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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perdagangan Internasional  

Perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas pertukaran barang, 

jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Biasanya aktivitas ini disebut 

sebagai ekspor, yakni membeli dan menerima kiriman barang/jasa ke luar negeri 

dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri 

Czinkota, 1998 dalam Aulia (2008). 

Sedangkan untuk konsep mercantilisme dalam Aulia (2008) menyatakan 

bahwa melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat menumpuk 

persediaan emasnya jika lebih banyak melakukan ekspor dariada impor, serta 

sebaliknya. Konsep tersebut membawa konsekuensi pada timbulnya win-low, 

yakni negara yang berhasil memperbanyak persediaan emasnya menjadi 

pemenang, sedangkan yang kehilangan persediaan emasnya menadi pihak yang 

kalah. Hal ini menyebabkan terjadi ya eksploitasi besar-besaran pada negara 

jajahan di seluruh dunia (Czinkota, 1998). Namun, setelah revolusi industri pada 

adabd 18 dan 19, konsep mercantilisn mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, 

muncul teori terkenal dari Adam Smith (1776) mengenai perdagangan 

internasional yang memungkinkan kedua belah pihak pelaku perdagangan 

menjadi pemenang, yaitu absolute advantage. Adam Smith menyebutkan bahwa 

setiap negara harus memproduksi dan mengekspor barang lainya. Paa tahun 

1817, David Ricardo membuat teori comparative advantage, yaitu melihat 

efisiensi  produksi dari opportunity cost Mankiew (2004) dalam Aulia (2008). 

Manfaat dari adanya perdagangan internasional adalah memberikan 

kuntungan yang besar, perdagangan internasional membuat produksi barang 
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dan jasa di dunia semakin efisien, sebab negara-negara di dunia berspesialisasi 

dalam memproduksi barang dan jasa Salvatore (1997) dalam Yusuf dan 

Widyastutik (2007).  

Pada perkembangannya, selain teori klasik juga dikenal teori modern 

perdagangan internasional yang dipelopori oleh teori Heckser-Ohlin (H-O). 

Berdasarkan teroi yang dirumuskan oleh Eli Heckser dan Bertil Ohlin ini, dsar 

terjadinya perdagangan internasional adalah differences in pre trade relative 

commodity prices, yang dapat disebabkan oleh perbedaan pada factor 

endowment, technology ataupun taste di kedua negara yang bersangkutan. 

Akibat perbedaan tersebut akan terdapat perbedaan ongkos produksi atau harga 

produk dalam Dewati (2009). 

Maka perbedaan teori perdangan baru dengan teori perdagangan 

internasional tradisional adalah teori perdagangan baru menggunakan asumsi 

yang berbeda dari asumsi pada teori perdagangan internasional yang tradisional. 

Jika pada teori perdagangan baru menggunakan asumsi yang berbeda dari 

asumsi persaingan sempurna, constant return scale dan barang yang bersifat 

homogenous, maka teori perdagangan baru diasumsikan adanya persaingan 

tidak sempurna (imperfection competition), increasing returnto scale atau skala 

ekonomis (economic of scale) dan perbedaan/diferensiasi produk. Teori 

perdagangan baru juga menjelaskan perdagangan internasional berdasarkan 

perbedaan dalam perkembangan teknologi antar negara. Tidak seperti teori 

perdagangan tradisional yang menyebutkan bahwa perdagangan antar negara 

dapat dilakukan bila kedua negara memiliki sumber daya yang berbeda, maka 

teori perdagangan baru menjelaskan bahwa perdagangan tetap dapat terjadi 

walaupun kedua negara tersebut memiliki kemiripan sumber daya, yaitu melalui 

perdagangan intra-industri Krugman (1986) dalam Dewati (2009). 
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 Impor menurut undang-undang perpajakan adalah kegiatan  atau aktivitas 

memasukkan barang dari luar wilayah  Pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam 

wilayah Pabean Indonesia. Impor juga bisa diartikan sebagai arus masuk dari 

sejumlah barang dan jasa ke dalam pasar sebuah negara baik untuk keperluan 

konsumsi ataupun sebagai barang modal atau bahan baku produksi dalam 

negeri. Semakin besar impor, disatu sisi baik karena menyediakan kebutuhan 

rakyat negara itu akan produk atau jasa tersebut, namun sisi lainnya bisa 

mematikan produk dan jasa sejenis dalam negeri, dan yang paling mendasar 

menguras devisa negara yang bersangkutan Larassati (2007) dalam Christianto 

(2013). 

 

2.2. Biaya Transaksi Kontrak 

2.2.1. Teori Kontrak 

 Kontrak secara universal bisa diartikan adalah perjanjian antar satu pihak 

dengan pihak yang lain. Baik secara perorangan maupun kelompok, kontrak bisa 

dilakukan. Secara kelembagaan teori kontrak sendiri timbul akibat adanya 

permasalahan dalam kegiatan ekonomi (transaksi) dimana adanya 

ketidaksetaraan antar pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan ini berebentuk dalam 

posisi daya tawar (bargaining position) maupun terjadi adanya informasi asimetri 

(Information asymmetric). Dalam posisi tawar menawar biasanya ada satu pihak 

yang merasa dirugikan, dan ada pihak yang memperoleh keuntungan di atas 

beban (kerugian) pihak lain. Maka dalam posisi inilah teori kontrak (termasuk 

informasi asymmetric) dan tindakan kolektif (collective action) sangat besar 

peranannya untuk membantu mendesain aturan main tersebut. 

