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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pariwisata adalah salah satu sektor yang penting untuk dikembangkan baik 

oleh pemerintah maupun swasta. Pariwisata menjadi salah satu yang hal penting 

karena menjadi sumbangan yang besar terhadap perekonomian negara terutama 

dalam hal penerimaan devisa negara. Selain itu, dalam perkembangannya, 

kegiatan pariwisata juga ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui 

proses permintaan, yang pada akhirnya menimbulkan proses produksi barang 

dan jasa sehingga secara tidak langsung menimbulkan permintaan. Selain itu, 

pariwisata juga menjadi pencipta lapangan kerja. Hal ini muncul karena adanya 

keterkaitan langsung dengan pelaku pariwisata lainnya antara lain agen 

perjalanan, hotel, restoran, toko cinderamata. Serta secara tidak langsung 

berkaitan dengan sektor perbankan, transportasi, dan perusahaan asuransi. 

Secara umum, kegiatan perjalanan wisata juga dapat dilaksanakan dalam 

negeri maupun luar negeri. Sehingga dalam kegiatan pariwisata juga 

dibutuhkan perpindahan barang/jasa dan tenaga kerja dari berbagai negara yang 

dapat menimbulkan ekspor impor.
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Pada masa saat ini, kebutuhan barang/jasa suatu negara tidak bisa dipenuhi 

sendiri. Maka dari itu negara harus memperoleh barang/jasa dari negara lain. 

Kegiatan ini sering disebut dengan kegiatan ekspor impor atau perdagangan 

internasional. Dalam era globalisasi, akses barang atau jasa untuk masuk ke 

suatu negara sangat mudah. Hal ini tentu menguntungkan bagi negara dengan 

status berkembang dan fokus utamanya adalah pertumbuhan komoditi ekspor 

yang dihasilkan dari sumber daya alam. Sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Kegiatan ekspor berperan penting bagi perkembangan ekonomi suatu 

negara. Banyak faktor yang dapat membuktikannya. Salah satunya adalah dapat 

memicu industri dalam negri untuk dapat bersaing di pasar internasional. Selain 

itu, kegiatan ekspor yang dilakukan setiap hari dapat mendatangkan keuntungan 

yang besar baik bagi pengusaha maupun bagi negara. Oleh karena itu ekspor 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu pemerintah 

melakukan pembangunan.  

Dalam perdagangan bebas, peran pemerintah sangat penting untuk 

mendukung pengusaha berinovasi terhadap produknya. Akan tetapi, setiap 

negara memiliki aturan yang berbeda dan sudah ditetapkan terkait perdagangan 

internasional. Perbedaan tersebut biasanya meliputi, daerah kepabeanan, 

standarisasi produk, tenaga kerja, sistem ekonomi. Perbedaan tersebut 

menimbulkan perbedaan kebutuhan barang, biaya yang dikeluarkan serta 

kualitas dan kuantitasnya. Upaya memperlancar kegiatan ekspor maupun impor 

harus di dukung oleh banyak pihak yang terkait. Pihak – pihak yang terkait 
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antara lain eksportir, impotir, bank, perusahaan angkutan barang baik darat, laut 

maupun udara, pihak asuransi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direkorat 

Perdagangan Luar Negeri, Badan Karantina, dan sebagainya. 

Untuk mendukung upaya kelancaran ekspor impor, peranan transportasi 

menjadi sangat penting. Selain itu dengan adanya alat transportasi dapat 

mendukung perkembangan suatu negara baik dari aspek ekonomi hingga aspek 

sosial. Transportasi sendiri adalah sarana angkut untuk pemindahan barang atau 

manusia guna mencapai tujuan akhir. Setiap negara pasti berupaya 

meningkatkan infrastruktur dan transportasi untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi sehingga perlu diimbangi dengan partisipasi aktif dari pihak yang 

terkait. Salah satu jenis transportasi adalah udara. Transportasi udara adalah 

setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut 

penunpang, kargo atau pos ke bandar udara tujuan. Pada umumnya 

pengangkutan kargo dijadikan satu dengan pesawat penumpang sipil. Namun 

seiring dengan perkembangan jaman, karena besarnya permintaan arus barang 

dan jasa serta kebutuhan pengiriman yang lebih cepat, akhirnya diadakan 

pesawat khusus kargo atau yang lebih dikenal sebagai freighter. 
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Umumnya pesawat angkut dimodifikasi dari pesawat penumpang yang 

disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas angkut pesawat dalam rute – rute 

khusus. Namun, terdapat juga beberapa pesawat angkut yang dirancang dengan 

kemampuan khusus seperti Boeing 747 Dreamlifter, Antonov An-124 

‘Ruslan’, Lockheed Martin LMH -1 dan pesawat yang sejenis lainnya.  

