
BAB 1 

PENDAHULUAN 

• Latar Belakang Masalah 

Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan 

oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan 

bersama. Perdagangan internasional juga membahas tentang keseimbangan neraca 

perdagangan internasional, hambatan perdagangan dan kebijakan pemerintah. Salah satu 

contoh perdagangan internasional adalah ekspor. (Andri Feriyanto, 2015) 

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari 

dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan 

total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara 

barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. (Adrian Sutedi,2014) 

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara 

lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai 

menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat International. Ekspor dibagi 

menjadi dua macam yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Jenis-jenis barang 

yang di ekspor pun berbagai macam, mulai dari barang konsumsi, bahan baku (Raw 

Material), barang industry, dan jasa. 

Di dalam proses kegiatan ekspor, pengisian data pada sistem PEB sangat penting. 

Pengisian data bisa dimulai dari mengisi kolom Nomer Pengajuan, Kantor Pabean Muat, 

Jenis Ekspor, Kategori Ekspor, Cara Perdagangan, lalu Cara Pembayaran. Setelah itu 

mengisi pada kolom Shipper atau Eksportir, lalu mengisi kolom Consignee atau Importir 

dan nama PPJK, setelah itu mengisi kolom Data Pengangkutan, kolom Data Pelabuhan, 

kolom Dokumen Pelengkap Pabean, kolom Data Tempat Pemeriksaan, kolom Data 

Perdagangan, kolom Data Transaksi Ekspor, kolom Data Peti kemas, kolom Data 

Kemasan, kolom Data Barang Ekspor, kolom Data Penerimaan Negara, lalu mengisi Tanda 

Tangan Eksportir / PPJK. 

Sedangkan untuk dokumen yang dibutuh kan untuk pengisian data di sistem PEB dalam 

kegiatan ekspor adalah Delivery Order, Shipping Instuction, Packing List, Invoice, Letter 



of Credit, Bill of Lading, danCertificate of Origin. Surat Keterangan Pemeriksaan, 

Dokumen tersebut berisikan data-data yang siap dimasukan dalam pengisian data pada 

sistem PEB.  

Dalam proses kegiatan ekspor tentunya melibatkan banyak pihak yang saling memiliki 

keterkaitan. Keterkaitan antara satu pihak dan pihak lain sangat penting peranannya. 

Beberapa pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor adalah Shipper, Consignee, Perusahaan 

Pelayaran, Pelabuhan, Emkl, PPJK, Freight Forwarder, Bea Cukai, Surveyor, dan Kantor 

Balai Karantina, Bank, Kantor Asuransi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa ekspor adalah EMKL, yang 

memastikan adanya jaminan pengiriman barang dengan aman serta tepat waktu, karena hal 

itulah yang selalu diinginkan oleh para eksportir , begitu pula dengan kelengkapan 

dokumen yang dibutuhkan demi kelancaran kegiatan pengiriman barang ekspor.  

Dalam hal ini peran perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) sangat vital di 

dalam dunia perdagangan internasional / ekspor Salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah PT. Bahtera Satria Adidaya 

Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan 

tersebut menjadi pokok permasalahan yang berjudul “PROSEDUR PENGIRIMAN 

EKSPOR KAIN GREIGE OLEH EMKL PT. BAHTERA SATRIA  ADIDAYA 

(BSA)  SEMARANG”. 

 

 

  

• Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ini dimaksudkan agar para pembaca dan 

penulis mengerti pokok-pokok dari permasalahan karya tulis ini dan diambil rumusan 

masalah sebagaiberikut : 

• Apakah dalam proses pengisian data PEB pada system aplikasi PEB oleh PT, Bahtera 

Satria Adidaya Semarang, ada ketentuan dan prosedure tertentu ?  



• Apakah dalam proses pengisian data PEB pada system aplikasi PEB oleh PT, Bahtera 

Satria Adidaya Semarang, membutuhkan dokumen-dokumen pendukung sebagai data 

untuk pengisian PEB pada system aplikasi PEB ?  

• Apakah dalam proses kegiatan ekspor kain grey oleh PT. Bahtera Satria Adidaya 

Semarang, ada instansi-instansi yang terkait  

• Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

• Tujuan Penulisan 

• Untuk mengetahui, proses pengisian data PEB pada system aplikasi PEB, yang 

dilakukan oleh perusahaan jasa EMKL PT. Bahtera Satria Adidaya Semarang. 

• Untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan pada proses pengisian data 

PEB pada sistem aplikasi PEB, yang dilakukan oleh perusahaan jasa EMKL PT. 

Bahtera Satria Adidaya Semarang.  

• Untuk mengetahui instansi apa saja yang terkait dalam proses ekspor kain grey oleh 

perusahaan jasa EMKL PT. Bahtera Satria Adidaya Semarang. 

• Kegunaan Penulisan 

• Bagi Penulis: 

• Dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program DIII 

Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. 

• Dapat mengetahui alur ekspor, proses pengisian data pada system aplikasi PEB, 

dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian system aplikasi PEB. 

• Dapat mengetahui instansi-instansi apa saja yang terkait dalam proses ekspor 

berlangsung. 

• Bagi Perusahaan 

• Dapat Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan 

pemikiran yang baik bagi PT. Bahtera Satria Adidaya Semarang dalam 



mengembangkan usaha dan menentukan kebijakan yang berhubungan dengan alur 

ekspor tersebut. 

• Bagi Lembaga Unimar AMNI 

• Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi taruna/taruni 

Universitas Maritim AMNI Semarang, khususnya untuk Program DIII 

Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. 

• Sistematika Penulisan 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan serta Sistematika Penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang, Pengertian Ekspor, Pengetian EMKLemkl, 

pengertian System aplikasi PEB, Dokumen yang dibutuhkan, dan Instansi-instansi 

yang terkait. 

BAB 3: METODE PENGUMPULAN DATA 

Bab ini berisi uraian tentang, Jenis, Sumber Data serta Metode yang digunakan 

selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

BAB 4: PEMBAHASAN DAN HASIL 

Bab ini berisi uraian tentang, gambaran umum : Objek Pengamatan, Struktur 

Organisasi Perusahaan, gambaran Kondisi Perusahaan tempat prada, Prosedur dan 

Dokumen pengisian PEB, dan instansi-instansi yang terkait selama proses ekspor 

berlangsung. 

 

 

BAB 5: PENUTUP 

Bab ini berisi uraian tentang, Kesimpulan dan Saran serta rangkuman dari karya 

tulis ilmiah / KTI ini. 

 