  Menurut Salim (2008) kontrak merupakan perjanjian kedua belah pihak 

untuk melakukan kerja sama dan ada beberapa hukum yang mengaturnya agar 

tidak ada yang rugi. Sedangkan hukum kontrak itu sendiri dapat diartikan, yaitu 
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keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur 

maupun yang belum diatur di dalam undang-undang, hal ini dapat dikatakan 

hukum kontrak sistem terbuka (open system). Ketentuan tersebut juga terdapat 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: ”semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak, yaitu 

membuat atau tidak membuat perjanjian, perjanjian dengan siapapun, 

menentukan perjanjian, dan menentukan bentuknya perjanjian tertulis atau lisan. 

Pada pasal 1338 (1) KUH Perdata dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang 

berbunyi “perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban 

umum dan UU”. 

 Dan pada dasarnya hukum sebuah kontrak adalah pelaksanaan atas 

suatu janji. Dengan kata lain, ketika seperangkat janji telah berada dalam status 

kontrak, seseorang yang dirugikan oleh pelanggaran kontrak dapat meminta 

pemerintah (pengadilan) untuk memaksa pihak yang melanggar untuk menetapi / 

mematuhi kontrak Mallor at all dalam (Manzilati, 2011) Berikut merupakan 

elemen mendasar tercitanya suatu kontrak dapat ditunjukkan gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 : Terciptanya Sebuah Kontrak 

 

Sumber : Manzilati, 2011 

 

 Gambar 2.1 yang dikemukakan oleh Mallor at all  dalam Manzilati (2011) 

menjelaskan proses terjadinya sebuah kontrak dan jika satu atau beberapa 

elemen tidak terpenuhi, maka kontrak tidak akan tercipta. Jadi pada dasarnya 

kontrak itu adalah sebuah kesepakatan (agreement) yang diperoleh melalui 

proses penawaran, dibuat dan kemudian disepakati yang secara sukarela dibuat 

oleh seseorang yang mempunyai kapsitas untuk membuat kontrak. Tujuan 

sebuah kontrak harus resmi (legal) dan hampir di semua kasus, sebuah 

kesepakatan (agreement) harus didukung oleh beberapa pertimbangan (suatu 

persetujuan untuk menyepakati legal value).  

Dalam biaya transaksi, organisasi ekonomi membebankan biaya karena 

kontrak yang kompleks dan biasanya tidak lengkap. Suatu kontrak lengkap akan 

menentukan suatu tindakan, keputusan, atau istilah kontingen perdagangan 

pada setiap kemungkinan urusan masa depan negara. Pada model buku umum 

yang kompetitif ekuilibrium, semua kontrak diasumsikan lengkap. Padahal masa 

depan tidak bisa diketahui dengan pasti, namun probabilitas dari semua kejadian 
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di masa depan yang mungkin diketahui adalah disebut ‘resiko’ daripada 

‘ketidakpastian’. Secara umum, bahaya kontrak dalam kesuliatan dapat timbul 

dari beberapa sumber : (1) ketergantungan bilateral; (2) hak milik yang lemah; (3) 

kesulitan pengukuran dan/atau oversearching; (4) masalah antar waktu yang 

dapat mengambil bentuk disequilibrium kontraktor, real-time respon,  (5) 

kelemahan dalam lingkungan kelembagaan Williamson dalam (Klein, 1999). 

Masing-masing memiliki potensi untuk membebankan biaya maladoption. 

 
2.2.2. Penyebab Munculnya Biaya Transaksi (Assymetric Information) 

Teori ini diperkenalkan oleh Gordon Donaldson pada awal tahun 1960. 

Menurut Gordon, asymmetric information menggambarkan kondisi dimana satu 

pihak mempunyai lebih banyak informasi, dalam hal ini adalah pihak manajemen 

perusahaan, dibandingkan dengan pihak lain yaitu pihak investor Lukas dalam 

(Kusumaningrum, 2010). 

Terdapat dua bentuk dasar informasi asimetris yang dapat dibedakan. 

Yang pertama adalah Hidden Knowledge mengacu pada situasi di mana satu 

pihak memiliki informasi lebih lanjut dari pihak lain pada kualitas (atau "tipe") dari 

barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel. Yang kedua yakni Hidden 

Action adalah ketika salah satu pihak dapat mempengaruhi "kualitas" dari barang 

yang diperdagangkan atau kontrak variabel dengan beberapa tindakan dan 

tindakan ini tidak dapat diamati oleh pihak lain (Prasetya, 2012). 

Inti dari teori informasi asimetri adalah dimana ada ketimpangan informasi 

antar pelaku bisnis. Seorang penjual akan lebih mengetahui informasi yang lebih 

jika dibandingkan seorang pembeli. Jadi assymetric informatio yaitu informasi 

yang tidak seimbang. Yang mana hal ini akan menjadikan transaksi tidak pada 

harga yang fair. 
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Munculnya biaya transaksi ini diakibatkan kegagalan pasar. Inti dari teori 

biaya transaksi yaitu menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, 

sedangkan teori neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis. Bisa 

disimpulkan penjelasan biaya transaksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran. Seringkali biaya 

transaksi ini muncul akibat adanya informasi yang tidak simetris.  

