
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Salah satu bentuk kegiatan dalam sistem perekonomian adalah proses 

impor barang. Kegiatan impor ini tidak lain bertujuan untuk memperoleh 

kerjasama antar kedua negara. Dan kegiatan impor ini merupakan usaha 

untuk membeli produk dari negara lain dan kemudian dapat dipakai sendiri 

atau dijual kepada orang lain. Dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan 

ekonomi dunia meningkat tinggi, hal tersebut tentunya berpengaruh besar 

terhadap kegiatan impor. Dimana jumlah dan jenis barang yang akan dimpor 

semakin banyak dengan seiring perkembangan zaman. 

     Kegiatan impor tersebut timbul disebabkan suatu negara tidak memiliki 

produk atau fasilitas untuk pembuatan produk tersebut dan faktor iklim 

negara tersebut. Dengan keterbatasan tersebut mengakibatkan suatu negara 

membutuhkan negara lain untuk meningkatkan produk negara tersebut. 

Dengan adanya kegiatan Impor, ada beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan, mulai dari kualitas produk yang akan di Impor, harga produk 

yang akan di Impor, dan ketersedian barang tersebut akan menentukan 

dampak positif atau negativ. Dengan memperhatikan kualitas barang, harga 

barang dan ketersediaan barang yang akan di impor akan memberikan 

dampak positif untuk negara tersebut. 

     Dengan memperhatikan hal tersebut, sebagai contoh negara Indonesia 

membutuhkan negara lain untuk meningkatkan kualitas dan harga produk. 

Ada berbagai jenis barang yang tidak ada di Indonesia dikarenakan 

sumberdaya dan faktor iklim. Misalnya Polyester Staple Fiber adalah bahan 

baku untuk pembuatan benang. Polyester Staple Fiber ini di Indonesia tidak 

bisa diproduksi dikarenakan sumberdaya dan faktor iklim yang tidak cocok. 

Polyester Staple Fiber ini memiliki kualitas yang bagus, mulai dari harga 

yang ekonimis dan berbahan ringan. 
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     Mengingat bahwa Impor barang semakin banyak, penulis ingin lebih 

dalam mempelajari dokumen apa saja yang diperlukan utuk tebus DO(impor), 

penulis ingin lebih dalam mempelajari dokumen-dokmen apa saja untuk 

mengeluarkan Polyester Staple Fiber dari TPS, penulis ingin mengetahui 

fasilitas-fasilitas apa saja yang digunakan ketika proses kegiatan stafing, 

kemudian penulis ingin mengetahui instansi dan pihak yang terkait kegiatan 

striping dan terakhir penulis ingin mengetahui penyebab Polyester Staple 

Fiber tida bisa keluar dari TPS. Menyangkut hal tersebut penulis tertarik 

mengangkat masalah Impor yang berjudul ”Penanganan Dokumen Impor 

Polyester Staple Fiber PT. Excellence Qualities Yarn Menggunakan Ocean 

Freight Di PT. Multi Terminal Indonesia Cabang Surabaya” 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan Praktek Darat dan begitu 

luasnya masalah yang dihadapi penulis membuat suatu batasan batasan 

sebagai berikut : 

1. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk tebus DO? 

2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengeluarkan Polyester 

Staple Fiber oleh Ekspedisi Muata Kapal Laut PT.Multi Terminal 

Indonesia Cabang Surabaya? 

3. Fasilitas-fasilitas apa saja yang digunakan ketika proses kegiatan 

staffing dan stripping? 

4. Apa saja Instansi dan pihak yang terkait kegiatan Impor polyester 

staple fiber ? 

5. Apa saja penyebab Polyester Staple Fiber tidak bisa dikeluarkan dari 

TPS? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

     Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah memberikan arah dan 

pedoman dalam melaksanakan praktek darat serta melihat teori yang telah 

di dapat diperkuliahan maupun studi kepustakaan. Penulis berharap 
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mempraktekan secara langsung di dunia kerja, dengan studi dokumen 

dalam proyek Praktek Darat sehingga penulis mempunyai beberapa tujuan: 

a. Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan 

tebus DO. 

b. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

mengeluarkan polyester staple fiber milik PT. Excellence. 

c. Untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk staffing 

dan stripping. 

d. Untuk mengetahui instansi dan pihak dalam kegiatan stuffing dan 

striping polyester staple fiber. 

e. Untuk mengetahui penyebab polyester staple fiber tidak dapat keluar 

dari TPS. 

2. Kegunaan Penulisan 

     Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat antara lain: 

a. Untuk Penulis 

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan 

dokumen polyester staple fiber serta mengetahui secara rinci dokumen 

dokumen impor yang harus dibuat beserta poin-poin penting yang harus 

ada di dalam dokumen tersebut. 

b. Untuk Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dan dapat memberikan masukan dan 

saran bagi PT.Multi Terminal Indonesia. 

c. Untuk Lembaga(STIMART”AMNI”) 

Untuk menambah ilmu dan wawasan serta informasi taruna taruni 

STIMART”AMNI” mengenai proses pengimporan beserta dokumen-

dokumen impor. 

1.4 Sistematika Penulisan 

     Untuk mempermudah pembaca memahami dan mengetahui pokok-pokok 

permasalahan dan bagian-bagiannya, maka penulis membagi karya tulis ini 

menjadi 5 bab, yaitu: 
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Bab 1:   Pendahuluan, dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan pembuatan karya tulis yaitu: latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

Bab 2:  Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori yang digunakan 

dalam penyusunankarya tulis, baik teori yang berasal dari buku, 

jurnal ilmiah maupun media cetak dan online sesuai dengan judul 

karya tulis. 

Bab 3:  Gambaran umum objek penelitian, berisi gambaran umum objek 

penelitian (tempat observasi saat pelaksanaan Prada, dilengkapi 

dengan struktur organisasi dan gambaran kondisi perusahaan). 

Bab 4: Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang bagaimana cara 

mengumpulkan data dan pemecahan masalah dari keseluruhan 

masalah yang ada di karya tulis ini secara mendetail dan jelas 

sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. 

Bab 5:  Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 


