
 
 

 1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda, dimana perbedaan 

tersebut menjadikan suatu negara berbeda dengan negara yang lainnya . Dari 

perbedaan tersebut menyebabkan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. 

Suatu negara membutuhkan peranan negara lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidup negaranya. 

     Peningkatan Ekspor menyebabkan peningkatan produktivitas, peningkatan 

prodiktivitas berati pula peningkatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dapat pula menjadi salahsatu daya tarik ivvestor untuk 

menanamkan modalnya. Selain itu, kinerja Ekspor yang baik bisa pula 

menjadi daya tarik trsendiri bagi investor asing karena menunjukkan tingkat 

daya saing internasional yang baik dan terbukanya peluang untuk 

menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor tersebut 

(Suci Safitriani,2014)  

     Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin pesat, 

ditandai dengan peningkatan nilai ekspor di Indonesia pada setiap tahunnya. 

Dengan semakin meningkatnya perkembangan ekspor, maka hubungan 

perdagangan dengan negara negara lain baik secara langsung maupun tidak 

langsung berdampak pada perubahan nilai indicator makro suatu negara (Ari 

Mulianta  Ginting,2013).  

     Transaksi ekspor-impor ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang 

penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang handal. Pemerintah 

Indonesia berusaha keras untuk memacu kegiatan ekspor ini dengan berupaya 

meningkatkan kualitas barang ekspor dengan memanfaatkan sumber daya 

alam  yang ada serta menambah jenis-jenis komoditi ekspor yang baru dan 

mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan perolehan devisa negara. 
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     Kegiatan ekspor timbul disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya 

dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap negara dalam menghasilkan suatu 

barang yang dibutuhkan. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang 

berkembang juga melakukan kegiatan ekspor ke negara lain. Indonesia 

mampu memproduksi LED TV yang diekspor ke berbagai negara di dunia 

diantaranya Arab Saudi, India dan Afrika Selatan. 

     Penanganan dokumen ekspor LED TV pada PT Intech Aanugrah 

Indonesia di mulai dari pemasaran dan menangani dokumen-dokumen 

ekspor. Untuk penanganan dokumen dibuat dengan sebenar-benarnya dari 

permintaan dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

     Untuk mengingkatkan daya saing ekspor dan devisa negara, dalam hal ini 

proses pengurusan ekspor ditetapkan dalam peraturan perundangan yang 

bertujuan untuk mempermudah dan mengatur pengawasannya agar kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. 

     Mengingat adanya penanganan dokumen ekspor yang melalui berbagai 

pihak-pihak yang terkait, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

tentang “Penanganan Dokumen Ekspor Electronics Good LED TV ke 

India di Kawasan Berikat Pt Intech Anugrah Indonesia di Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Kegiatan ekspor yang semakin pesat di era modern sekarang ini, dapat 

menambah komoditi ekspor dan mampu bersaing untuk meningkatkan devisa 

negara dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

menetapkan rumusan masalah dalam karya tulis ini sebagai berikut: 

1. Dokumen - dokumen apa saja yang digunakan dalam proses ekspor LED 

TV PT Intech Anugrah Indonesia ? 

2. Bagaimana proses ekspor LED TV di PT Intech Anugrah Indonesia? 

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam proses ekspor LCD TV di PT 

Intech Anugrah Indonesia ? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

     Tujuan disusunnya karya tulis ini merupakan pembandingan dan 

mempraktekkan antara teori yang didapat dalam perkuliahan maupun di 

studi kepustakaan dan gambaran dari tujuan dilaksanakannya Praktek 

Darat di PT INTECH ANUGRAH INDONESIA, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dokumen yang digunakan Eksport LED TV pada 

PT Intech Anugrah Iindonesia. 

b. Untuk mengetahui proses Eksport LED TV PT Intech Anugrah 

Iindonesia. 

c. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi saat proses Ekspor LED 

TV PT Intech Aanugrah Indonesia. 

2. Kegunaan Penulisan 

     Dengan dibuatnya karya tulis ini, penulis berharap karya tulis ini 

dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Taruna 

Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan (KPN). Adapun 

kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Penyusun 

     Untuk mengetahui secara rinci mengenai proses pengeksporan 

Electonics Goods LED TV dan mengetahui secara rinci mengenai 

dokumen-dokumen ekspor yang harus dibuat beserta poin-poin 

penting yang harus ada di dalam dokumen tersebut. 

b. Bagi Akademik 

     Memberikan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat 

bagi taruna taruni STIMART “AMNI” Semarang mengenai proses 

pengeksporan berserta dokumen-dokumen ekspor. 

c. Bagi PT. Intech Anugrah Indonesia. 

     Sebagai pembelajaran untuk meningkatan kegiatan ekpor dan 

dokumen-dokumen tentang ekspor. 
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1.4 Sistematika Penulisan  

     Adapun sistematika penulisan yang di tuangkan dalam penelitian, agar 

dapat diperoleh susunan dan pembahasan yang sistematis, terarah pada 

masalah yang dipilih serta tidak bertentangan satu sama lain, maka penulisan 

memberikan gambaran-gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis 

berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

     Pada bab ini memaparkan tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika 

penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

     Bab ini berisikan profil PT. Intech Anugrah Indonesia, Visi dan Misi 

perusahaan PT. Intech Anugrah Indonesia, lokasi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan serta alur proses ekspor barang. 

BAB 3 : METODOLOGI PENULISAN 

     Bab ini berisi tentang menguraikan pengertian ekspor, dokumen- dokumen 

yang berkaitan dengan penanganan dokumen ekspor, serta instansi terkait 

dengan Ekspor Electronic Good LED TV. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

     Dalm bab ini berisikan tentang jenis dan sumber data beserta metode-

metode yang dilakukan dalam proses pengambilan data serta dijelaskan 

secara singkat, kemudian melaksanakan prses penyelesaian dokumen ekspor 

Electronic Good LED TV serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pengurusan dokumen ekspor PT. Intech Anugrah Indonesia. 

BAB 5 : PENUTUP 

     Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penulis serta saran-saran 

yang mungkin dapat dijadikan sebagai sumbangan dalam rangka peningkatan 

produktifitas perusahaan dalam melaksanakan penyelesaian dokumen Ekspor 

Electronic Good LED TV. Penulisan karya tulis ini diakhiri dngan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang telah di ambil selama pelaksanaan 

penanganan proses dalam kegiatan ekspor. 