Gambar 1. 1 Lalu lintas Pesawat Internasional di Bandara Internasional Juanda 

 (Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) 

 Kargo mengacu pada muatan atau barang yang diangkut untuk kepentingan 

komersial, umumnya oleh kapal, kereta api, truck, dan juga pesawat terbang. 

Kargo juga berarti sesuatu yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat 

lainnya, yang memiliki data pengirim, penerima, dokumen barang dan 

menggunakan alat angkut. Berdasarkan jenis alat angkutnya, kargo yang 

diangkut melalui transportasi udara disebut air cargo. Selain itu, berdasarkan 

sevices zone, pengiriman barang dari satu negara ke negara lainnya yaitu secara 

internasional. International services zone ini lah yang digunakan untuk 

kegiatan ekspor kargo. Komoditi kargo pun dibagi menjadi dua, yang pertama 

adalah General Cargo (GCR) yang merupakan istilah yang digunakan untuk 
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pengiriman barang yang tahan lama dan tidak memerlukan perawatan khusus 

seperti sepatu, tekstil, suku cadang, dan barang–barang lainnya. Selain itu 

terdapat special cargo yang merupakan barang–barang yang memerlukan 

penanganan khusus baik dalam penerimaan, penyampaian atau pengangkutan. 

Jenis–jenis special cargo ini seperti Dangerous Goods, Perishable Goods, Live 

Animal, Human Remain, Valuable Goods, Strongly Smelling Goods, dan Live 

Human Organ.  

Gambar 1. 2 Lalu lintas pengiriman kargo internasional di Bandara Internasional 

Juanda. 

 (Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) 

  Perishable Goods dalam kargo merupakan barang-barang yang mudah 

busuk dan hancur selama perjalanan. Sehingga dalam pemuatannya diperlukan 

penanganan khusus, seperti harus ada nya barang pengawet agar tahan kama 

atau menggunakan freezer atau dry ice. Pengiriman perishable goods akan 

memudahkan mobilisasi antara eksportir dan konsumen. Barang yang mudah 

rusak atau busuk adalah produk dimana kualitas memburuk karena kondisi 

lingkungan melalui waktu, seperti daging, produk sampingan daging, ikan dan 

makanan laut, produk susu, buah dan sayutan, bunga, produk farmasi, dan 
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bahan kimia. Menjaga ikan atau buah dari negara lain dalam kondisi sangat 

baik ketika tiba di tempat tujuan bukanlah hal yang mudah. Hal ini 

membutuhkan sistem yang rumit dan berkualitas di seluruh proses logistik, dari 

asal hingga titik distribusi akhir. Pengiriman perishable goods ini sangat 

dianjurkan menggunakan jalur udara, karena setiap bandara memiliki area 

khusus yang menangani barang yang mudah rusak.  
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Tabel 1. 1 Ekspor Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap menurut Negara Tujuan Utama, 

2012-2017 

       

