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A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian internasional dewasa ini, menuntut dunia usaha 

untuk mengamati berbagai persoalan secara cermat. Kegiatan perdagangan menjadi 

sesuatu yang global, dimana lalu lintas barang dan jasa (komoditas) berlangsung 

tanpa dibatasi wilayah. Semua negara harus membuka pasarnya dari komoditas 

bangsa lain dan sebaliknya harus mampu mempertahankan pasar domestik dari 

datangnya para pesaing. Apalagi, Teknologi transportasi dewasa ini menunjukkan 

arah kemajuan.Sebagai pengaruh dari pembangunan yang begitu pesat telah 

menampilkan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dan masyarakat dunia 

yang beraneka ragam. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkembang semakin maju dari waktu ke waktu, sehingga pada 

akhirnya menuntup pembangunan hubungan luar negeri yang dapat mensejajarkan 

kedudukan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam kaitannya 

dengan pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian, Pemerintah 

memberikan keleluasaan kepada para pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan 

yang dapat menunjang usaha mereka. Salah satunya adalah kegiatan ekspor. 
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Perdagangan luar negeri terjadi ,karena adanya perbedaan barang-barang yang 

dihasilkan, biaya yang diperlukan serta mutu dan kuantumnya. Selain itu, adanya 

perbedaan alam, iklim, letak geografis, penduduk, keahlian, tenaga kerja, tingkat 

harga, keadaan struktur ekonomi dan sosial antara negara serta dengan negara 

lainnya. Dengan adanya perdagangan luar negeri kita dapat melihat dan membuktikan 

apakah produk-produk suatu negara dapat bersaing di pasar internasional. 

Kegiatan ekspor mempunyai peran yang sangat besar bagi perekonomian 

suatu negara. Apalagi di era globalisasi sekarang ini, kegiatan ekspor merupakan 

salah satu kegiatan yang dapat memacu berkembangnya industri-industri suatu negara. 

Misalnya ekspor, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan 

meningkatkan devisa negara. 

Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan luar negeri harus diperlukan 

pemahaman mengenai bagaimana tata cara dari perdagangan tersebut secara benar, 

karena kegiatan tersebut merupakan traansaksi antara buyer dan seller antar negara 

dan setiap negara pastilah mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda. Maka dari 

itu para pelaku harus memahami prosedur yang berlaku dimasing- masing negara. 

Selain itu, ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi agar kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan baik. Dokumen-dokumen tersebut harus sesuai dengan 

yang disyaratkan. 

Di Indonesia telah banyak didirikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan internasional. Baik secara langsung ataupun menggunakan jasa 

perantara. Diantara jasa yang ada di Indonesia adalah freight forwarding. 

Di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai jasa 

perantara sebagai contoh PT. Japaindo Prima Raya yang terletak di Jalan Edam II 
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No.15 B Tanjung Priuk Jakarta Utara. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa 

perantara ekspor-impor yaitu sebagai freight fowarding. Perusahaan ini menjadi 

perantara bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor-impor. 

Misalnya, melakukan pengurusan dokumen dan memberikan pelayanan yang 

diperlukan bagi terlaksananya kegiatan ekspor-impor. 

Dalam membantu eksportir dan importir, PT. Japaindo Prima Raya Jakarta 

juga bekerjasama dengan berbagai pihak, contohnya dengan Bea Cukai, perusahaan 

pelayaran, dinas perdagangan, bank, perusahaan bongkar muat dan perusahaan-

perusahaan lain yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri atau yang sering 

disebut transaksi ekspor-impor. Hal ini dilakukan demi terlaksananya transaksi 

ekspor-impor dengan baik  dan lancar sehingga dapat membuahkan hasil yang 

maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk melakukan penelitian sesuai 

dengan bidang yang dimiliki oleh PT. Japaindo Prima Raya Jakarta. Khususnya yang 

menyangkut tentang bagaimana kegiatan perusahaan tersebut dalam bertindak sebagai 

freight forwarding, sebagai objek penelitian untuk menyusun Tugas Akhir ini dengan 

judul “Peranan Perusahaan Jasa Freight Forwarding dalam Transaksi Ekspor 

pada PT. Japaindo Prima Raya Jakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dijadikan sebagai pedoman untuk 

melakukan penelitian secara tepat dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Dan dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



perumusan masalah diharapkan agar penelitian bisa terfokus pada satu masalah dan 

dapat melakukan secara maksimal.  

