 juta Teus tahun 2011 dan 3,9 

juta Teus pada tahun 2012 lalu.  

Adanya pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia Timur menyebabkan 

arus barang ke wilayah tersebut mengalami pertumbuhan cukup baik. 

Pasalnya peningkatan tersebut dipicu oleh semakin diminatinya sarana 

pengiriman barang menggunakan petikemas di kalangan pelaku usaha. Hal 

ini dibuktikan dengan meningkatnya petikemas di seluruh pelabuhan yang 

ada di indonesia. Petikemas memiliki salah satu keuntungan yaitu selain 

lebih terlindung dari cuaca, petikemas juga dirasa lebih efisien dan resiko 

kerusakan barang lebih kecil. 

Bertumbuhnya arus petikemas memiliki dampak positif bagi 

perekonomian Naional, tepatnya di bagian Timur. Semakin bertambahnya 

arus petikemas tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga memiliki 

dampak negatif, yaitu masalah logistik dan ini bisa menghambat 

pertumbuhan industri logistik tanah air. Seperti konektivitas yang buruk, 

proses yang cenderung lama dan bertele-tele, infrastruktur yang masih 

lemah dan berdampak pada timbulnya masalah dan biaya sektor 

transportasi di Indonesia. Mahalnya harga biaya logistik di tanah air juga 

menjadi penyebab penghambat pertumbuhan logistik.  
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Penyebab mahalnya biaya logistik disebabkan oleh tiga faktor utama. 

Pertama sistem di Indonesia yang dinilai kurang bagus. Selama ini jumlah 

pasokan barang yang ada umumnya tidak merata. Kedua adalah kondisi 

kapal, kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut barang logistik selama 

ini telah banyak yang berumur tua. Kondisi tersebut membuat aktifitas 

pemeliharaan dan perawatannya memerlukan biaya besar yang berimbas 

pada arus pendistribusian logistik. Dan ketiga berasal dari pelabuhan. 

Selama ini tingginya harga logistik di pelabuhan disebabkan adanya 

pendangkalan akses laut menuju dermaga dan akses darat dari pelabuhan 

yang kurang dikembangkan. Akibatnya banyak kontainer yang menumpuk. 

Jadi akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, maka terjadi 

kesenjangan harga yang sangat tinggi di berbagai daerah terutama di 

Indoensia bagian timur. 

Contoh ketidak efisienan biaya logistik ini bisa digambarkaan biaya 

logistik dari Jakarta ke Sorong sekitar Rp 15 juta per petikemas. Harga ini 

bisa jadi lebih mahal daripada biaya angkut menuju China ke Jakarta. 

Mahalnya akses dalam negeri ini membuat banyaknya produk luar 

membanjiri Indonesia ketimbang barang produk lokal. Ini dipicu akibat 

inefisien yang ada di logistik negara ini. 

Ketidak efisienan biaya logistik sangat erat kaitanya dengan buruknya 

infrastruktur. Menurut data, biaya logistik di Indonesia yaitu sekitar 17% dari 

total biaya produksi. Biaya tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan 

biaya logistik di sesama anggota ASEAN, seperi Malaysia, Singapura, dan 

Thailand yang sekitar 6%. Dari sisi  biaya logistik, Indonesia jelas kalah jauh 

dengan negara tetangga. Biaya logistik indonesia kurang lebih 2-3 kali lipat 

(Gero, 2013). 
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Sedangkan menurut sustaining partnership 24% dari Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia habis untuk biaya logistik. Jika dibandingkan dengan 

biaya logistik di Amerika dan Jepang yang hanya menghabiskan 10% dari 

PDB.  

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai, biaya logistik di 

Indonesia yang mencapai 24% dari total  PDB atau senilai Rp 1.820 triliun 

per tahun merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia. Biaya logistik di 

Indonesia jauh lebih  tinggi  dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 

15%, serta AS dan Jepang masing-masing sebesar 10%. Menurut anggota 

Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI), biaya 

logistik itu terbagi dalam biaya penyimpanan sebesar Rp. 546 triliun, biaya 

transportasi Rp. 1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp. 182 triliun. 