Dari sudut pandang lain biaya transaksi menyangkut masalah ex-ante 

dan ex-post. Masalah ex-ante terjadi ketika salah satu pihak transaksi memiliki 

informasi yang terbatas tentang pembelian atau penjualan potensial daripada 

yang lain, tetapi kerugian informasi bisa dihilangkan setelah transaksi itu lengkap. 

Sedangkan ex-post yaitu informasi yang tidak sempurna terjadi ketika salah satu 

pihak transaksi memiliki informasi yang terbatas ketimbang pihak yang lain, 

bahkan setelah transaksi tersebut terjadi (Yustika, 2010).  

Ekonom memandang nilai dari sebuah informasi adalah sesuatu yang 

terkait dengan konteks masalah pilihan yang optimal. Seorang konsumen akan 

membuat pilihan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan utilitas dan 

diharapkan (expected utility) atau meminimaisir biaya yang akan dikeluarkan 

(expected cost). Nilai sebuah informasi adalah “tambahan” expected utility yang 

dihasilkan dari pengembangan pilihan ang memungkinkan untuk dibuat dengan 

memanfaatkan infromasi tambahan. Akan tetapi, penguasa atas informasi 

merupakan masalah tersendiri. Artinya, pada tataran realitas yang sering (selalu) 

terjadi justru adalah ke(tidak) sempurnaan informasi (asymmetric information). 

Asymmetric information dapat dimaknai sebagai situasi di mana salah satu agen 

mengetahui sesuatu sementara agen yang lain tidak Varian dalam (Manzilati, 

2011). 
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Bisa disimpulkan bahwa munculnya biaya transaksi bisa disebabkan 

adanya asymmetric information atau informasi yang tidak sempurna, ketidak 

pastias di masa mendatang, dan perilaku oprotunistik. 

 
2.2.3. Perilaku Oportunistik dan Rasionalitas Terbatas 

Rasionalitas terbatas (bounded rationality) dan perilaku oportunistik 

(opportunistic) adalah dua asmusi perilaku yang mana analisis biaya transaksi 

beroperasi –dan tanpa asumsi ini studi tentang organisasi ekonomi bakal tidak 

terarah Williamson dalam (Yustika, 2010). Bounded rationality merujuk pada 

tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, menarik 

kembali dan proses informasi tanpa kesalahan Williamson dalam (Yustika, 2010). 

Sedangkan perilaku oportunistik (opportunistic) adalah upaya untuk 

mendapatkan suatu keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan 

transaksi (Yustika, 2010).  

Perilaku oportunistik juga bisa diartikan dalam beberapa tindakan dan 

perilaku manusia atau organisasi yang bertujuan dengan tujuan baik yang 

diinginkan manusia. Pengendalian atas tingkah laku oportunistik dapat dilakukan 

melalui penegakan hukum dalam institusi formal dan aturan lokal dalam institusi 

lokal (Sirait et.al, 2003). 

 
2.2.4. Biaya Transaksi 

 Dalam ilmu ekonomi kelambagaan salah satu alat analisis yang populer 

adalah ekonomi biaya transaksi (transaction cost economics). Alat ini sering 

digunakan untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu kelembagaan. Semakin 

tinggi biaya transaksi yang muncul dalam kegiatan ekonomi (transaksi) maka 

semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain, begitu pula sebaliknya 

(Yustika, 2010). 
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 Ada 2 (dua) aliran Ekonomi Kelembagaan yaitu, Ekonomi Kelembagaan 

lama (Old Institutional Economics/OIE) dan Kelembagaan baru (New Institutional 

Economics/NIE). Pertama kali Ekonomi Kelembagaan dipelopori oleh Thorstein 

Veblen dan John R. Commons atau biasa disebut dengan aliran Kelembagaan 

lama (Old Institutional Economics/OIE). Ekonomi Kelembagaan lama (Old 

Institutional Economics/OIE) berasumsi bahwa institusi faktor kunci dalam 

menjelaskan dan mempengaruhi perilaku ekonomi (Manzilati, 2011). Ekonomi 

Kelembagaan lama (Old Institutional Economics/OIE) menolak semua asumsi 

aliran klasik/neoklasik, dan bekerja di luar kerangka ekonomi klasik/neoklasik 

(Budiarto, 2013). 

 Umumnya Kelembagaan banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, 

hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan 

yang kemudian berkembang  dalam ilmu ekonomi karena saat ini mulai banyak 

ekonom yang menyimpulkan kegagalan pembangunan ekonomi biasanya 

disebabkan kegagalan dalam kelembagaan. Di bidang ilmu ekonomi, 

kelembagaan lebih banyak dilihat dari sudut biaya transaksi (transaction costs) 

dan tindakan kolektif (collective action) (Nurhasanah, 2012). 

