
 
 

 
 

ABSTRAKS 

Salah satu yang mendukung terlaksananya kegiatan pengiriman barang 
adalah adanya suatu lembaga atau perusahaan jasa angkutan yang disebut 
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). PT. Abianmastrans Perdana adalah salah 
satu perusahaan EMKL yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
kegiatan ekspor dan impor, yaitu jasa pengurusan pengeluaran barang, jasa 
pengurusan dokumen dan juga sebagai konsolidasi muatan. Fokus penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana efisiensi jalur darat dalam proses pengiriman 
barang pada PT. Abianmastrans Perdana Surabaya dan mengetahui bagaimana 
penangan kendala-kendala dalam proses penanganan pengurusan dan pengiriman 
barang oelh PT. Abianmastrans Perdana Surabaya. 

Penyusunan tugas akhir ini peneliti menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Artinya adalah peneliti yang berusaha mendeskripsikan data – data 
yang diperoleh berupa kata – kata dan bukan menggunakan angka – angka. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan penggunaan 
bahan dokumen. Beberapa informan seperti pemilik PT. Abianmastrans Perdana, 
HRD PT. Abianmastrans Perdana, Staf Operasional PT. Abianmastrans Perdana 
dan Sopir Truk sengaja dipilih untuk memberikan penjelasan mengenai efisiensi 
jalur darat dalam proses pengiriman barang dan kendala yang terjadi di lapangan 
serta proses penanganan kendala tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Abianmastrans Perdana masih 
menggunakan jalur darat dalam proses pengiriman barang dan dirasa masih sangat 
efisien karena aktivitas pendistribusian dengan menggunakan truk proses 
pengiriman barang akan sampai pada perusahaan yang dituju. Namun dalam  
pemilihan jalur darat tak selamanya berjalan baik. Banyaknya kendala yang terjadi 
membuat beberapa perusahaan  jasa angkutan harus pintar memilih rute yang akan 
digunakan. Pemilihan rute yang tepat juga sangat penting karena dapat 
meminimalkan biaya dan waktu pengiriman barang. Selain itu adanya faktor-
faktor yang mempengaruhi proses pengiriman menjadi tersendat. Ada 3 faktor 
yang menjadi perhatian yaitu faktor teknis, faktor manusia dan faktor alam. Faktor 
– faktor yang menjadi masalah umum yaitu kondisi lalu lintas dan kecelakaan. 
Selain itu, keamanan petikemas juga menjadi salah satu masalah baru, karena 
petikemas yang sudah berada di atas chasis harus terpasang baik dengan twist lock 
agar tidak terjatuh.  
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