Negara 

tujuan 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Berat bersih : Ton 

Jepang  

12.71

6,3 

11.92

1,1 

11.05

0,0 

6.191

,5 

6.166

,9 

4.335

,2 

Malaysia 

26.17

4,2 

27.75

6,2 

25.53

8,0 

30.72

1,2 

25.11

0,9 

23.38

4,7 

Singapur

a  

20.01

4,5 

24.18

1,6 

22.08

1,6 

22.92

4,4 

19.76

0,3 

18.14

3,6 

Amerika 

Serikat  640,0 316,8 383,2 641,6 701,1 287,8 

Taiwan 

3.844

,6 

3.057

,7 

2.721

,2 

2.669

,8 

2.361

,7 

2.041

,0 

Arab 

Saudi  1,1 58,2 99,0 503,2 

1.131

,9 886,3 

Hong 

Kong 936,1 

1.002

,5 

1.298

,6 

1.425

,3 

1.917

,4 

2.333

,2 

Tiongkok  

13.91

9,7 

8.740

,4 

3.202

,6 461,0 

1.121

,3 897,9 

Australia 571,2 710,8 457,4 552,3 432,5 378,8 

Uni 

Emirat 

Arab  139,6 54,6 47,9 150,3 462,0 722,6 

Lainnya  

12.74

3,8 

20.27

9,1 

1.099

,3 977,9 818,0 571,1 

Jumlah  

91.70

1,1 

98.07

9,0 

67.97

8,8 

67.21

8,5 

59.98

4,0 

53.98

2,2 

              

  Nilai FOB : 000 US $ 

Jepang  

89.54

7,1 

69.25

1,6 

59.47

8,0 

34.14

4,1 

32.97

8,6 

24.97

8,5 

Malaysia 

34.12

1,2 

35.82

1,0 

34.96

8,3 

65.10

4,4 

31.85

1,0 

30.74

5,6 

Singapur

a  

29.31

8,5 

33.40

7,4 

32.22

4,3 

47.35

4,7 

29.56

9,6 

26.29

1,4 

Amerika 

Serikat  

6.200

,0 

3.198

,5 

3.355

,7 

5.088

,2 

6.567

,4 

2.926

,4 

Taiwan 

8.702

,7 

8.587

,1 

7.775

,3 

6.737

,4 

6.293

,6 

5.759

,8 

Arab 

Saudi  12,7 136,4 352,7 

2.086

,7 

4.766

,5 

3.277

,9 
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Hong 

Kong 

4.422

,9 

4.339

,9 

3.450

,0 

3.203

,7 

4.401

,0 

6.234

,1 

Tiongkok  

7.612

,6 

4.975

,4 

2.421

,3 

1.148

,6 

3.802

,7 

2.741

,0 

Australia 

2.200

,6 

4.008

,3 

2.550

,5 

3.213

,0 

3.451

,5 

3.300

,4 

Uni 

Emirat 

Arab  647,1 320,6 493,0 

1.074

,0 

2.271

,9 

4.034

,8 

Lainnya  

22.92

8,0 

14.87

7,0 

2.545

,3 

2.591

,9 

2.003

,5 

1.593

,3 

Jumlah  

205.7

13,4 

178.9

23,2 

149.6

14,4 

171.7

46,7 

127.9

57,3 

111.8

83,2 

        

 

Catatan : 

Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) 

Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

 

Keunggulan dari kargo udara sendiri adalah tidak memakan banyak waktu 

karena perjalanan yang dapat ditempuh dalam waktu singkat. Hampir tidak ada 

kendala yang berarti selama pengiriman barang menggunakan kargo udara 

kecuali terdapat bencana alam seperti badai atau kondisi cuaca yang tidak 

memungkinkan pesawat untuk terbang. Kargo udara dapat menjadi alternatif 

bila seseorang ingin mengirimkan barang dengan jarak jauh tetapi harus sampai 

dalam waktu 24 jam karena barang bersifat khusus.  

Ekspor perishable goods sendiri sudah banyak masyarakat atau perusahaan 

yang memproduksi barang – barang yang sejenis untuk di ekspor ke luar negeri. 

Selain itu, pengiriman ekspress pada masa ini tentu menjadi kebutuhan 

perorangan maupun perusahaan. Sehingga fasilitas yang disediakan tentu juga 

memadai. Banyak nya permintaan dari luar negeri yang masuk ke perusahaan 
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di Indonesia yang menghasilkan komoditi dalam perishable ini sendiri, 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan dapat meningkatkan 

devisa negara. 