Selain biaya yang sangat tinggi, mutu pelayanan logistik di Tanah Air juga 

buruk. Sebagai contoh, waktu jeda untuk barang-barang impor mencapai 5,5 

hari dan biaya angkutnya juga yang mahal. Kondisi  itu  ditambah prasarana 

logistik yang masih konvesional, seperti jalan, pelabuhan, dan hubungan 

antarmoda. Kemudian, belum terbangunnya konektivitas antara satu lokasi 

dengan dengan lainnya, serta pengiriman kontainer ke daerah jauh lebih 

mahal apabila dibandingkan dengan mengirim kontainer ke luar negeri. 

Selain biaya bongkar muat di pelabuhan yang tinggi, akses jalan dari dan 

menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara selalu macet dan tidak 

pernah terselesaikan. Akibatnya, sangat sulit bagi perusahaan angkutan 

barang untuk mengoptimalkan perputaran kendaraannya (Departemen 

Perhubungan, ___).  

Infrastrukur dalam pelabuhan juga berperan penting dalam mengurangi 

ketidak efisienan dalam pelabuhan. Melihat pelabuhan di negara lain, 

misalkan pengelolaan pelabuhan di Rotterdam dan Hamburg. Dari sisi luas 
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misalnya, luas pelabuhan Rotterdam sebesar 10.500 hektar. Kawasan 

pelabuhan seluas 10 kali dari wilayah pelabuhan tanjung priok itu belum 

cukup bagi Rotterdam. Di atas segalanya, di atas isu kepemilikan, adalah 

keberadaan pengelolaan yang profesional sekaligus visioner. Otoritas 

pelabuhan Rotterdam yang mana sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota 

Rotterdam (70 persen) dan pemerintah Belanda (30 persen). Indonesia 

sendiri, pelabuhan di Indonesia hanya pada tangan PNS merupakan sebuah 

anomali di dunia maritim. Padahal, sinergi PNS dan swasta mungkin lebih 

bagus untuk mengejar ketertinggalan terhadap pelabuhan lain setidaknya di 

regional Asia Tenggara (Sustaining Partnership, 2011). 

Teknologi juga merupakan pusat perbaikan non fisik yang harus 

dibenahi. Bukan hanya melalui perbaikin fisik dalam artian infrstruktur yang 

tampak, namun meski melalui teknologi pelabuhan bisa diperbaiki. Misalkan 

pelabuhan Rotterdam (Belanda), Pelabuhan Hamburg (Jerman), dan 

Pelabuhan Valencia (Spanyol), seperti yang di paparkan Sustaining 

Partnership. TI memiliki peran penting dalam membantu mengurangi waktu 

tunggu. Di Pelabuhan Valencia, Spanyol, Port Community System (PCS) 

membuat kerja pelabuhan lebih efisien. Dengan kapasitas bongkar antara 6-

7 juta unit peti kemas (twenty-foot equivalent units/ TEUs), efisiensi di 

Valencia membuat pelabuhan itu terlihat sepi.  Direktur Port Community 

System di Port of Authority Valencia, Jose Gracia de La Gula, mengatakan 

bahwa sistem TI merupakan “jantung” dari aktivitas di Valencia. Jadi hanya 

dengan membenahi soft infrastructure, atau layanan logistik secara 

elektronik, produktivitas meningkat. Artinya, tak selalu harus dengan 

membangun infrastruktur fisik bisa mengurangi waktu tunggu atau bisa 

mengurangi inefisiensi yang ada di pelabuhan (Sustaining Partnership, 

2011). 
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Waktu tunggu petikemas juga menjadi penyebab mahalnya biaya 

logistik. Dibandingkan dengan pelabuhan lainya di kawasan Asia Tenggara, 

Indonesia masih memiliki waktu tunggu petikemas untuk bisa masuk di 

Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok pada bulan 

Juli dan Agustus 2011 adalah 6 hari. Ini merupakan peningkatan 22 persen 

dari waktu tunggu yang diukur bulan Oktober 2010 (4,9 hari) dan cukup 

mengkhawatirkan, mengingat Tanjung Priok menangani lebih dari dua-per-

tiga seluruh perdagangan internasional Indonesia, sedangkan jumlah lalu 

lintas peti kemas diramalkan bertumbuh 160 persen pada tahun 2015. 