Menurut Retno Setiowati (2007) dalam Habibi dan Bukhori (2013), dalam 

bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, 

tingkah laku dan adat istiadat. Untuk bidang ilmu politik kelembagaan banyak 

ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) 

untuk kepentingan bersama atau umum (public). Dan ilmu psikologi melihat 

kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (behaviour). Ilmu hukum sendiri 

menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan 

hukum serta instrumen dan proses litigasinya. Ilmu ekonomi yang berkembang 

dalam cabang barunya ilmu ekonomi institusi baru (neo institutional economics) 

melihat kelembagaan dari sudut biaya transaksi (transaction costs) dan tindakan 



22 

 

kolektif (collective action). Analisis dan pengembangan kelembagaan 

memerlukan dukungan pedekatan analisis dari bidang tingkah laku organisasi, 

psikologi, sosiologi, antropologi, hukum dan ekonomi. Perpaduan dari berbagai 

pendekatan ini dapat menghasilkan analisis kelembagaan yang komprehensif 

Retno Setiowati (2007) dalam (Habibi dan Bukhori, 2013). 

 Secara definisi Biaya transaksi memiliki banyak pengertian yang 

diungkapkan oleh beberapa pakar ekonom. Namun, menurut (Yustika, 2010) jika 

ditelusuri ke belakang, sebenarnya teori ekonomi kelembagaan merupakan 

pemekaran dari teori biaya transaksi (transaction cost) yang menimbulkan akibat 

kegagalan pasar (Yeager, 1999). Seperti pandangan neoklasik menganggap 

pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun (costless) karena pembeli 

(consumers) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (producers) saling 

berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah (Stone et.al., 1996). 

Dalam karyanya pada tahun 1973 yang berjudul “The Nature of the Firm” 

dimana Coase berpendapat bahwa pertukaran pasar tidak ada yang gratis. Disini 

Coase menggaris bawahi peran penting dari biaya transaksi dalam organisasi 

sebuah perusahaan dan kontrak yang lainnya. Biaya transaksi adalah biaya 

informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi, dan penegakan kontrak. Coase 

mejelaskan bahwa perusahaan muncul untuk melakukan efisiensi biaya transaksi 

pertukaran pasar dan “batas” dari suatu perusahaan atau luasnya integrasi 

vertikal akan tergantung pada besarnya biaya transaksi tersebut (Kherallah dan 

Kristen, 2001). 

Rumusan biaya transaksi pertama kali diungkapkan oleh H. Coase pada 

tahun 1973 sebagai kerangka pemikiran baru yang digunakan untuk 

menganalisis transaksi dalam suatu perusahaan. Namun, setelah pakar ekonom 

gagal dalam menjalankan konsep tersebut sampai akhirnya dikembangkan oleh 

Williamson dengan menyebutnya sebagai “the new institutional economics” yang 
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berasal dan merupakan cabang dari transaction costs. Timbulnya TCE, menurut 

Williamson, disebabkan oleh kegagalan pasar (market failure) sebagai 

konsekuensi dari perilaku opportunistic dan bounded rationality pihak-pihak yang 

berinteraksi (Prasetyo,___). 

Menurut Klein dan Shelanski (1994),”studi TCE adalah bagaimana mitra 

dalam transaksi untuk melindungi diri sendiri dari resiko taerkait dengan 

pertukaran. Pengurangan resiko adalah pengurangan biaya transaksi. Coase 

(1973) menyatakan bahwa ada biaya dalam penggunaan mekanisme pasar. 

Biaya ini adalah orang yang mengetahui harga, biaya negosiasi kontrak 

individual untuk setiap transaksi pertukaran dan biaya untuk menentukan kontrak 

dalam jangka panjang. Ganesan dalam Neves (2006) mendefinisikan biaya untuk 

mencapai kesepakatan dua belah pihak untuk kemungkinan di masa depan dan 

menjamin pemenuhan persyaratan. 

Menurut Williamson dalam Brown dan Potoski (2005) biaya transaksi 

adalah “perbandingan biaya perencanaan, beradaptasi, dan pengawasan dalam 

menyelesaikan tugas dibawah struktur alternatif pemerintahan”. Biaya transaksi 

bisa muncul karena adanya informasi yang terbatas, ketidakpastian di masa 

depan, dan prospek seseorang atau organisasi berprilaku oportunistik dalam 

berinteraksi dengan yang lainnya (Coase,1973; Williamson, 1981,1996, 1997). 

 
2.2.5. Jenis Biaya Transaksi yang Lain (ex-ante & ex-post) 

Menurut Petrović dan Krstić (2011) biaya transaksi dapat dibagi menjadi 

biaya transaksi ex-ante dan ex-post. Kelompok pertama meliputi : 

(1) Biaya penyusunan rancangan sementara dalam kontrak prospektif  

(2) Biaya negosiasi 

(3) Biaya mencegah penyalahgunaan hak dan kewajiban kontrak 

Biaya transaksi ex-post memiliki berbagai bentuk, yaitu: 
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(1) Biaya penyesuaian yang salah ketika terjadi ketidakseimbangan transaksi 

antara pihak kontrak yang disebut “pergeseran kurva kontrak” oleh 

Masahiko Aoki, 

(2) Biaya negosiasi ketika kedua belah pihak kontrak mencoba untuk 

memperbaiki keseimbangan transaksi, 

(3) Biaya membangun dan berfungsi dari struktur pemerintah dengan 

menyelesaikan berbagai sengketa, 

(4) Biaya asuransi yang efektif dari kewajiban.  

