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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan menjual atau membeli barang 

dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Dalam transaksi perdagangan 

internasional metode pembayaran dan persyaratan yang digunakan sangat berbeda 

dengan perdagangan domestic. Jika dilihat dari mekanisme hampir tidak ada 

perbedaan tapi pada kenyataannya sangat bervariasi dan berbeda.Selain itu 

persyaratan dalam perdagangan internasional seringkali memiliki makna yang 

berbeda dalam perdagangan internasional. Kerancuan dalam persyaratan itu bisa 

mengakibatkan kerugian dalam penjualan. Untuk mengatasi hal ini maka ICC 

(International Chamber of Commerce) membuat seperangkat aturan yang disebut 

Incoterm 2000.  

Incoterm 2000 adalah seperangkat peraturan internasional untuk memberikan 

penafsiran atas sejumlah istilah dalam perdagangan internasional yang menetapkan 

hak dan kewajiban dalam transaksi internasional. (Amir M.S. 2002: 89).Incoterm 

pertama kali dibuat pada tahun 1936. Incoterm telah mengalami perubahan dan 
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penambahan yang dilakukan berturut-turut  tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, dan 

yang terakhir pada tahun 2000. Incoterm 2000 dijadikan sebagi peraturan yang 

sejalan dengan praktek perdagangan internasional.   

Incoterm ini hanya terbatas pada materi yang berhubungan dengan hak-hak dan 

kewajiban pihak yang terkait dari kontrak jual-beli yang berkenaan dengan 

penyerahan barang yang diperdagangkan, untuk menetapkan persyaratan transportasi 

dan penyerahan barang dalam bentuk ringkas. 

  PT. INDO VENEER UTAMA adalah salah satu perusahaan eksportir furniture 

yang berda di Jalan Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar. Perusahaan ini 

telah mengekspor produk-produknya ke beberapa Negara antara lain Amerika dan 

sebagian Eropa.  Dalam proses pengiriman barang ke Negara tujuan ekspor terdapat 

hak dan kewajiban  PT.INDO VENEER UTAMA sehingga risiko kerugian dapat 

dihindari. Untuk mengatur ini maka eksportir menggunakan Incoterm 2000.   

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman 

bagi penulis secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian 

yang ilmiah. Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek 

yang diteliti, serta bertujuan agar penulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya 

terbatas da terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis 

merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 
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1. Jenis Incoterm apa yang digunakan oleh PT. INDO VENEER UTAMA ? 

2. Bagaimana kewajiban dan hak yang timbul akibat syarat perdagangan tersebut  ? 

3. Dokumen apa yag terdapat dalam perdagangan internasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat 

memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui jenis Incoterm yang digunakan oleh PT. INDO VENEER 

UTAMA. 

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul akibat syarat   perdagangan. 

3. Untuk mengetahui dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional. 

D. Kegunaan Penelitian  

Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai manfaat 

penelitian.Dalam penelitian ini mempunyai manfaat penelitian yaitu : 

1. Bagi perusahaan  

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas 

ekspor yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan eveluasi dengan 

perusahaan dalam mengambil aktivitas ekspor dan pengembangan usaha. 

2. Bagi mahasiswa dan pembaca lainnya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi mahasiswa 

jurusan Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan pokok 

permasalahan yang sama. 

3. Masyarakat 

Merupakan referensi bacaan sehingga dapat menambah pengetahuan tentang 

perdagangan internasional. 

  

E. Metode Penelitian  

Suatu penelitian pada dasrnya adalah bagian mencari, mendapatkan data untuk 

selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya 

proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian.  

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian. 

Metode ini terdiri dari : 

1. Ruang Lingkup penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah studi kasus, 

karena mengambil satu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan 

memfokuskan pada satu masalah. 

 

 

 

 

2. Jenis dan Alat pengumpul Data  
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a. Jenis data  

1) Data primer 

Yaitu data diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara 

wawancara langsung pada bagian ekspor dan staf/ karyawan PT. INDO VENEER 

UTAMA.  Data tersebut antara lain : 

- sejarah perusahaan.  

- Stuktur organisasi 

- Jumlah karyawan  

2) Data sekunder 

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku maupun bacaan lain.  

b. Metode pengumpulan data  

1) Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab 

secara langsung atau tidak langsung yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan 

pihak PT.INDO VENEER UTAMA.Pertanyaan tersebut antara lain : 

- Proses produksi 

- Jam kerja karyawan 

 

 

 

2) Studi pustaka 
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Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku/ referensi 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

3) Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis melihat langsung mengenai kegiatan yang dilakukan 

PT. INDO VENEER UTAMA. 

3. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Yaitu  data diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara 

wawancara langsung pada bagian ekspor dan staf/ karyawan PT. INDO VEMEER 

UTAMA yaitu pada bagian marketing, kepala bagian produksi dan staff/ 

karyawan PT. INDO VENEER UTAMA.  

b. Sumber data sekunder 

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku maupun sumber bacaan lain yaitu 

Makalah Prosedur Ekspor, Kontrak Dagang Ekspor 
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