Tabel 1. 2 Jumlah Barang Kiriman (Kargo) yang Dimuat dan Dibongkar Melalui 

Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta , 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Month 
International 

Loaded Unloaded 

1 2 3 

January 162 638 321 332 

February 9 120 202 191 

March 3 150 184 311 

April - 190 577 

May - 224 132 

June - 265 010 

July 23 552 262 251 

August 149 831 307 310 

September 163 160 274 799 

October 159 964 359 061 

November 137 325 303 989 

December 137 239 318 346 

Total 945 979 3 213 309 

2014 3 590 130 4 643 277 

2013 132 567 24 339 

2012 3 718 591 2 591 339 

2011 35 916 1 655 

 

   (Sumber: Badan Pusat Statistik) 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana upaya penanganan pengemasan ekspor perishable goods fresh 

fish melalui udara pada Freight Forwarder PT Suryagita Nusaraya 

Surabaya? 

2. Bagaimana upaya penanganan dokumen ekspor perishable goods fresh fish 

melalui udara pada Freight Forwarder PT Suryagita Nusaraya Surabaya? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini karena: 

1. Ingin mengetahui bagaimana upaya penanganan pengemasan ekspor 

perishable goods fresh fish melalui udara pada freight forwarder PT 

Suryagita Nusaraya Surabaya. 

2. Ingin mengetahui bagaimana upaya penanganan dokumen ekspor 

perishable goods fresh fish melalui udara pada freight forwarder PT 

Suryagita Nusaraya Surabaya. 

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN 

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik bagi banyak orang, antara 

lain: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengetahuan atau wawasan yang luas terhadap upaya 

penanganan ekspor perishable goods fresh fish melalui udara pada freight 

forwarder PT Suryagita Nusaraya Surabaya. 
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2. Bagi Objek Penelitian 

Objek peneliti dapat mengevaluasi apa saja kekurangan atau yang harus 

ditingkatkan dalam upaya penanganan ekspor perishable goods fresh fish 

pada freight forwarder PT Suryagita Nusaraya Surabaya. 

3. Bagi Pembaca Umum 

Diharapkan pembaca umum mendapatkan manfaat berupa wawasan baru, 

informasi dan referensi tentang upaya penanganan ekspor perishable goods 

fresh fish melalui udara pada freight forwarder PT Suryagita Nusaraya 

Surabaya. 

4. Bagi DIII Kepariwisataan/Bina wisata 

DIII Kepariwisataan/Bina wisata mendapatkan lebih banyak bahan bacaan 

untuk referensi mahasiswa yang lain. 
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1.4 KERANGKA PEMIKIRAN 

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka akan 

disajikan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARGO UDARA 

Penanganan ekspor 

Perishable Goods Fresh 

Fish Melalui Udara 

Pengemasan Perishable 

Goods Fresh Fish 

Persiapan dan pengecekan 

Dokumen  

Booking space untuk 

pengiriman 

Pengangkutan Perishable 

Goods Fresh Fish terlaksana  
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1.4.1 Kargo Udara 

Kargo menurut IATA (2005) adalah semua barang yang diangkut atau yang 

akan diangkut dengan pesawat udara menggunakan Airway Bill atau SMU (surat 

muatan udara) tetapi tidak termasuk pos atau barang lain yang dimuat dalam 

perjanjian konvensi pos internasional dan bagasi yang disertai tiket penumpang atau 

check baggage. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM/127 Tahun 

2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional kargo adalah setiap 

barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan 

pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada 

pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.  

Secara umum barang dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu 

barang padat, cair, dan gas. Karakter masing-masing golongan barang tersebut 

menuntut perlakuan khusus dalam pengangkutan, dan dengan demikian perlu 

kesediaan jenis kendaraan tertentu untuk mengangkut barang tersebut.  

Setiap golongan barang ini masih dapat dirinci lagi berdasarkan karakter 

khusus, misalnya: barang hidup atau bernyawa, barang mudah rusak, barang rapuh 

dan barang berbahaya (Warpani, 1990;6). Semua karakter barang perlu mendapat 

perhatian khusus dalam proses pengangkutan. Meskipun demikian yang menuntut 

perhatian istimewa adalah mengangkut barang-dalam-proses. Maksudnya barang 

tersebut –selama dalam proses pengangkutan- berada dalam proses perubahan 

menuju kondisi lain, misalnya: binatang, tetumbuhan, jenis makanan tertentu, 

barang berbahaya, dan lain-lain. (Warpani, 2016) 
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Special cargo adalah barang-barang yang memerlukan penanganan khusus 

baik dalam penerimaan, penyampaian, pengangkutan. Jenis barang ini pada 

dasarnya dapat diangkut lewat angkutan udara dan harus memenuhi persyaratan dan 

penanganan secara khusus sesuai dengan regulasi IATA dan atau pengangkut. Ada 

tiga pihak utama yang terkait dengan perngiriman kargo, yaitu: 