  
2.2.6. Efisiensi Ekonomi Kelembagaan 

Efisiensi ekonomi dalam biaya transaksi biasanya dinilai dari besar 

kecilnya biaya transaksi yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya transaksi yang 

dikeluarkan dalam suatu perekonomian maka semakin tidak efisien suatu 

perekonomian, demikian sebaliknya. Biasanya semakin kompleks dan 

impersonal jaringan perdagangan, kian tinggi biaya transaksi yang muncul. Jadi 

ketika biaya transaksi tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi 

akan stagnan. Ini merupakan sebuah tantangan pembangunan ekonomi untuk 

mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin 

kompleks. Hal ini akan tercapai apabila suatu desain pembangunan 

kelembagaan yang dibuat memang mendukung kegiatan perdagangan yaitu 

melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan, dan menyiapkan 

mekanisme yang efektif untuk menegakkan kesepakatan Paulton et. al dalam 

(Yustika, 2010). 

Meunurut Petrović dan Krstic (2011) tingginya tingkat biaya transaksi 

tidak hanya dibuktikan dengan fungsi pasar yang tidak sempurna, tetapi akibat 

tidak adanya lembaga. Maka dari itu biaya transaksi sangat penting bagi 

kehadiran sebuah lembaga. Semakin tinggi biaya transaksi menyiratkan 
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permintaan yang lebih besar terhadap lembaga yang efisien dalam sebuah 

perekonomian dan masyarakat dan wakil. Jadi suatu lembaga dianggap sebagai 

struktur yang meminimalkan biaya transaksi dan dievaluasi oleh kriteria ini. 

Selain itu, sebuah lembaga bisa dikatakan efisien yang maksimal ketika biaya 

transaksi sama dengan nol. 

 
2.3. Jasa Pelayanan Petikemas 

2.3.1. Barang Jasa 

Menurut pengertian Tjiptono (2008) produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminati, dicari, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan pasar yang 

bersangkutan. Dan produk diklasifikasikan menjadi dua yaitu produk barang dan 

jasa. Produk barang adalah produk yang berwujud fisik. Produk jasa (services) 

merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. 

Sedangkan jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. 

“Jasa” memiliki banyak definisi mulai dari pelayanan pribadi (personal service) 

sampai jasa sebagai suatu produk. Menurut Kotler (2004) dalam Lupiyoadi 

(2013) mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apa pun. Produksi jasa mungkin 

berkaitan dengan produk fisik atau tidak. 

Karakteristik produk jasa menurut Griffin (1996) dalam Lupiyoadi (2013) 

menyebutkan karateristik jasa, sebagai berikut: 

1. Intangibility (tidak berwujud). Jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai peting dari 

ini adalah nilai tak berwujud yang didapatkan konsumen dalam bentuk 

kenikmatan, kepuasan atau rasa aman. 
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2. Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan 

atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karateristik ini 

disebut juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), pada umumnya 

jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

3. Customization (kustomisasi). Jasa didesain khusus untuk kebutuhan 

pelanggan. 

Berbeda dengan karateristik yang di sebutkan oleh Griffin (1996) dalam 

Lupiyoadi (2013), disini  Tjiptono (2008) membedakan karateristik jasa yang 

membedakannya dari barang menjadi empat. 

1. Intagibility 

Jasa adalah sesuatu yang berbeda dengan barang. Jika barang 

merupakan suatu obyek, alat atau benda; maka jasa adalah suatu 

perbuatan, kinerja (Performance), atau usaha. Jika barang bisa 

dimiliki, maka jasa hanya bisa dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. 

2. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, dijual dan dikonsumsi. Maka jasa di lain 

pihak, umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diprosuksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. 

3. Variability 

Jasa memiliki sifat sangat variabel karena merupakan non-

standardized output, artinya memiliki banyak variasi, kualitas dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan dan di mana jasa tersebut dihasilkan 

4. Perishability 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. 

Di pelabuhan indonesia di wilayah bagian timur untuk mengatur arus 

petikemas banyak penyedia terminal petikemas baik domestik maupun 
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internasional. Salah satunya PT. Terminal petikemas (TPS) yang bergerak di 

penyediaan fasilitas terminal petikemas untuk perdagangan domestik maupun 

internasional bagi pelaku usaha di wilayah indonesia timur. TPS juga 

menyediakan jasa transportasi pengiriman barang. Secara geografis TPS 

berlokasi di bagian barat pelabuhan Tanjung Perak dengan koordintas 7;12;S, 

112;40E, di bagian ujung alur pelayaran di antara pulau Jawa dan pulau Madura 

sepanjang 25 mil. Dengan motto perusahaan yaitu Reliable Terminal with Service 

Excellence (Terminal Terpercaya dengan Layanan Sempurna), kepuasan 

pelanggan menjadi prioritas utama TPS. TPS menyediakan berbagai jenis 

pelayanan, yaitu jenis layanan bongkar muat petikemas, layanan pemuatan 

petikemas, layanan penerimaan petikemas, layanan pengeluaran petikemas, dan 

layanan container freight station. 

 
2.3.2. Jasa Pelayaran  

Saat ini pelabuhan-pelabuhan di Indonesia diatur berdasarkan UU 

Pelayaran tahun 1992 dan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Rezim 

pengaturan yang baru dibawah naungan UU Pelayaran tahun 2008, tidak akan 

dilaksanakan sepenuhnya di tahun 2011. Sistem pelabuhan Indonesia disusun 

menjadi sebuah sistem hirarkis yang terdiri atas sekitar 1700 pelabuhan. 

