
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian  Ekspor 

     Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan 

yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas 

dasar kesepakatan bersama (Andri Feriyanto, 2015). 

     Ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean (Hamdani, 

Pebriana Arimbhi, 2014). 

     Ekspor adalah pengangkutan barang dari suatu negara ke negara lain untuk 

dijual (Tumpal Rumapea, 2010). 

     Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (Herman 

Budi Sasono, 2013). 

     Ekspor adalah pengiriman barang ke luar daerah Pabean Indonesia (Daud 

S.T. Kobi, 2011). 

     Ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam negeri 

ke luar wilayah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. 

(Andri Feriyanto, 2015) 

     Pengertian ekspor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari Daerah Pabean (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan). 

     Dari beberapa pengertian tentang ekspor diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari daerah pabean 

Indonesia memasuki daerah pabean negara lain dengan aturan-aturan tertentu 

mengenai barang dan sistem pengangkutannya. 

 

 

2. Dokumen - Dokumen Ekspor 

     Dokumen dalam kegiatan ekspor memiliki peranan yang sangat  

penting karena kebenaran dari isi dokumen tersebut yang dapat memperlancar 

arus perdagangan ekspor. Tentunya dokumen-dokumen ini dibuat dalam standar 

baku menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dengan tujuan 



untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dokumen. Jenis jenis 

dokumen ekspor adalah sebagai berikut: 

a. Invoice 

     Adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan, data-data dalam 

invoice akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, 

jumlah penutupan asuransi. Dan penyelesaian segala macam bea masuk. 

(Andri Feriyanto, 2015: 98)Invoice dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu: 

1) Proforma Invoice 

     Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual 

kepada pembeli yang potensial juga merupakantawaran pada pembeli 

untuk menempatkan pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh 

pembeli supaya instansi yang berwenang di negara importir akan 

memberikan izin impor.Faktur ini biasanya menyatakan syarat-syarat 

jual beli dan harga barang sehingga segera setelah pembeli yang 

bersangkutan telah menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang 

pasti.Penggunaan faktur ini juga digunakan bilamana penyelesaian 

akan dilakukan dengan: 

a) Dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum Shipment 

b) Atas dasar consigment, 

c) Tergantung pada tender 

(Andri Feriyanto, 2015: 99) 

 

2) Commercial Invoice 

     Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang 

dijual dan harga dari barang-barang tersebut serta perhitungan 

pembayaran. Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada 

pembeli (importir) yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang 

tercantum dalam L/C dan ditandatangani oleh yang berhak 

menandatangani. (Andri Feriyanto, 2015: 99) 

b. Packing List / Weight List 

     Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari 

barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya 

dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. 

Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara 



mengepaknya. Dengan adanya packing list maka importir atau pemeriksa 

barang tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan uraian barang 

haruslah sama dengan seperti tercantum dalam commercial invoice. (Daud 

Kobi, 2011: 20) 

c. Bill of Lading 

     Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang 

juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti 

adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. (Daud 

Kobi, 2011: 17) 

d. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) 

     Surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari 

suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau 

sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan dan untuk mencegah 

masuknya barang dari negara terlarang. (Daud Kobi, 2011: 20) 

 

 

3. Instansi-Instansi Terkait Ekspor Barang 

     Dalam pelaksanaan kegiatan Ekspor barang, khususnya eksporgarment, 

eksportir tentunya akan berhubungan dengan beberapa instansi / pihak-pihak 

dalam hal perijinan dan pengurusan dokumen ekspor. Menurut pendapat 

beberapa ahli pelaku ekspor impor, instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan 

ekspor barang adalah sebagai berikut: 

a. Eksportir / Seller/ Penjual 

     Yaitu pihak yang menjual barang kepada importir (buyer) di luar negeri. 

b. Importir / Buyer / Pembeli 

     Yaitu pihak yang membeli barang dari eksportir (seller) dari negara lain. 

c. Mediator / Broker 

     Yaitu pihak yang menjadi perantara antara eksportir dan importir dalam 

melakukan transaksi ekspor impor. Dalam beberapa kondisi, eksportir dan 

importir memerlukan jasa perantara / mediator. Pada umumnya mediator 

berfungsi untuk membantu eksportir dan importir dalam melakukan 

transaksi. 

d. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) 

     Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut  



barang dari tempat eksportirdanimportir ke pelabuhan laut atau sebaliknya. 

Di Indonesia pada umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda 

transportasi truck atau kereta 

api.Modatransportasikeretaapibanyakdigunakanuntukpengirimanbarangjara

kjauhmelaluijalurdarat, 

sedangkantruckdigunakanuntukpengangkutanjarakdekathinggamenengah. 

e. Bea Cukai (Customs) 

     Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di bawah 

kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi 

kegiatan ekspor – impor, memungut bea masuk, bea keluar, serta pajak 

dalam rangka ekspor maupun impor, mengawasi peredaran minuman yang 

mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok  atau barang 

hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, 

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bertambah fungsi dan tugasnya 

sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan 

atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. 

f. Carrier (Shipping Line, Air Line, Freight Forwarder) 

     Carrier dalam bahasa umum bisa diartikan sebagai pengangkut.Dalam 

praktek ekspor impor, sebutan carrier biasanya ditujukan bagi perusahaan 

atau moda transportasi yang bertugas mengangkut barang ekspor impor dari 

pelabuhan muat menuju ke pelabuhan tujuan (port to port). Perusahaan 

carrier biasanya adalah Shipping Lines, Air Lines, atau Freight Forwarder. 