1. Pihak pengirim (shipper) : shipper bisa berupa perorangan, badan usaha, 

dilakukan secara langsung tanpa perantara, atau melalui jasa ekspedisi 

muatan kapal laut atau ekspedisi muatan pesawat udara. 

2. Pihak pengangkut (carrier): carrier bisa berupa cargo sales airline, 

cargo sales agent, airline/ air charter yang juga berfungsi sebagai 

pengangkut kargo. 

3. Pihak penerima (consignee): consignee bisa berupa perorangan, badan 

usaha maupun dalam bentuk cargo agent. 

1.4.2 Penanganan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Penanganan adalah 

proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. 

1.4.3 Ekspor 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, ekspor 

adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Menurut Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per32/BC/2014 tentang Tata Laksana 

Kepabeanan di Bidang Ekspor barang ekspor adalah barang yang telah diajukan 

pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Menurut 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan 

Kepabeanan di Bidang Ekspor “Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari 

daerah pabean”. Wilayah pabean yang dimaksud adalah wilayah dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu 

lintas barang yang berada pada pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per32/BC/2014 tentang 

Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor kawasan pabean adalah kawasan 

dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang 

ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di pengawasan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

1.4.4 Angkutan Udara 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang 

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang 

Diangkut Dengan Pesawat Udara, Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan 

menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos 

untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain 

atau beberapa bandar udara. 

1.4.5 Pengemasan 

Pengemasan dilakukan untuk menjaga keamanan barang secara pengiriman. 

Pengemasan sebaiknya dilakukan sesuai dengan standar maskapai masing-masing. 

Pengemasan ini dapat menjaga dari tumpukan barang dan menjaga kualitas ikan.  
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1.4.6 Dokumen 

Dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan ekspor perishable adalah 

dokumen induk yang terdiri dari: 

1. Commercial Invoice merupakan nota perincian tentang keterangan dan 

harga barang yang dijual. 

2. Airway Bill. Menurut UU no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Surat 

Muatan Udara (Airway Bill) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui 

proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti 

adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan 

pengangkut udara, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo. Surat 

Muatan Udara paling sedikit harus memuat: 

 Tanggal dan tempat surat muatan dibuat 

 Tempat pemberangkatan dan tujuan 

 Nama dan alamat pengangkut pertama 

 Nama dan alamat pengirim kargo 

 Nama dan alamat penerima kargo 

 Jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa, atau nama 

kargo  

 Jumlah, berat, ukuran, atau besarnya kargo 

 Jenis atau macam kargo yang dikirim dan 

 Pernyataan bahwa pengangkutan kargo ini tunduk pada ketentuan 

dalam undang-undang ini. 
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3. Shipping Instruction. surat yang dibuat oleh Shipper (Pemilik Barang atau 

perusahaan ekspedisi) yang ditujukan kepada carrier/kapal (Pelayaran) 

untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut. 

4. Packing List/Invoice adalah sebuah dokumen berisi tentang informasi 

komoditi yang dimuat termasuk gross weight, net weight, jumlah 

komoditi, dan jenis kemasannya. 

5. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). Peraturan DJBC No. P-

32/BC/2014 tentang tata laksana di bidang ekspor yang dimaksud dengan 

pemberitahuan ekspor barang yang selanjutnya disingkat dengan PEB 

adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan 

ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. 

6. NPE (Nota Pelayanan Ekspor). Berdasarkan Peraturan DJBC No. P-

40/BC/2008 tentang tata laksana di bidang ekspor yang dimaksud dengan 

nota pelayanan ekspor atau yang disingkat NPE adalah nota yang 

diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem 

Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan untuk melindungi 

pemasukan barang yang akan di ekspor ke kawasan pabean dan/atau 

pemuatannya ke sarana angkut. 