Terdapat 111 pelabuhan, termasuk 25 pelabuhan ‘strategis’ utama, yang 

dianggap sebagai pelabuhan komersial dan dikelola oleh empat BUMN, Perum 

Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV dengan cakupan geografis sebagaimana 

diuraikan dalam tabel di bawah ini (Setiono, 2010). 

 

 

 

 



28 

 

Tabel 2.1 : Perum Pelabuhan Indonesia: cakupan geografis 

PERUM 

PELABUHAN 

CAKUPAN 

(PROVINSI) 

PELABUHAN-PELABUHAN 

YANG DIATUR 

Pelindo I Aceh, Sumatera Utara, 

Riau 

Belawan, Pekanbaru, Dumai, 

Tanjung Pinang, Lhoksumawe 

Pelindo II Sumatera Barat, Jambi, 

Sumatera Selatan, 

Bengkulu, Lampung, 

Jakarta 

Tanjung Priok, Panjang, 

Palmebang, Teluk Bayur, 

Pontianak, Cirebon, Jambi, 

Bengkulu, Banten, Sunda Kelapa, 

Pangkal Balam, Tanjung Pandan 

Pelindo III Kalimantan Tengah, 

Kaliantan Selatan, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur 

(sebelumnya Timor 

Timur) 

Tanjung Perak, Tanjung Emas, 

Banjarmasin, Benoa, 

Tenau/Kupang 

Pelindo IV Sulawesi (Gorontalo, 

Barat, Selatan, 

Tenggara, Tengah, dan 

Utara) Maluku, Irian Jaya 

Makassar, Balikpapan, Samarinda, 

Bitung, Ambon, Sorong, Biak, 

Jayapura 

Sumber : Setiono, 2010 

 

Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pada 

pasal 31 yang membahas mengenai usaha jasa terkait dengan angkutan 

perairan menyatakan bahwa demi kelancaran kegiatan angkutan di perairan, 

maka dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. 

Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud adalah: 

a. bongkar muat barang; 

b. jasa pengurusan transportasi; 

c. angkutan perairan pelabuhan; 

d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan 

angkutan laut;  

e. tally mandiri; 

f. depo peti kemas; 

g. pengelolaan kapal (ship management); 
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h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); 

i. keagenan Awak Kapal (ship manning agency); 

j. keagenan kapal; dan 

k. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance). 

 
2.3.3. Petikemas  

1. Pengertian Container atau Peti Kemas 

a) Berdasarkan Customs Convention on Containers (1972) dalam 

Hermanto (2008), yang dimaksud dengan container adalah alat 

untuk mengangkut barang yang : 

- Seluruhnya atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau 

karet dan dimaksud untuk diisi barang yang akan diangkut. 

- Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipergunakan 

berulang kali untuk pengangkutan barang. 

- Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan 

barang dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dulu dibongkar 

kembali. 

- Dibuat sedemikian rupa untuk langsung dapat diangkut, 

khususnya apabila dipindah dari satu ke lain kendaraan. 

- Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan dikosongkan 

- Mempunyai isi diukur bagian dalam sebesar 1 m atau lebih. 

b) Dalam pengertian container termasuk perlengkapan dan 

peralatan untuk container yang diangkut bersama-sama 

dengan container bersangkutan. 

c) Dalam pengertian container tidak termasuk kendaraan atau 

suku cadang kendaraan atau alat kemas. 
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d) Peti Kemas dibuat kokoh/kuat dan dilengkapi dengan pintu 

yang dikunci dari luar. Semua bagian dari Peti Kemas termasuk 

pintunya tidak dapat dilepas atau dibuka dari luar tanpa 

meninggalkan bekas nyata.  

e) Pada pintu disediakan tempat pemasangan materai sedemikian 

rupa sehinggga apabila dikunci dan dibubuhi materai, tidak 

dimasukkan atau dikeluarkan barang tanpa meninggalkan 

bekas yang nyata atau tanpa merusak materai. 

2. Jenis Peti Kemas 

a. Disamping container yang berupa peti atau karet, ada juga Peti 

Kemas berupa tongkang (barge) dengan atau tanpa motor 

penggerak sendiri atau ditarik dengan kapal tunda. 

b. Selain dari itu ada juga Peti Kemas yang dilengkapi dengan 

mesin pendingin (refrigerated container) dan malahan ada yang 

pakai roda dengan atau tanpa mesin penggerak. 

