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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan Perekonomian Indonesia saat ini sudah mulai maju di 

tandai dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia dari tahun 2013 dengan 

berjumlah 8.066.889.542 dan tahun dengan 2014 dengan jumlah  8.520.124.647 

yang mengalami peningkatan sebanyak 6,88 % dari tahun kemarin khususnya 

elektronik. Indonesia yang sebelumnya merupakan negara agraris mengalami 

perubahan dengan menjadi negara industri. Indonesia mampu memproduksi 

barang elektronik yang di ekspor ke berbagai Negara di dunia diantaranya 

Thailand, Malaysia dan berbagai Negara di Asia. 

Untuk meningkatkan daya saing ekspor dan peningkatan devisa negara 

dalam hal ini prosedur dan pengurusan dokumen ditetapkan peraturan 

perundangan yang bertujuan mengatur dan mempermudah pengawasanya demi 

kepentingan kelancaran dan kepastian sistem yang simpel, efektif dan efesien 

meskipun shipper maupun consignee mampu melakukan sendiri pengurusan 

dokumen namun pada umumnya mereka dalam penyelesaiaan dokumen ekspor 

maupun impor para eksportir dan importir lebih senang  menyerah kan pekerjaan 

itu kepada perusahaan EMKL karena EMKL bertanggung jawab atas barang dari 

gudang pemilik sampai ke container yard (CY) EMKL juga bertanggung jawab 

dalam penyelesain dokumen . 

Peranan perusahaan EMKL sangat vital dan penting dalam proses ekspor 

dan impor  karena perusahaan EMKL sangat memahami dokumen dan arus 

barang dari importir ke eksportir karena perusahaan EMKL memberikan jasa 

pengurusan dokumen kepada customer. 

Sesuai UU Kepabeanan pasal 29 ayat 2 tahun 2006 eksportir dan importir 

boleh mengurus atau mengerjakan sendiri dokumen dokumen ekspor impor tetapi 

pada umumnya eksportir dan importir mempercayakan pekerjaan tersebut kepada 

emkl dengan memberikan surat kuasa dengan alasan diatas penulis tertarik untuk 

menyusun karya tulis yang berjudul “Proses Penyelesaian Ekspor Wooden 
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Furniture Milik CV. Green Wood International oleh Ekspedisi Muatan 

Kapal Laut (EMKL) PT. Hanita Maju Persada Semarang“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan praktek darat (Prada) dan begitu 

luasnya masalah yang dihadapi maka penulis membuat suatu batasan-batasan 

sebagai berikut : 

1. Dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk kegiatan ekspor oleh 

perusahaan ekspedisi muatan kapal laut PT. Hanita Maju Persada 

Semarang ? 

2. Instansi apa sajakah yang terkait dalam prosedur ekspor PT. Hanita Maju 

Persada Semarang ? 

3. Bagaimana prosedur penyelesaian dokumen ekspor oleh PT. Hanita  Maju 

Persada Semarang ? 

4. Biaya apa saja yang timbul yang berkaitan dengan penyelesaian ekspor di 

PT. Hanita Maju Persada Semarang ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

1. Tujuan Penulisan  

a. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang akan diperlukan untuk 

kegiatan ekspor oleh perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di PT. 

Hanita Maju Persada Semarang  

b. Untuk mengetahui instansi yang terkait dalam prosedur ekspor oleh PT. 

Hanita Maju Persada Semarang  

c. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian dokumen ekspor oleh PT. 

Hanita Maju Persada Semarang  

d. Untuk mengetahui biaya apa saja yang timbul yang berkaitan dengan 

penyelesaian ekspor di PT. Hanita Maju Persada Semarang. 
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2. Kegunaan Penulisan 

Adapun kegunaan penulisan karya tulis yang saya harapkan dari hasil 

praktek darat (prada) ini adalah : 

a. Sebagai persyaratan untuk melaksanakan atau menyelesaikan program 

Diploma Tiga (D3) progam studi Nautika.   

b. Mendapatkan pengalaman bagaimana tata cara kerja selama praktek 

darat di PT. Hanita Maju Persada Semarang. 

c. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekspedisi muatan kapal laut. 

d. Untuk menambah khazanah kepustakaan civitas Akademika STIMART 

“AMNI”  Semarang.  

1.4 Sistematika Penulisan  

 Agar mendapat susunan dan pembahasan yang sistematis terarah pada 

masalah yang dipilih tersebut akan memberikan gambaran secara garis besar atas 

penulisan karya tulis nantinya.adapun sistematika dalam penulisan yang akan 

yang akan dituangkan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

BAB  1 : PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB  2 : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang pengertian ekspor, pengertian dan ruang 

lingkup emkl, dokumen yang diperlukan dalam kegiatan ekspor 

instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan ekspor barang PT. Hanita 

Maju Persada Semarang. 

BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

Merupakan bab yang menguraikan tentang gambaran sejarah berdirinya 

PT. Hanita Maju Persada Semarang. Meliputi, Syarat-syarat berdirinya 

PT. Hanita Maju Persada Semarang, bentuk badan hukum, dasar hukum 

berdirinya PT. Hanita Maju Persada Semarang serta, struktur organisasi 

dan tugas masing – masing EMKL. 
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BAB 4 : PEMBAHASAN  

Metodologi Penelitian  

Dalam bab ini penulis membahas masalah yang sudah teridentifikasi 

dalam bab 1, pemecahan masalah ini berdasarkan logika dedukatif 

(pernyataan yang logis dan benar berdasarkan teori-teori, aturan-aturan 

dan lain-lain). Deskripsi data yaitu berisi tentang penjelasan penulis 

tentang data-data yang diperoleh selama melakukan praktek.  

Pembahasan  

Menguraikan tentang dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 

ekspor,instansi-instansi yang terkait dalam penyelesaian dokumen 

ekspor, prosedur penyelesaian dokumen ekspor, biaya-biaya yang 

timbul dalam pengurusan barang ekspor PT. Hanita Maju Persada 

Semarang.  

BAB 5 : PENUTUP  

Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan bagian akhir dimana penulis karya tulis 

menyimpulkan seluruh pembahasan beserta solusi/ pencapaian yang 

dihasilkan. 

Saran  

Yaitu penulis saran-saran secara uraian berdasarkan pemecahan 

masalah. 


