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BAB I 

PENDAULUAN 

A. Latar belakang 

Transportasi atau ekspedisi merupakan bidang kegiatan yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi 

masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan 

geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang 

terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan ekspedisi 

dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah 

Indonesia. Transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran  

ekspedisi  yang  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  yang berupa penyebaran 

kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi  hasil  

pembangunan  di  berbagai  sektor ke seluruh  pelosok  tanah  air misalnya, 

sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.
1
 Ekspedisi memegang 

peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Peranan 

ekspedisi dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa ekspedisi, suatu 

usaha tidak mungkin dapat berjalan, barang-barang  yang dihasilkan oleh 

produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai pada tangan pedagang atau pengusaha 

hanya dengan jalan ekspedisi, demikian juga agar sampai ke tangan konsumen. 

Kebutuhan akan ekspedisi merupakan bagian integral dalam kehidupan 

sehari-hari di segala aspek kehidupan manusia yang tidak terlepas dari keperluan 

akan  angkutan.  Tingkat  kehidupan  masyarakat  yang  tumbuh  dan berkembang 

                                                           
1
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Ekspedisi Darat, Laut, dan Udara, PT. Citra Aditya, Bandung, 

1991, hal 4. 



 

2 

 

menuntut perkembangan sistem ekspedisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang mobilitasnya semakin tinggi. Dewasa ini setiap manusia di suatu daerah 

tidak dapat memenuhi segala macam keperluannya sendiri. Selain karena sumber 

daya alam yang memang terbatas, tidaklah efisien dan tidaklah mungkin untuk 

diproduksi sendiri segala macam produk yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 

cenderung ada spesialisasi produk andalan daerah, artinya ada produsen dan 

konsumen yang harus dipertemukan di pasar, maka dalam hal ini angkutan 

sangatlah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan 

konsumen.
2
 

Barang-barang  yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat 

sampai di tangan pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus 

mempergunakan jasa ekspedisi. Oleh karena itu, fungsi ekspedisi adalah 

memindahkan barang-barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.
3
 

Di Indonesia khususnya di Jepara yang merupakan kota ukir, kota yang 

terkenal dengan seni ukiran kayunya, banyak perusahaan-perusahaan baik 

perorangan ataupun badan usaha yang bergerak di bidang furniture. Dalam 

kegiatan usahanya para pelaku usaha membutuhkan perusahaan ekspedisi untuk 

mengangkut produk atau barang-barang agar bisa sampai kepada konsumen. 

Seperti yang kita ketahui produk-produk furniture dari Jepara sudah tersebar di 

seluruh kota-kota di tanah air bahkan sampai ke mancanegara, itu semua tidak 

terlepas dari peran perusahaan ekspedisi. 
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Peran perusahaan ekspedisi dalam menunjang berlangsungnya kegiatan 

usaha Furniture di Jepara sangatlah penting. Oleh sebab itu, para pelaku usaha 

baik pengusaha furniture maupun pengusaha ekspedisi harus memahami betul 

bagaimana proses atau cara yang berhubungan dengan ekspedisi tersebut baik dari 

segi perjanjian maupun hak-hak beserta kewajiban dan tanggung jawabnya. 

Perusahaan furniture adalah produsen yang membuat produk furniture 

yang mencakup semua barang seperti kursi, meja dan lemari yang pada umumnya 

terbuat dari kayu, rotan dan bahan alami lainnya. Funiture merupakan salah satu 

kebutuhan dalam setiap rumah. Fungsinya tidak hanya untuk memperindah 

interior dalam rumah, tapi juga untuk sebuah estetika yang mencitrakan 

kepribadian si pemilik rumah, selain fungsi utamanya yang menjadi alat untuk 

membantu kebutuhan sehari-hari. 

Industri Furniture merupakan salah satu sektor industri yang terus 

berkembang di Indonesia khususnya di Jepara. Kebutuhan akan produk-produk 

dari industri Furniture terus meningkat karena sektor industri ini memberikan 

desain interior serta nilai artistik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga 

dapat menunjang berbagai aktifitas. Keadaan ini membuat para produsen mebel 

bersaing untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan 

konsumen. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli suatu produk adalah kualitas. Kualitas produk yang baik akan 

meningkatkan loyalitas pelanggan serta mampu menjaga persaingan dengan para 

kompetitor. Untuk itu para produsen selalu berupaya untuk bisa melakukan proses 
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produksi yang baik sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan 

spesifikasi konsumen. 

