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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka memasuki era globalisasi perdagangan dunia, ada 

beberapa langkah kebijaksanaan perdagangan Luar Negeri yaitu 

meningkatkan daya saing ekspor Non Migas,  meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi impor, dan  meningkatkan kemampuan di dunia usaha untuk 

berperan dalam perdagangan internasional. (Disperindagkop Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005:1) 

Salah satu upaya pendukung kebijaksanaan diatas adalah 

meningkatkan arus informasi, termasuk informasi mengenai peraturan-

peraturan dan ketentuan–ketentuan perdagangan Luar Negeri yang secara 

berkelanjutan mengalami deregulasi dan debirokratisasi khususnya yang 

menyangkut ekspor dan impor, dimana informasi tersebut dirasa perlu bagi 

kepentingan instansi terkait dan dunia usaha. 

Dan pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di 

bidang ekonomi yang mempunyai peranan strategis dalam rangka 
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pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan 

dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi 

kebutuhan rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. 

Sasaran perdagangan  Luar  Negeri    dalam    pembangunan jangka 

panjang adalah terwujudnya Indonesia berbagai bangsa maju  yang  handal 

 

di dunia dan meningkatkan daya saing komoditas non migas di pasar 

internasional. 

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas, Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta 

secara terpadu dan berkesinambungan melaksanakan pembinaan dan 

penyuluhan terhadap dunia usaha, khususnya dalam bidang ekspor, baik 

terhadap eksportir yang berpengalaman maupun pendatang baru. Dan  

peningkatan jumlah pelaku ekspor menyebabkan struktur ekspor menjadi 

kuat, karena tidak hanya tergantung pada satu atau dua eksportir saja, 

namun eksportir yang lain masih bisa melakukan kegiatan ekspornya. 

Dalam hal ini kebijakan perdagangan Luar Negeri  mengenai ketentuan di 

bidang ekspor dan impor, merupakan salah satu upaya pelayanan 

informasi kepada dunia usaha yang sekaligus diharapkan akan dapat 

dimanfaatkan untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan ekspor 

dan impor, sehingga peraturan–peraturan dan ketentuan–ketentuan di 

bidang perdagangan internasional dibuat dengan dinamis, seiring dengan 

adanya perubahan kesepakatan hasil–hasil perundingan kerja sama 
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internasional diantara Negara–Negara yang melakukan kegiatan ekspor. 

(Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005:1) 

Untuk melakukan kegiatan ekspor di Luar Negeri tersebut harus 

diperlukan dokumen–dokumen ekspor. Salah satunya adalah dokumen 

ekspor yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi yang disebut dengan Certificate Of Origin (COO) atau 

Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA). Dan untuk ekspor ke Timur 

Tengah, Dokumen SKA dapat diterbitkan oleh KADIN. Namun dengan 

demikian masih terdapat permasalahan yang terjadi pada penerbitan 

Dokumen SKA. Permasalahan tersebut antara lain : 

1. Keabsahan/ kebenaran formulir Tanda Tangan Pejabat dan Stempel      

Dinas. 

2. Tata cara pengisian kolom Dokumen SKA yang kurang teratur. 

3. Kebenaran data dan informasi yang dicantumkan dalam Dokumen 

SKA. 

Dan berdasarkan permasalahan–permasalahan yang sering timbul 

dalam penerbitan Dokumen SKA secara manual. Maka dikeluarkan 

kebijakan baru tentang Proses Penerbitan Dokumen SKA secara otomasi. 

Otomasi dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi peningkatan 

pelayanan secara menual dan dapat memperkecil terjadinya verifikasi, 

sehingga proses penerbitan Dokumen SKA dapat berjalan lancar. Maka 

berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengungkapkan permasalahan– 

permasalahan yang berhubungan dengan proses penerbitan Dokumen 

SKA. Penelitian ini mengambil judul    “ PROSES PENERBITAN 
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DOKUMEN SKA (PERBANDINGAN MANUAL DAN OTOMASI) 

DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.  “    

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur dan penerbitan Dokumen SKA baik secara 

manual maupun secara otomasi di Dinas Perindustrian Perdagangan 

dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta ? 

2. Bagaimana tata cara pengisian dan ketentuan asal barang Dokumen 

SKA preferensi dan Non preferensi ? 

3. Hambatan–hambatan apa yang timbul dalam penerbitan Dokumen 

SKA baik secara manual maupun secara otomasi ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut 

dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

 1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan penerbitan Dokumen SKA 

secara manual dan otomasi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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2. Untuk mengetahui tata cara pengisian dan ketentuan asal barang 

Dokumen SKA preferensi dan Non preferensi. 

 3. Untuk mengetahui hambatan–hambatan yang timbul dalam penerbitan 

Dokumen SKA secara manual maupun otomasi.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

a. Penulis berharap dapat menyumbangkan ilmu yang telah diperoleh 

khususnya bidang ekspor impor terhadap masyarakat. 

b. Memberikan gambaran tentang proses penerbitan Dokumen 

SKA di Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Bagi instansi pemerintah. 

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan aktifitas ekspor yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

evaluasi bagi instansi pemerintah.  

 3.   Bagi mahasiswa dan pembaca lain 

Merupakan tambahan referensi bacaan dan info khususnya bagi 

mahasiswa jurusan Bisnis Internasiaonal yang sedang menyusun Tugas 

Akhir dengan pokok permasalahan yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 
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Suatu pernelitian pada dasarnya bagian mencari, mendapatkan data 

untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil 

penelitian agar proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah,maka diperlukan metode penelitian. 

 Metode penelitian tersebut meliputi: 

1. Ruang lingkup penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode dalam 

pencarian fakta setatus sekelompok manusia, suatu obyek,suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran atas peristiwa pada masa sekarang 

dengan interpretasi yang tepat. (Soedarmayanti dan Syarifudin 

Hidayat, 2002:33)  

 Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermakna untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, persepsi, 

motifasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah. Dan dengan menyatakan berbagai metode 

ilmiah. Penelitian kualitatif mengunakan metode kualitatif yaitu 

penggamatan, wawancara atau penelaah dokumen. (Lexy J. 

Moleong, 2004:6-9) 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan 

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



memberikan data yang akurat tentang prosedur tata laksana 

kepabean dibidang ekspor.    

b.  Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan dikantor Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. 

Kusumanegara No. 133 Yogyakarta, Telp (0274) 512437, Fax : 

(0274) 514207.                                                                                                                                                            

2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data 

 a.   Jenis Data 

1) Data primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung pada 

Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2) Data sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber 

ijin yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari 

buku maupun sumber baca yang diijinkan. 

b. Metode Pengumpulan Data 

 1) Wawancara / interview 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

Tanya jawab secara langsung atau secara tidak langsung yang 

dilaksanakan dengan tatap muka dengan pihak Disperindagkop 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2) Studi pustaka 
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Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku / referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3) Observasi 

 Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung tentang 

kegiatan yang dilakukan oleh Disperindagkop Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

3. Sumber Data 

 a. Sumber data primer 

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini 

diperoleh dengan cara wawancara langsung pada Disperindagkop 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

b. Sumber data sekunder 

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku 

maupun sumber bacaan lain yaitu Buku Praktek Dokumen Ekspor 

Impor, Buku Petunjuk Ekspor Indonesia. 
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