7. Surat Karantina Ikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 

2002, tentang Karantina Ikan, Karantina Ikan adalah tindakan sebagai 

upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan 

Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, 

atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia 
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1.4.7 Freight Forwarder 

 Menurut Suyono (2005) yang dikutip dalam (Agus Aji Samekto, 2014) 

freight forwarder yaitu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa 

pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi 

terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan  barang dengan 

menggunakan multimoda transport baik melalui darat, laut, dan udara. 

International Maritim Dictionary (dalam Abdul Rahman, 2004) yang dikutip dalam 

(Agus Aji Samekto, 2014) memberikan pengertian freight forwarding adalah: 

1. Seseorang atau perusahaan yang melakukan pekerjaan atas nama kapal atau 

eksportir dan memberikan perincian secara mendetail tentang pengiriman 

barang tersebut. 

2. Pengapalan, asuransi, dan pengurusan dokumen-dokumen barang tersebut. 

3. Pengiriman barang dari pelabuhan ke daerah yang dituju. 

4. Pelayanan jasa termasuk pajak bea cukai. 

5. Mencarter tempat untuk barang tersebut, mempersiapkan LC. 

6. Membuat invoice dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan barang 

yang akan dikirim. 

1.5 METODE PENELITIAN 

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena secara fundamental bergantung 

pada pengamatan. Menurut Moleong (2011:6), penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 
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secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Moleong (1993:3) 

yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah sebagai sebuah prosedur dasar 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.   

 Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karateristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan 

fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Peneliti menggunakan data desksriptif 

karena data yang dikumpulkan berupa kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan. Peneliti mengumpulkan data berupa kata-kata, naskah 

wawancara, foto-foto, videotape, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen 

resmi lainnya.   

1.5.1 Batasan Konsep 

Batasan konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pengertian 

terhadap setiap istilah yang digunakan, baik dalam judul, rumusan masalah, 

maupun tujuan penelitian. Batasan konsep yang digunakan oleh penulis adalah 

gambaran secara deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena dari hasil 

kumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen 

pribadi dan memo. Untuk membatasi permasalahan yang ada, peneliti membuat 

batasan konsep sebagai berikut: 
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a. Kargo Udara, menurut IATA (2005) adalah semua barang yang diangkut 

atau yang akan diangkut dengan pesawat udara menggunakan Air Way Bill 

atau SMU (surat muatan udara) tetapi tidak termasuk pos atau barang lain 

yang dimuat dalam perjanjian konvensi pos internasional dan bagasi yang 

disertai tiket penumpang atau check baggage. Dalam penelitan ini yang 

dimaksud peneliti sebagai kargo udara adalah muatannya. 

b. Ekspor, Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 

Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah 

pabean. Dalam penelitian ini yang dimaksud peneliti sebagai ekspor adalah 

pengiriman ke luar negeri. 

c. Perishable Goods, Menurut UU no 1 tahun 2009, pengangkut wajib 

memberi prioritas pengiriman dokumen segera serta kargo yang memuat 

barang mudah rusak dan/atau cepat busuk (perishable goods). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud peneliti sebagai perishable goods adalah 

barang yang mudah busuk. 

d. Perishable Goods of Fish and Seafood, Ikan bandeng, ikan gurami, ikan 

patin, ikan lele, salmon, tuna, kakap, belut, udang, kepiting, cumi – cumi, 

kerang, dan sejenisnya dalam keadaan mati atau frozen. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud peneliti sebagai perishable goods of Fish and Seafood 

adalah ikan segar. 

e. Freight Forwarder, Menurut Suyono (2005) yang dikutip dalam (Agus Aji 

Samekto, 2014) freight forwarder yaitu badan usaha yang bertujuan untuk 

memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang 
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diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan  

barang dengan menggunakan multimoda transport baik melalui darat, laut, 

dan udara. Dalam penelitian ini yang dimaksud peneliti sebagai Freight 

Forwarder adalah PT. SN Cargo Indonesia. 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

 Penelitian ini dilakukan di PT Suryagita Nusaraya perwakilan Sidoarjo yang 

terletak di Pergudangan Kargo Bandara Juanda Sedati. Sebagai pusat pelayanan PT 

Suryagita Nusaraya cabang Sidoarjo. Adapun alasan penulis melakukan pemilihan 

lokasi di tempat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Letak PT Suryagita Nusaraya cabang Sidoarjo yang cukup strategis 

sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menemukan perusahaan ini. 