3. Penggunaan Peti Kemas 

Peti Kemas (container) digunakan untuk pengangkutan barang : 

a. Dari luar negeri/luar dari pabean (impor) 

b. Ke luar negeri/luar dari pabean (ekspor) 

c. Interinsuler apabila sudah dipenuhi persyaratan-persyaratan 

impor 

4. Istilah-istilah dalam penggunaan Peti Kemas (Container) 

a. FCL (Full Container Load) atau CY (Container Yard) Isi 

container satu jenis barang dari satu orang pengirim dan satu 

orang penerima 

b. LCL (Less Container Load) atau CFS (Container Freight 

Station) Isi container terdiri dari berbagai jenis barang dan 
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pengirim maupun penerima barang (dapat) lebih dari satu 

orang 

c. Door-to-door Penggunaan container dari tempat/gudang 

pengirim barang sampai ke tempat/gudang penerima barang 

disebut door-to-door service. 

d. TEU (Twenty foot Equivalent Unit) Peti Kemas mempunyai 

ukuran baku (standar) yang ditetapkan oleh ISO (International 

Shipping Organization) yakni : 8 kaki lebar X 8 kaki tinggi, 

sedangkan panjangnya berbeda-beda antara 10 kaki, 20 kaki, 

dan 40 kaki. Ukuran dasar yang dipakai adalah Peti Kemas 

dengan ukuran 20 kaki, sehingga dalam container dikenali 

istilah satuan TEU dengan kapasitas 15 – 20 ton. Selain dari 

ukuran diatas, pada setiap container dicatat berat dari container 

bersangkutan dalam keadaan kosong. 

e. Stuffing Penyusunan Peti Kemas di dalam kapal maupun di 

terminal disebut stuffing. 

f. Stripping/Unstuffing Pengeluaran barang dari dalam container 

disebut stripping namun ada juga yang menyebutnya 

unstuffing.  

g. Reefers Pengiriman barang dengan menggunakan istilah refers 

yang berarti pengiriman barang dengan menggunakan kapal 

atau container yang didinginkan (refrigerated ship or container). 

h. Roro (Roll on roll off) Roro adalah Peti Kemas yang beroda 

sehingga memudahkan pemuatan dan pembongkarannya, 

yakni didorong atau ditarik dan ada pula yang dilengkapi 

dengan mesin penggerak sendiri. Kapal yang khusus dipakai 



32 

 

untuk Roro, disebut roll on/roll off ship yang mempunyai pintu di 

buritan atau di lambung.  

i. Lash (Lighter aboard ship) Lash adalah container yang 

berbentuk tongkang (barge) dengan atau tanpa mesin 

penggerak. 

j. Mother Vessel/Lash Vessel Kapal dengan konstruksi khusus 

untuk mengangkut lash dan dapat disebut kapal induk, yaitu 

mempunyai derek khusus yang bergerak dari bagian depan ke 

bagian belakang kapal dan sebaliknya untuk membongkar atau 

memuat lash di atau dari buritan kapal. 

k. Flash (Feeder vessel for lash barge) Flash menyerupai dok 

terapung yang dapat dibenamkan atau diapungkan di air untuk 

memuat atau menurunkan lash. Flash biasanya tidak memiliki 

mesin penggerak sehingga ditarik oleh kapal tunda ke tempat 

tujuan. Karena pengangkutan dengan menggunakan container 

sedang pesat berkembang, tidak mustahil apabila kelak akan 

timbul istilah-istilah yang lain. 

Petikemas yang digunakan dalam pengangkutan barang di pelabuhan 

Indonesia bagian timur memiliki karateristik yang berbeda. Seperti yang di bahas 

dalam jurnal teknik (Wijaya dan Nugroho, 2012). Akibat dari pelayaran indonesia 

di kawasan indonesia timur memiliki fasilitas pelabuhan maupun infrastruktur 

masih sangat minim. Petikemas di Indonesia biasanya dipakai pada pelayaran di 

wilayah indonesia barat. Sedangkan di bagian timur, barang diangkut 

menggunakan GC (General Cargo) atau bisa juga di angkut dega petikemas 

yang tergolong unik karena memiliki ukuran yang berbeda dari petikemas pada 

umumnya. Petikemas ini disebut dengan petikemas non-standart, petikemas 

jenis ini digunakan dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu: (1) Akses darat 
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di daerah tujuan kurang memadai; (2) untuk ukuran petikemaas 5”, Crans kapal 

hanya mampu mengangkat beban 6 ton, sedangkan petikemas hanya mampu 

menahan beban 2 ton; (3) Barang muatan akan lebih aman dari kerusakan jika 

dibandingkan dengan pengangkutan menggunakan cargo; (4) dan penerimaan 

barang lebih terkoordinir. 

Penelitian ini didasari pada beberapa penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa hal yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan penelitian sebelumnya. 

 
2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasari pada beberapa penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa hal yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan penelitian sebelumnya. 
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Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rusdiyansyah 

Alfan 

(2011) 

Analisis Biaya Transaksi pada 

Pelayanan Izin Usaha (Studi 

Kasus pada Penggunaan 

Layanan Izin HO dan 

Penyelenggara Layanan Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Malang) 

Metode kualitatif dengan 

menggunakan 

pendekatan deskriptif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta yag 

ditemukan dilapangan bahwa adanya 

kekurangan informasi yang menimbulkan 

adanya biaya transaksi. Kemudian ditemukan 

pula dimana masih tingginya penyalahgunaan 

wewenang, masih lemahnya pengawasan 

aparatur, ketidakefektifan prosedur, kurang 

transparan/ professional/ akuntabel. Pada 

pelayanan izin usaha BP2T Kota Malang 

secara umum telah mencerminakan 

determinan yang mempengaruhi besaran dari 

biaya transaksi pada pelayanan izin usaha. 

determinan besaran biaya transaksi 

diidentifikasi menjadi, biaya pencarian 

informasi, biaya pengorbanan waktu, dan 

biaya negosisasi. Hal ini mengidentifikasi 

bahwa masyarakat yang telah mengurus dan 

mendapatkan surat izin usaha pada BP2T 

Kota Malang juga mengeluarkan biaya-biaya 

transaksi selain biaya produksi. 