g. Bank 

      Merupakan Instansi pemerintah atau swasta yang bertugas untuk 

memfasilitasi pembayaran internasional. 

h. Perusahaan Asuransi 

     Merupakan pihak yang ditunjuk oleh eksportir atau importir sebagai 

penanggung risiko dalam ekspor impor. 

i. Surveyor 

     Dalam perdagangan ekspor impor, Surveyor bertugas “memastikan” 

kondisi (kualitas dan kuantitas) barang sesuai dengan yang diminta oleh 

pihak – pihak yang berkepentingan dengan cara melakukan inspeksi dan 

kemudian menerbitkan sertifikat. Salah satu perusahaan Surveyor yang 

cukup populer di Indonesia adalah SUCOFINDO. (AndriFeriyanto, 2014) 



 

 

 

1.2 Gambaran Umum Obyek Penulisan 

1. Sejarah PT. Apparel One Indonesia 

     PT. Apparel One Indonesia berdiri sejak 19 Agustus 2011 di kawasan berikat 

Rukti Mukti Bawana, Technopark Blok B 5 KITW Semarang, Jawa Tengah, 

Indonesia. PT. Apparel One Indonesia berada dalam naungan BBI Group (Bina 

Busana Internusa) dan didukung penuh oleh Triputra Group. 

     PT. Apparel One Indonesia merupakan perusahaan joint venture antara BBI 

Group (Bina Busana Internusa) dengan Liberty Group (Thailand). Apparel One 

Indonesia memulai bisnis dengan 5 lini produksi pada tahun 2011, dengan fokus 

produksi pada sport wear& fashion. Dengan order dari Adidas Jerman.  

     Maret 2016, PT. Apparel One Indonesia meresmikan pabrik kedua yang 

diberi nama PT. Apparel One Indonesia factory 2 yang beralamat di Kawasan 

Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. PT. Apparel One 

Indonesia 2 juga fokus memproduksi sport wear dengan order dari Adidas 

Jerman. Dengan komitmen kerja yang baik bersama mitra kerja, PT. Apparel 

One Indonesia memiliki intensitas ekspor garmentyang sangat besar, apalagi 

dengan adanya order dari Adidas Jerman membuat PT. Apparel One Indonesia 

berkembang pesat pada industri tekstil bahkan hingga mencapai kancah 

internasional. 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

     Dalam menjalankan usahanya untuk menjadi perusahaan yang produktif, PT. 

Apparel One Indonesia memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai landasan 

berfikir dalam setiap kegiatan perusahan, yaitu sebagai berikut: 

 

 

Visi: 

“Menjadi perusahaan global yang mengedepankan kualitas dan pelayanan bagi 

pelanggan”. 

Misi: 

a. Berkomitmen menghasilkan produk pakaian jadi yang berdaya  saing tinggi 

untuk pasar domestik dan internasional dan berwawasan lingkungan. 



b. Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui 

optimalisasi dan efisiensi di segala bidang. 

c. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi 

kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama team 

serta organisasi yang profesional. 

3. Lokasi Perusahaan 

 

 

Gambar 3.2. Lokasi Perusahaan 

 PT. Apparel One Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Struktur Organisasi 

RuktiMuktiBawanaBlock B5, KITW, Semarang – Jawa Tengah, Indonesia. 

 

 



 

a. CEO( Chief Executive Officer )     

- Merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional 

bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan 

pemasaran. 

- Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan 

dengan kefektivan dan biaya seefisien mungkin. 

- Merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi perencanaan strategi 

bisnis atau korporat baik untuk jangka waktu menengah maupun 

panjang dengan mengacu pada visi dan misi perusahaan. 

- Mengidentifikasi dan meningkatkan performa operasional perusahaan 

dengan cara memotivasi divisi di perusahaan. 

b. Direktur 

- Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

- Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian 

- Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

- Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan. 

c. Departemen 

- Memimpin departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah 

digariskan oleh direktur. 

CEO 

Lukman 
Widjaya 

Director 

COO 

• Chua Jong Theck 
Edmund 

CFO 

• Gwenneth 
Cahyarini 

HRM 

• Tri Yuwono 

Divisi 

Operasi 

• Ir. Roma Uliano 

Merchandisin
g 

• Ir. Roma Uliano 

Quality 
Control 

• Maria Sylvia 

Keuangan 

• Paul Wang 

HR 
Development 

• Drs. Wibi 
Kristanto 

Departemen
t 

Purchasing 

• Stephanus 
Wibowo S.E 

Ekspor Impor 

• Tunggul 
Nainggolan 

Sub 
Departemen

t 

Cutting 

• Yuliana Ari 
Estanti 

Pola 

• Santi Tri 
Wahyuni, S.Pd 

Sample 

• Susi Ambarwati 

Produksi 

• Budi Darmawan 

Warehouse 

 



- Menentukan kebijakan pelaksanaan sesuai bidangnya yang secara 

fungsional menjadi tanggung jawabnya agar tercapai visi misi 

perusahaan. 

- Membina dan melaksanakan kerja sama untuk memecahkan persoalan 

yang timbul terutama menyangkut bidang yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

d. Sub Departemen 

- Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh departemen. 

- Bertanggung jawab atas sub departemen yang dipimpin masing-masing. 

- Menjalin kerja sama dengan karyawannya agar tercipta visi dan misi 

perusahaan yang diharapkan. 

 


