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Meningkatkan kegiatan ekspor pada perusahaan di bidang ekspor atau impor 
khususnya industri nasional ini memberikan peluang besar bagi perusahaan dalam 
melakukan kegiatan dan menciptakan pelayanan  jasa yaitu usaha jasa transportasi yang 
ditujukan untuk penerimaan barang antar negara dalam mengurus semua keperluan mulai 
dari mengurus dokumen sampai terlaksananya pengiriman barang melalui laut, darat, dan 
udara. Dalam hal ini lembaga yang menunjang kegiatan tersebut adalah perusahaan jasa 
transportasi EMKL ( Ekspedisi Muatan Kapal Laut ) atau PPJK (Pengusaha Pengurus 
Jasa Kepabean). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengapalan barang 
ekspor, mengetahui jenis-jenis dokumen ekspor dan hambatan yang terjadi dalam 
pengapalan barang ekspor di PT EMKL Segaramas Senaputera. Tipe penelitian ini 
termasuk tipe penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan gambaran yang cermat mengenai suatu fenomena sosial tertentu. 

Isi dari penelitian ini mengenai kegiatan pengapalan barang ekspor pada PT 
EMKL Segaramas Senaputera. Prosedur persyaratan jasa ekspor sangat cepat karena 
perusahaan menggunakan sistem one day service dan prosedur pengapalan barang ekspor 
diawali setelah devisi marketing EMKL memfollow up data-data shipper yang 
mempercayakan kuasa ke EMKL. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 
kepentingan pengapalan barang ekspor yaitu: Shipping Instruction, Comercial Invoice, 
Packing List, Bill of Lading, PE dan PEB, Surat Keterangan Asal barang. Hambatan yang 
dihadapi oleh perusahaan bersifat teknis di lapangan yang datangnya dari pihak lain yaitu 
dari pihak eksportir, bea dan cukai, proses trucking dan proses pengajuan Surat 
Keterangan Asal barang ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT EMKL 
Segaramas Senaputera perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa terutama 
dalam berbagai pengeluaran dan pemuatan barang ekspor dipelabuhan Tanjung Mas 
Semarang untuk memperlancar arus perdagangan Internasional. Tetapi agar dapat 
memberi hasil yang lebih maksimal perusahaan harus lebih teliti dalam hal penulisan 
dokumen ekspor dan menambah PC komputer khususnya komputer EDI. 

 
 

  