2 Tamara Aulia Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Terhadap Kepuasan Pengguna 
Jasa PT. Pelabuhan Indonesia 

Analisis Kualitatif dan 

Kuantitatif 

Pengaruh antara kelima dimensi pelayanan 
(reliability, responsiveness, assurance, 
emphaty, tangible) berpengaruh signifikan 



 

No Nama Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian 

(2011) IV (Persero) Cabang Terminal 
Petikemas di Makasaar 

terhadap kepuasan pengguna jasa. Dimana 
semakin baik pelayanan yang diberikan oleh 
perusahaan maka akan secara langsung 
dapat meningkatkan kepuasan pengguna 
jasa. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig <0.05. 
 

3 Sucihatiningsih 

DWP dan Waridin 

(2010) 

Model Penguatan Kapasitas 

Kelembagaan Penyuluh 

Pertanian Dalam Meningkatkan 

Kinerja Usaha Tani Melalui 

Transaction Cost (Studi Empiris 

di Provinsi Jawa Tengah) 

Metode kuantitatif dan 
kualitatif 

Dari hasil telaah kinerja penyuluhan 
disimpulkan bahwa presepsi responden 
terhadap kinerja penyuluh pertanian untuk 
komoditas kedelai (Grobogan) dan Padi 
(Klaten) tergolong sedang. Hal ini terjadi 
karena penyuluh sudah terbiasa memberikan 
penyuluhan untuk komoditas tanaman pangan 
pada saat orde baru, sedangkan di Kabupaten 
Magelang kinerja penyuluh pertanian rendah 
karena penyuluhan pada komoditas 
hortikultura, khususnya sayuran tergolong 
baru. Bisa disimpulkan kinerja pertanian di 
daerah penelitian tidak efisien dan ada 
kesempatan mengoptimalkan produksi usaha 
tani melalui konseling. 

4 Aldila Nuris 

Shoumi 

(2008) 

Analisis Biaya Transaksi 
Kelompok Tani Padi (Kontrak 
dan Non-Kontrak) Studi Kasus 
di Desa Tegalgondo Kecamatan 
Kang Ploso Kabupaten Malang 

Penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif 

Analisis efisiensi yang diperleh dari 
perbandingan total biaya transaksi dan 
pendapatan dapat diketahui bahwa kelompok 
tani non-kontrak lebih efiein dibandingkan 
dengan kelompok tani kontrak. 

Sumber : Berbagai sumber diolah, 2014 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain atau penelitian terdahulu 

adalah peneliti ini lebih menyoroti bagimana proses pengeluaran petikemas 

impor dan biaya transaksi apa saja yang muncul dan bisa menimbulkan tingginya 

biaya logistik. Meskipun memiliki persamaan dengan menggunakan teori biaya 

transaksi namun berbeda dengan apa yang akan dihadapi oleh peneliti. Dari tiga 

penelitian terdahulu memiliki kesamanaan dengan menggunakan teori biaya 

transaksi namun memiliki konteks yang berbeda. Pada Rusdiansyah melihat 

konteks biaya transaksi pada pelayanan izin usaha di Kabupaten Malang. 

Sedangkan Aldila melihat biaya transaksi pada kelompok tani padi. Dan terakhir 

yang memiliki kesamaan dengan menggunakan teori biaya transaksi adalah 

Sucihatiningsih DWP dan Waridin yaitu pada penguatan kapasitas kelembagaan 

penyuluh pertanian dalam meningkatkan kinerja usaha tani. Ada satu penelitian 

yang tidak melihat dari teori biaya trasaksi namun memiliki kesamaan penelitian 

pada petikemas namun perbedaanya peneliti meneliti pada kualitas pelayanan. 

 
2.5. Kerangka Pikir 

Pada mekanisme pengeluaran petikemas di jasa pelayaran yaitu PT. 

Terminal Petikemasa akan melakukan sebuah perjanjian atau kontrak antara 

pengusaha selaku pemohon melalui penyedia jasa EMKL/ PPJK dengan bea 

cukai. Kemudian dari kontrak yang terjadi akan diidentifikasi biaya transaksi apa 

saja yang muncul dalam mekanisme pengeluaran petikemas. Dari proses 

pengeluaran petikemas pihak TPS memberikan prosedur yang harus dipenuhi 

oleh pihak pemohon. Seperti pemenuhan secara administrasi yang mana pihak 

pemohon harus melengkapi dokumen. Memenuhi semua perlengkapan dan 

mengikuti prosedur yang ditetepakan oleh TPS. Dalam prosesnya ada banyak 

faktor yang akan mempengaruhi timbulnya biaya transaksi dalam pengeluaran 

petikemas impor di PT TPS. Adanya informasi yang tidak simetris, kemudian 



37 

 

biaya transaksi sebelum kontrak (ex-ante) dan biaya transaksi setelah kontrak 

(ex-post). Kerangka pikir akan digambarkan dengan bagan di bawah ini.  

 
Gambar 2.2 : Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ilurstrasi Penulis, 2014 
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