Kinerja ini jauh lebih buruk dibandingkan pelabuhan lainnya di kawasan Asia 

Tenggara seperti Singapura (1,1 hari), Malaysia (4 hari), dan Thailand (5 

hari) . Kemungkinan besar keadaan ini akan menjadi lebih parah di terminal-

terminal lainnya di pelabuhan. Gambar 1.2 menggambarkan waktu tunggu 

petikemas dari beberapa pelabuhan. 

Gambar 1.2 : Waktu Tunggu Petikemas Beberapa Negara Lain 

 
Sumber : Putraharjo, 2012 
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Bertambahnya waktu tunggu di pelabuhan Indonesia memberi dampak 

negatif pada perekonomian negara dalam dua cara. Pertama, industri yang 

berorientasi ekspor menghadapi ketidakpastian akibat keterlambatan, 

sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di luar negeri. 

Manufaktur just-in-time, sistem di mana perusahaan harus mengelola jadwal 

mengimpor bahan mentah dan mengekspor barang jadi secara ketat, akan 

menderita lebih parah sehingga menghalangi upaya Indonesia untuk menjadi 

bagian terpadu dari rantai pasokan yang efisien di seantero dunia. Secara 

keseluruhan, sekitar 19 persen bahan baku perusahaan asing atau 

perusahaan yang berorientasi ekspor di Indonesia masih diimpor. Kedua, 

waktu adalah uang, hambatan dan kemacetan di pelabuhan mendongkrak 

biaya bagi usaha domestik dan pada akhirnya, harga yang dibayar oleh 

konsumen (Salcedo dan Sandee, 2012).  

Penulisan ini akan menyoroti biaya transaksi yang muncul saat 

pengeluaran petikemas. Didasari atas fenomena biaya logistik di Indonesia 

yang mahal. Maka diharapkan dalam penulisan ini bisa ditemukan biaya-

biaya yang dikeluarkan pelaku usaha selain biaya produksi. Berdasarkan 

pemaparan diatas penulis mencoba membahas mengenai “Analisis Biaya 

Transaksi Terhadap Pengeluaran Petikemas Barang Impor (Studi Kasus : 

PT. Terminal Petikemas Surabaya)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Biaya logistik merupakan salah satu permasalahan yang harus 

ditanggung pelaku usaha ketika melakukan ekspor-impor baik secara 

domestik maupun internasional. Meskipun begitu pengiriman barang melalui 

transaportasi air masih diminati. Hal ini diakibatkan perusahaan jasa 

pelayaran dengan memfasilitasi penggunaan petikemas yang lebih efisien 
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dan mengurangi resiko kerusakan barang. Biaya logistik menjadikan pelaku 

usaha harus membayar biaya-biaya diluar biaya produksi. Semakin tingginya 

biaya logistik memicu munculnya biaya transaksi, dan semakin tinggi biaya 

transaksi maka semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain. Maka 

permasalahan yang ingin dikaji penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme proses pengeluaran petikemas impor 

secara lapangan di PT. Terminal Petikemas Surabaya? 

2. Biaya transaksi apakah yang muncul ketika proses pengeluaran 

petikemas impor di PT.Terminal Petikemas Surabaya? 

3. Bagaimana respon pelaku usaha dengan munculnya biaya 

transaksi terhadap biaya logstik yang mahal? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengeluaran petikemas 

impor secara lapangan di PT. Terminal Petikemas Surabaya. 

2. Untuk mengidentifikasi biaya-biaya transaksi yang muncul dalam 

proses pengeluaran petikemas impor di PT. Terminal Petikemas 

Surabaya. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya biaya transaksi 

terhadap pelaku usaha yang menggunakan perusahaan jasa 

pelayaran dengan menggunakan fasilitas petikemas terhadap 

mahalnya biaya logistik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan 

yang berkaitan dengan lalu lintas petikemas melalui jalur air sehingga 

lebih efektif dan efiisen. 

2. Sebagai bahan masukan juga bagi pihak pelabuhan dalam pengelolaan 

jasa petikemas dalam mendesain kelembagaan sehingga lebih efisien 

dan tercapai suatu proses mekanisme pelayanan yang lebih baik lagi. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitilain yang berminat pada 

penelitian mengenai pengembangan kelembagaan pada pengelelolaan 

jasa petikemas melalui akses perairan. 

 

 