Perusahaan menurut Molengraaff, sebagaimana dikutip Abdulkadir 

Muhammad adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, 

bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan 

barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
4
 Pengertian 

produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau 

dipasarkan. Orang yang memakai atau yang memanfaatkan barang dan jasa hasil 

produksi untuk memenuhi kebutuhan adalah konsumen.
5
 Konsumen menurut 

kamus umum bahasa Indonesia adalah sebagai lawan produsen, yakni pemakai 

barang-barang hasil produksi.
6
 Inosentius Samsul menyebutkan bahwa, konsumen 

adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun 

diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.
7
 

Perusahaan sebagai pelaku bisnis harus memperhatikan berbagai aspek 

khusus yang dijalankan untuk menarik konsumen, seperti membentuk citra 

sebagai  pembentuk kualitas pada produk. Selain itu, perusahaan juga memiliki 

tanggung jawab sosial terhadap konsumen yang diwujudkan dalam kewajiban-

kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu:
8
 

1) Perhatian pada konsumen; 

2) Menyediakan produk yang aman; 

3) Kualitas produk sesuai dengan yang dijanjikan; 
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4) Memberikan garansi produk; 

5) Harga yang adil; 

6) Pengemasan produk dan pemberian label; 

7) Hak untuk mendapatkan keamanan; 

8) Hak untuk mendapatkan informasi; 

9) Hak untuk memilih; 

10) Hak untuk didengarkan. 

 

Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang 

dijaga kualitasnya, maka akan memberikan dampak tersendiri bagi konsumen. 

Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pelayanan yang memuaskan dan hasil 

produk yang berkualitas dapat diberikan oleh perusahaan kepada konsumen 

beserta hak-haknya. 

Perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

ekspedisi barang dan/atau orang, baik perusahaan yang berbentuk badan hukum, 

bukan badan hukum maupun perusahaan perseorangan. Purwosutjipto 

membedakan antara perusahaan ekspedisi dengan pengusaha traspor yaitu orang 

yang menerima barang-barang tertentu untuk diangkut dengan uang angkutan 

tertentu pula, tanpa mengikatkan diri untuk melakukan ekspedisi itu sendiri.
9
 

Dalam penggolongannya, perusahaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu; 

perusahaan badan hukum, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan 

perseorangan.
10

 Perusahan perseorangan seperti yang dituangkan dalam Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, kriterianya 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 

1. Usaha Mikro, Asset maksimal 50 Juta, dan Omzet maksimal 300 Juta. 

                                                           
9
 H.M.N.. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Ekspedisi, 

Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 19. 
10

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 

84. 



 

6 

 

2. Usaha Kecil, Asset > 50 Juta – 500 Juta, Omzet >300 Juta – 2,5 Miliar. 

3. Usaha Menengah, > Asset 500 Juta -10 Miliar, omzet  > 2,5 Miliar - 50 

Miliar. 

Kebanyakan pengusaha perseorangan di Jepara dalam melaksanakan 

kegiatan industrinya tidak jarang para pengusaha menggunakan perusahaan 

ekspedisi untuk mengangkut dan mengirim barang-barangnya agar sampai kepada 

konsumen. Dalam pelaksanaan ekspedisi barang-barang furniture yang rentan 

sekali terhadap kerusakan, dan proses pengirimannya membutuhkan waktu yang 

cukup lama maka perlu dilakukan dengan prosedur ekspedisi yang benar dan 

wajar agar tidak mudah mengalami kerusakan atau cacat. Oleh sebab itu, 

perusahaan ekspedisi harus benar-benar memperhatikan proses pengiriman 

tersebut karena keutuhan barang (tanpa kerusakan) sampai tujuan adalah tanggung 

jawab perusahaan ekspedisi. 