Untuk memudahkan pembahasan masalah serta pemahamanya maka penulis 

merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan PT. Japaindo Prima Raya Jakarta sebagai freight forwarding 

dalam kegiatan transaksi ekspor? 

2. Bagaimana struktur organisasi yang terdapat di PT. Japaindo Prima Raya? 

3. Dokumen-dokumen apa sajakah yang diperlukan dalam proses pengiriman barang 

ekspor? 

4. Bagaimana mekanisme pengurusan dokumen ekspor yang dilakukan oleh PT. 

Japaindo Prima Raya? 

5. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. Japaindo Prima Raya dalam 

pengiriman barang ekspor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian salah satunya sebagai referensi bagi siapapun yang ingin 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ekspor impor, tujuan penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan PT. Japaindo Prima Raya Jakarta sebagai freight 

forwarding dalam kegiatan transaksi ekspor. 

2. Untuk mengetahui struktur organisasi yang terdapat pada PT. Japaindo Prima 

Raya. 

3. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa sajakah yang diperlukan dalam proses 

pengiriman barang ekspor. 
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4. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengurusan dokumen ekspor yang 

dilakukan oleh PT. Japaindo Prima Raya. 

5. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Japaindo 

Prima Raya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai : 

1. Bagi Pemerintah 

a. Merupakan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas 

ekspor yang dapat digunakan sebagai salah satu evaluasi dengan mengambil 

kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekspor bagi negara. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang berguna 

bagi pengambilan keputusan untuk masalah pemuatan barang ekspor yang 

merupakan penerapan ilmu ekonomi tentang kegiatan ekspor yang diperoleh 

di bangku kuliah dalam dunia praktek. 

2. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 

ekspor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dalam mengambil 

kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan usaha. 

 

 

3. Bagi Akademis 
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Merupakan tambahan referensi khususnya bagi mahasiswa jurusan Bisnis 

Internasional yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan pokok pembahasan 

permasalahan yang sama. 

4. Bagi Masyarakat 

Memberikan khasanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang ilmu bisnis 

internasional khususnya di bidang freight forwarding. 

 

E. Metode Penelitian 

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data 

untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. 

Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian. 

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu 

penelitian. Metode ini terdiri dari : 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah studi 

kasus, dan metode penelitian magang dengan cara praktek kerja lapangan selama 

dua bulan pada PT. Japaindo Prima Raya Jakarta. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

1) Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh 

dengan cara wawancara langsung pada bagian ekspor dan staf / karyawan 

PT. Japaindo Prima Raya Jakarta dan Bea Cukai wilayah Jakarta, baik 
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kuantitatif maupun kualitatif. Data ini meliputi gambaran umum PT. 

Japaindo Prima Raya Jakarta, data prosedur penanganan ekspor. 

2) Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

berkaitan dengan penelitian, melalui study pustaka yang berupa fakta, 

dokumen-dokumen, media internet, dan sumber-sumber lain yang 

berkaitan dengan bisnis internasional. 

b. Metode pengumpulan data 

1) Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 

jawab baik langsung atau tidak langsung dengan pihak perusahaan PT. 

Japaindo Prima Raya dan Pejabat Bea dan Cukai Jakarta. 

2) Studi pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku atau 

referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Contoh: penulis 

mencari referensi, membaca, mengutip dari buku untuk dipelajari dan 

dijadikan pedoman dalam menulis tugas akhir. 

3) Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung mengenai kegiatan 

yang dilakukan PT. Japaindo Prima Raya Jakarta. 

c. Sumber data 

1) Sumber Data Primer  
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Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh 

antara lain dengan cara wawancara langsung dengan para pegawai staf  

PT. Japaindo Prima Raya yang berkaitan dengan proses kegiatan 

perusahaan jasa ekspor khususnya pada peranan freight forwarding dalam 

kegiatan ekspor serta dokumen-dokumen apa yang dikerjakan oleh PT. 

Japaindo Prima Raya. 

2) Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang dipergunakan 

sebagai bahan pendukung dalam penyusunan laporan hasil penelitian yang 

masih ada kaitannya dengan penelitian. Data ini diperoleh dari buku 

maupun sumber bacaan lain, seperti kumpulan makalah pendidikan dan 

pelatihan ekspor Indonesia (PPEI), seluk-beluk perdagangan Luar Negeri, 

shipping, dan lain-lain. 
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