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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia transportasi dan perdagangan memiliki perkembangan yang sangat 

pesat di beberapa negara belakangan ini. Perputaran barang dan uang semakin 

cepat, arus dagang kini tidak hanya terjadi dalam satu Negara melainkan sudah 

dilakukan antar negara. Aktivitas sektor perdagangan yang akhir-akhir ini terus 

meningkat perkembangannya memberikan dampak pada kegiatan pasar 

internasional yang juga terus berkembang pesat. Adanya kontrak, adanya 

perbedaan negara, adanya perbedaan waktu, merupakan karakteristik dalam 

transaksi perdagangan internasional. Berbeda dengan perdagangan domestik, 

perdagangan internasional ini melibatkan dua negara atau lebih dalam 

kegiatannya, yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi peraturan dan 

ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Perdagangan yang 

melibatkan antar negara lebih dikenal dengan istilah ekspor impor ini memegang 

peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan persaingan bidang logistik 

di dunia. 

      Proses penyaluran barang dan jasa ke negara lain telah dipermudah tetapi 

perdagangan ekspor mempunyai tahap-tahap penggunaan dan penyelesaian 

dokumen yang diisyaratkan, karena merupakan hal yang penting dan sudah ada 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melakukan kegiatan ekspor barang dan 

jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Perdagangan Internasional supaya 

kegiatan tersebut menjadi lancar dan adanya peraturan hukum yang mengikat 

untuk mengantisipasi apabila ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam 

proses tersebut. Telah ditunjuk pula pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan 

ekspor tersebut, seperti kantor Bea dan Cukai, Airline, Bank Devisa, dan lain-lain. 

Semua pihak itu dibentuk mempunyai fungsi untuk kepengurusan dokumen-

dokumen dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan kegiatan 
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ekspor, tetapi tidak secara fisik berurusan dengan barang atau komoditi yang akan 

diekspor. 

Saat ini, semakin banyak pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor, maka 

hal ini juga memberikan dampak pada bisnis freight forwarder yang juga ikut 

berkembang pesat. Oleh sebab itu menimbulkan banyaknya kompetitor yang 

mendorong para pengusaha freight forwarder memperbaiki mutu serta pelayanan 

yang memuaskan bagi eksportir dan importir di beberapa negara. Hal ini 

disebabkan karena dalam era perdagangan internasional sekarang ini arus barang 

masuk dan keluar sangat cepat. Maka untuk memperlancar bisnis, para pengusaha 

bisnis dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara 

pelaksanaan ekspor dan impor, baik dari segi peraturan yang selalu di update 

terutama yang berhubungan dengan informasi perdagangan internasional, 

kepabeanan, shipping maupun perbankan yang semuanya ini berkaitan antara satu 

sama lain dan hal ini sangat sering terjadi permasalahan di lapangan. 

Manajemen pergudangan ini tidak lepas dari berbagai kegiatan yang ada 

didalam gudang seperti penyimpanan barang, pengeluaran barang, pengepakkan 

barang, dan pengembalian barang (return barang). Saat perusahaan membeli 

bahan baku, proses penyimpanan barang dilakukan di gudang dengan pencatatan 

administrasi tertentu. 

Pengeluaran barang di gudang meliputi pengeluaran bahan baku untuk proses 

produksi, pengeluaran barang setengah jadi untuk diproduksi kembali dan juga 

pengeluaran barang yang telah diproduksi untuk dipasarkan. Kadang manajemen 

pergudangan ini juga meliputi pengemasan terhadap produk yang telah diproduksi 

sebelum dipasarkan pada konsumen. Semua aktivitas tersebut saling berkaitan dan 

tidak akan putus selama perusahaan tetap berproduksi. 
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Kemampuan suatu sistem produksi akan ditentukan oleh sistem penunjangnya. 

Gudang merupakan salah satu penunjang dan bagian penting dari suatu sistem 

produksi. Kondisi dan pengaturan yang baik dalam gudang diharapkan dapat 

menghindari kerugian perusahaan dan meminimalisasi biaya yang terjadi serta 

mempercepat operasional dan pelayanan pada gudang. Sistem pergudangan yang 

baik adalah sistem pergudangan yang mampu memanfaatkan ruang untuk 

penyimpanan secara efektif agar dapat meningkatkan utilitas ruang serta 

meminimalisasi biaya material handling. Kurangnya pemanfaatan ruang serta 

penyimpanan yang kurang efektif akan menyebabkan banyaknya produk yang 

tidak tertampung dalam gudang dan biaya material handling yang tinggi. 

Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan penentuan ulang terhadap 

kapasitas ruang penyimpanan dengan menentukan jumlah kapasitas ruang 

penyimpanan yang disesuaikan  dengan kebutuhan setiap produk, perancangan 

ulang terhadap ukuran blok, serta perancangan ulang terhadap tata letak blok-blok 

penyimpanan dalam gudang dan kebijakan penyimpannya agar permasalahan-

permasalahahan dalam tata letak penyimpanan barang di gudang lebih efisien. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

untuk mengembangkan masalah ini dengan melakukan penelitian dan 

mendokumentasikannya dalam sebuah laporan Karya Tulis dengan judul 

““Penanganan Barang (Sepatu Adidas) PT Dhana Persada Manunggal Oleh 

PT Mahesa Bahari Internasional.” 

1.2  Rumusan  Masalah 

       Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan Praktek Darat (PRADA) dan 

begitu luasnya masalah dalam penelitian yang dihadapi maka penulis membuat 

suatu batasan-batasan ini agar dapat di identifikasikan menjadi suatu focus 

masalah dalam kasus-kasus satu persatu yang sangat erat hubungannya antara satu 

dengan yang lain agar pembuatan karya tulis nantinya lebih berfokus pada 

masalah maka perlu di batasi.Adapun batasan tersebut antara lain : 

1. Dokumen apa saja yang diperlukan PT. Mahesa Bahari Internasional 

dalam pelayanan ekspor? 

2. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan dokumentasi dari PT. 

Mahesa Bahari Internasional ? 

3.  Alat apa sajakah yang di gunakan dalam menangani ekspor oleh PT. 

Mahesa Bahari Internasional? 

1.3Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis ingin mengaplikasikan teori-teori yang 

di dapat dari perkuliahan. Penulisan juga dilakukan dengan tujuan agar 

penelitian dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang 

dikehendaki dan juga dapat menambah wawasan serta pengalaman pada bidang 

yang diteliti. Keadaan atau kenyataan yang didapat dalam praktek darat, 

sehingga tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui prosedur atau tahapan yang dilakukan PT.   

Mahesa Bahari Internasional dalam ekspor. 
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b. Mengetahui dan menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam 

pengurusan dokumentasi PT. Mahesa Bahari Internasional. 

c. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan 

dalam ekspor. 

2.  Kegunaan Penulisan  

Selain mempunyai tujuan penulisan, penelitian ini juga mempunyai 

kegunaan penulisan. Kegunaan penulisan yang ada dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

1) Dapat mengisi dan membedakan dokumen dalam pelayanan 

ekpor  

2) Dapat membedakan instasi dan pihak- pihak yang terkait dalam 

proses ekpor 

3) Dapat mengetahui jenis- jenis alat yang digunakan di dalam 

gudang guna menangani proses ekpor  

b. Bagi perusahaan PT. Mahesa Bahari Internasional 

Penulisan ini diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu jasa 

pelayanan dibidang logistik khususnya di bidang ekpor. 

c. Bagi akademi STIMART “AMNI” Semarang 

1) Menjadi bahan referensi bacaan dikampus bagi taruna/ taruni 

2) Memberikan motivasi dan dukungan untuk diri sendiri dan  

3) orang lain, serta informasi mengenai pelayanan keagenan.  
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1.4  Sistematika Penulisan  

Agar dapat diperoleh suatu penyusunan dan pembahasan karya tulis yang 

sistematis, terarah pada obyek masalah yang dipilih serta tidak bertentangan 

satu sama lain, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar. 

Penulis membagi karya tulis yang akan dibuat ini menjadi 5 bab yang terdiri 

dari beberapa sub bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka 

    Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang 

digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis dan gambaran umum 

PT. Mahesa Bahari Internasional yang menjadi obyek penelitian. 

3. BAB III Metodologi Penelitian 

    Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian penulis. Dalam 

hal ini yang akan dibahas adalah jenis dan sumber data dan metode 

pengumpulan data. 

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan  

    Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai rumusan 

masalah yang meliputi prosedur atau tahapan ekspor, pihak-pihak yang 

terkait dalam pengurusan dokumentasi, dokumen-dokumen yang 

diperlukan. 

5. BAB V Penutup 

    Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab penutup ini penulis 

mengemukakan kesimpulan dan saran-saran kepada PT. Mahesa Bahari 

Internasional yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

sebagai langkah untuk peningkatan produktifitas perusahaan. 

 