2. PT Suryagita Nusaraya merupakan agen penyedia ruang kosong untuk 

kargo di pesawat udara yang dirasa cocok dengan tema penelitian ini. 

3. Efisiensi letak PT Suryagita Nusaraya cabang Sidoarjo yang letaknya dekat 

dengan tempat tinggal sang peneliti sehingga memutuskan untuk melakukan 

penelitian disini.  

4. PT Suryagita  Nusaraya cabang Sidoarjo telah memperoleh kepercayaan 

melayani para eksportir untuk pengiriman secara domestik maupun 

internasional. 

5. PT Suryagita Nusaraya cabang Sidoarjo mempermudah calon pelanggannya 

ketika akan mengakses informasi apa saja yang terkait dengan perusahaan 

mereka sehingga perusahaan menurut peneliti memberikan pelayanan yang 

baik. 
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1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

Dikutip dari buku Moleong (2017:132) Informan adalah orang-dalam pada 

latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi 

peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang 

terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk 

berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan 

dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen 1981:65). 

a. Staf Admin 

Karyawan yang menangani tentang administrasi dan pemeriksaan 

kelengkapan dokumen kargo yang baru datang dari konsumen. 

b. Supervisor Kargo 

Sebagai pengawas langsung seatiap saat terjadinya penanganan  perishable 

goods  fresh  fish karena pengalamannya biasanya supervisor sudah paham 

betul cara mencegah agar tidak ada complain terkadang langsung 

menangani dan memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan. 

c. Staff Gudang 

Karena pegawai atau karyawan di setiap gudang yang berkecimpung dalam 

penanganan fresh fish setiap harinya sehingga dianggap lebih paham dalam 

penanganan. 
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d. Kepala Divisi International Air Freight 

Karena kepala divisi sebagai pihak yang mengetahui tentang seluk beluk 

prosedur yang ada dan penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada pada 

pergudangan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya mencari uraian yang 

menyeluruh dan cermat tentang keadaan. Pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui berbagai pertimbangan berdasarkan beberapa 

kriteria. Pengambilan data digunakan teknik pengumpulan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengamatan adalah hal yang bertujuan untuk mengembangkan 

pengertian tentang kerumitan atas situasi sosial dan hubungan-hubungan 

sosial yang ada. Metode ini merupakan model pengamatan dari dekat 

dengan penelitian terjun langsung ke lapangan dan berperan sebagai 

pengamat dan peninjauan lingkungan yang diteliti (Moleong, 2010:174). 

Peranan demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan 

memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Metode observasi ini 

peneliti dapat mengamati bagaimana penanganan perishable goods oleh PT 

Suryagita Nusarya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 
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jawaban atas pertanyaan itu. Maksud pengadaan wawancara, seperti 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain mengontruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan 

demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-

kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 

(triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi 

yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong 

2017:186). Topik yang akan dibahas dalam wawancara ini adalah tentang 

penanganan perishable goods fresh fish di freight forwarder PT Suryagita 

Nusaraya Surabaya. 

3. Penggunaan Bahan Dokumen 

  Menurut Guba dan Lincoln (1981:228) yang dikutip dalam buku 

Moleong (2017:216-219) Record adalah setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen 

pribadi dan dokumen resmi. Dokumen dan record digunakan untuk 

keperluan penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-

jawabkan seperti berikut: 
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1) Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang 

stabil, kaya, dan mendorong. 

2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada 

dalam konteks. 

4) Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen 

harus dicari dan ditemukan. 

5) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik 

kajian isi. 

6) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. 

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga 

masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal 

berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya 

majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. 

Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, 

kepemimpinan, dan lain-lain. 

1.5.5 Analisis Data 

 Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) yang dikutip dari 

Moleong (2017;248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
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dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  

 Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998) prosesnya berjalan 

sebagai berikut. 

 Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

 Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

 Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. 

  


