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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Multi Terminal Indonesia cabang Surabaya sebagai anak cabang Prusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelabuhan Indonesia II Persero memilki 

intensiatas pelayanan Ekspor maupn Impor di bidang Logistik, Wharehouse, Freight 

Forwarding. 

PT. Multi Terminal Indonesia (MTI)/IPC Logistic services MTI harus focus pada 

bisnis logistik. Adanya peluang bangsa pasar yang menjanjikan di pelabuhan 

terbesar kedua setelah Tanjung Priok, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk 

Lamong Surabaya. Telah beroperasinya Pelabuhan Teluk Lamong, tentunya menjadi 

kesempatan IPC Logistic Services untuk mengembangkan bisnisnya diwilayah Jawa 

Timur. Pembukaan kantor cabang di daerah lain di luar Tanjung Priok diharapkan 

mampu mendukung kegiatan distribusi barang antar kota, antar propinsi dan antar 

pulau dan menambah nilai jual IPC Logistic Services. 

Hal ini tidak terlepas dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang semakin maju dari waktu ke waktu, sehingga pada akirnya menuntut 

pembangunan hubungan luar negeri yang dapat mensejajarkan kedudukan bangsa 

indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satunya dalam hal perdagangan 

dunia, misalnya kegiatan ekspor impor. Ekspor adalah perdagangan dengan cara 

mengirimkan barang dari dalam negeri keluar negeri wilayah pabean dengan 

ketentuan yang berlaku, Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan 

barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean indonesia dengan memenuhi 

ketentuan yang berlaku.   

Dengan maraknya buah impor yang masuk ke indonesia, maka dari itu PT. Multi 

Terminal Indonesia berperan sebagai pihak EMKL untuk menangani proses impor 

buah ini, semakin banyaknya produk impor buah dipasar nasonal akan terjadi 

persaingan buah apel lokal dan buah apel impor yang akan mempengaruhi perilaku 
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konsumen alam mengambil keputusan dalam pembelianbuah lokal sendiri memliki 

penampilan yang sangat kusam ukuran buah tidak seragam dan kurang dapat 

memikat minat konsumen, lai halnya dengan apel impor yang berwarna merah 

mengkilat dan rasanya yang manis yang tentunya lebih memikat minat konsumen, 

karena sangat mempengaruhi daya jual buah lokal. Buah dengan penampilan dan 

kualitas kurang baik mulai ditinggalkan,buah lokal tidak dapat bersaing di segmen 

pasar yang sama dengan buah-buah impor.salah satu buah lokal yang mulai tergeser 

oleh buah impor karena penampilanya. Buah merupakan salah satu tanaman yang 

disukai dan mempunyai prospek yang baik untuk diusahakan. Selain rasanya 

enak,buah merupkan sumber vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh.hal ini 

berarti buah-buahan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan. Buah apel 

merupakan salah satu buah yang masuk dalam kategoricerah untuk dikembangkan. 

Selain itu masyarakat juga telah megenal buah apel, karena buah apel mudah 

dijumpai diwilayah indonesia serta dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan 

menengah    

 EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) perusahaan yang mengurus segala 

dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen 

dan muatan yang bersal dari kapal menuju gudang importir untuk transaksi impor, 

maupun proses pengeluaran barang dari gudang, dalam pengangkutan ini terdapat 

dua jenis pengangkutan yaitu FCL dan LCL, FCL merupakan muatan dalam satu 

peti kemas dengan jumlah penuh dan LCL merupakan muatan dengan satu peti 

dengan jumlah sedikit. Sebagai perusahaan yang berperan penting, maka sebuah 

perusahaan EMKL haruslah mampu mengurus dokumen serta pengeluaran barang 

dengan cepat agar tidak terlalu lama tertimbun di TPS. Sehubungan dengan itu 

maka penulis memlih judul “PENGURUSAN DOKUMEN IMPOR BUAH 

OLEH PT. MULTI TERMINAL INDONESIA CABANG SURABAYA DI 

PELABUHAN TANJUNG PERAK SUARABAYA”.  

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan 

mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan Praktek Darat dan begitu luasnya 
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masalah yang dihadapi penulis,maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam 

karya tulis ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyelesaian dokumen impor oleh  buah oleh PT. Multi 

Terminal Indonesia cabang Surabaya? 

2. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengeluarkan barang impor 

buah di PT. Multi Terminal Indonesia cabang Surabaya? 

3. Apa Kendala yang terjadi ketika pengurusan dokumen impor buah PT. Inti Sehat 

Prima Makmur? 

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 mempraktekan 

secara langsung di dunia kerja,dengan studi dokumen dalam proyek Praktek 

Darat sehingga penulis mempunyai beberapa tujuan: 

a. Untuk mengetahui proses penyelesaian dokumen impor buah di PT. Multi 

terminal indonesia. 

b. Untuk Mengetahui proses pembuatan dokumen impor oleh Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut PT. Multi Terminal Indonesia Cabang Surabaya. 

c. Serta kendala yang dihadapi ketika pengurusan dokumen import PT. Multi 

Terminal Indonesia cabang surabaya. 

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 sebagai 

berikut : 

a. Persyaratan menyelesaikan program Diploma III pada jurusan 

Ketatalaksanaan pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. 

b. Memperluas wawasan dan pembaca tentang impor. 
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c. Bagi perusahaan penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

sebagai bahan evaluasi atas pelayanan dokumen impor yang telah 

dilaksanakan selama ini guna memberikan kepuasan kepada pemakai  jasa. 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

     Agar dapat diperoleh susunan dan pembahasan yang sistematis, terarah pada 

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

memberikan gambaran-gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis 

berikut: 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Memaparkan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, serta 

sistematika penulisan dalam karya tulis ini. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang pengertian impor, dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan proses pengurusan impor barang, serta instansi terkait 

impor serta gambaran umum obyek penulisan yang berupa sejarah 

berdirinya perusahaan, lokasi perusahaan, dan struktur organisasi di PT. 

Multi Terminal Indonesia. 

BAB 3 : METODOLOGI PENULISAN 

Memaparkan tentang jenis data dan sumber data beserta metode-metode 

yang dilakukan dalam proses pengambilan data. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian yang di lakukan 

selama melaksanakan praktek darat dan di jelaskan secar singkat. 

Pembahasan masalah disini meliputi proses pengurusan dokumen impor 

buah milik PT. Inti Sehatprima Makmur,kemudian Dokumen-dokumen 

yang diperlukan untuk mengeluarkan barang impor buah PT. Multi 

Terminal Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pengurusan dokumen impor PT. Inti Sehat Prima Makmur. 
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BAB 5 :  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari penulis serta saran yang mungkin dapat 

diangkat oleh perusahaan sebagai langkah untuk peningkatan 

produktifitas perusahaan dalam melaksanakan proses penyelesaian 

dokumen impor buah. Penulisan karyatulis ini di akhiri dengan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang telah di ambil selama pelaksanaan 

penyelesaian proses dalam kegiatan impor
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