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ABSTRAK 

 

PT. Suryagita Nusaraya Sidoarjo terletak di Komp. Pergudangan Meiko 

Abadi Blok C-01 Jl Sedati Desa Wedi Gedangan, Sidoarjo. Terdapat juga office di 

bandara yang terletak di Pergudangan Kargo Bandara Juanda Sedati, Sidoarjo. PT 

Suryagita Nusaraya merupakan freight forwarder yang terkenal dalam bidang nya 

yaitu pengirman perishable goods.  

Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penanganan ekspor perishable goods fresh fish yang dilakukan oleh PT. Suryagita 

Nusaraya dan juga untuk mengetahui prosedur pengiriman serta dokumen yang 

dibutuhkan. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif sehingga data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka. Data-data tersebut didapatkan dari observasi, wawancara dan 

menggunakan bahan dokumen lainnya yang peneliti dapatkan di narasumber secara 

langsung. Lokasi penelitian ini bertempat di Pergudangan Kargo Bandara Juanda 

PT. SN Cargo karena permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti terdapat di 

lokasi tersebut sehingga data yang diperoleh semuanya adalah valid.  

Hasil yang peneliti dapatkan adalah ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan oleh PT. SN Cargo sebelum ekspor dapat terlaksana. Pertama adalah 

pengemasan muatan. Pengemasan muatan sudah diatur oleh setiap maskapai 

sehingga dari pihak SN Cargo harus memahami aturan yang telah ditetapkan. 

Kedua adalah dokumen yang dipersiapkan. Agar ekspor terlaksana dengan lancar, 

muatan harus didampingi dengan dokumen yang berisi keterangan tentang muatan 

yang akan dikirim. Dokumen untuk kargo ini harus lengkap agar muatan sampai 

tujuan. Ketiga adalah booking space. Booking space diperlukan untuk muatan agar 

bisa dikirim melalui pesawat udara. Setiap maskapai memiliki sistem masing-

masing sehingga memudahkan para forwarder untuk booking space di maskapai, 

Dalam penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa PT. SN Cargo 

menerima pengiriman perishable goods fresh fish. Dalam penanganannya terdapat 

2 cara yaitu secara operasional dan administratif  
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