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspedisi itu sendiri harus 

diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan atau dengan perjanjian yang 

sudah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hukum ekspedisi dikenal tiga prinsip 

tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena 

praduga, dan tanggung jaawab mutlak. Hukum ekspedisi Indonesia umumnya 

menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan praduga.
11

 

Kewajiban perusahaan ekspedisi atau pengangkut dalam ekspedisi barang 

ialah mengangkut atau menyelenggarakan ekspedisi barang dari tempat pemuatan 

sampai tempat tujuan dengan selamat, agar barang muatan itu dapat diserahkan 
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kepada penerima dengan lengkap dan utuh, tidak rusak atau kurang, ataupun tidak 

terlambat (Pasal 1235 jo 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdata). Sebagai kontra 

prestasinya kewajiban penerima atau pengirim barang  adalah membayar uang 

angkutan dan ongkos-ongkos lain yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti bahwa 

kalau ekspedisi tidak selamat, maka tanggung jawab ada pada pihak pengangkut. 

Bentuk tanggung jawab pengangkut adalah membayar ganti rugi atas kerugian 

terhadap barang yang musnah atau rusak dalam ekspedisi tersebut.
 12 

Salah satu perusahaan jasa yang melayani pihak lain untuk mencarikan 

pengusahaan ekspedisi kapal di Jepara adalah Uniqueue Cargo yang beralamat di 

Jl. Raya Shima RT.06 / RW.03 Mulyoharjo - Jepara, Pengkol III, Pengkol, Kec. 

Jepara, Kabupaten Jepara. Profil Uniqueue Cargo adalah biro jasa yang bergerak 

di bidang ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dan International Freight 

Forwader. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002 di Jepara, yang mana saat itu 

Industri Furniture masih sedang mengalami booming atau kejayaan. Dengan 

memiliki kantor agent di berbagai negara seperti Singapore, Malaysia, China, 

Taiwan, Japan, India, Korea, Australia, Eropa, dan Canada. Uniqueue Cargo 

mampu melayani pengiriman cargo ke semua benua di Dunia dengan aman dan 

qualifed. Hal ini tidak lepas dari supports dan komitmen para staff profesional 

Uniqueue Cargo dalam melakukan pelayanan terhadap costumer.
13
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSPEDISI 

PERUSAHAAN FURNITURE DENGAN PERUSAHAAN EKSPEDISI 

UNIQUE CARGO JEPARA”. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang penelitian di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian ekspedisi perusahaan furniture dengan 

perusahaan ekspedisi Unique Cargo Jepara ? 

2. Bagaimana penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi konflik 

pelaksanaan perjanjian ekspedisi perusahaan furniture dengan perusahaan 

ekspedisi Unique Cargo Jepara ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian ekspedisi 

perusahaan furniture dengan perusahaan ekspedisi Unique Cargo Jepara. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perselisihan dalam hal 

terjadi konflik pelaksanaan perjanjian ekspedisi perusahaan furniture 

dengan perusahaan ekspedisi Unique Cargo Jepara. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian ekspedisi perusahaan furniture 

dengan perusahaan ekspedisi Unique cargo Jepara ini diharapkan dapat memberi 

manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

pengembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan khususnya 

Ilmu Hukum Perdata. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

terutama kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal ekspedisi 

terhadap pengiriman barang-barang furniture.  

a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka membuat 

kebijakan di bidang ekspedisi. 

b. Bagi pengusaha, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab perusahaan 

ekspedisi dalam pengiriman barang-barang furniture.  

c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab perusahaan 

ekspedisi terhadap pengiriman barang-barang furniture. 

E. Sistematika Penuisan 
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Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing saling terkait. 

Adapun sistematika skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut: 

BAB I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II berjudul tinjauan pustaka, yang menguraikan tentang tinjauan 

umum ekspedisi, tanggung jawab pengangkut dan perjanjian ekspedisi. 

BAB III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari 

skripsi ini yang isinya meliputi pelaksanaan perjanjian ekspedisi perusahaan 

furniture dengan perusahaan ekspedisi Unique Cargo Jepara dan penyelesaian 

perselisihan dalam hal terjadi konflik pelaksanaan perjanjian ekspedisi perusahaan 

furniture dengan perusahaan ekspedisi Unique Cargo Jepara. 

BAB V merupakan bab penutup yang merupakan jawaban dari 

permasalahan, terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta 

saran dari penulis. 


