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 ABSTRAK 

 

 Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Prosedur Pengiriman Kargo Udara pada 

PT.Angkasa pura II (persero) Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi”.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengiriman Kargo Udara pada PT.Angkasa pura II 

(persero) Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi”pelayanankepadashipping (pengirim). Dalam 

metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, 

interview, dan kepustakan serta pengumpulan data primer dan sekunder. Metode analisis data 

dengan metode deskriptif yaitu dengan membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti dengan cara mengamati secara langsung dan 

membandingkan data-data yang ada kemudian melakukan penafsiran kemudian menarik 

kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pengiriman Kargo 

Udara pada PT.Angkasa pura II (persero) Cabang Bandara Sultan Thaha 

Jambi”.Amatlahsangatmudahdantelahsesuaidenganaturan-aturan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Arus dalam era globalisasi dewasa ini semakin meningkat karena wilayah 

perdagangan dan kebutuhan konsumen akan barang dan produk bersaing sudah tanpa batas. 

Selain itu, jarak kini sudah tidak lagi menjadi suatu kendala dalam memasarkan produk 

karena alat transportasi di negara Indonesia sudah memadai. Suatu barang atau produk yang 

diproduksi oleh suatu perusahaan agar sampai ke tangan penjual, memerlukan alat bantu 

yaitu jasa angkutan barang (kargo). bisnis pengiriman barang melalui angkutan udara (kargo). 

Peluang bisnis yang strategis ini, dimanfaatkan oleh Angkasa Pura II dengan mengoperasikan 

terminal kargo yang dimulai sejak tahun 2007. Angkasa Pura II membentuk unit bisnis 

strategis yang mengelola pelayanan kargo di setiap bandara yang dikelola.Dalam rangka 

memastikan terpenuhinya aspek kelancaran, keamanan dan keselamatan operasional 

pengiriman barang dari mulai proses penggudangan sampai dengan penerbangan, Angkasa 

Pura II melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang 

berlaku.Angkasa Pura II melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kargo di 

bandara-bandara yang dikelola seperti peningkatan kapasitas pergudangan kargo yang dapat 

menampung peningkatan volume transaksi.selain kualitas pelayanan, keamanan dalam 

pengiriman kargo juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan untuk kepuasan 

konsumen .(Jogianto,2005;25) 

Berdasarkan peraturan mentri perhubungan RI Nomor PM 53 tahun 2017 tentang 

pengamanan kargo dan pos serta rantai pasok (Supply cham)kargo yang diangkut dengan 

pesawat udara pada pasal 30 ayat 1 menyatakan : 



Pengamanan pengiriman kargo melalui udara (know consignor) wajib melakukan 

pengendalian keamanan kargo sebagai berikut: 

a. penerimaan bahan baku;  

b. penyimpanan bahan baku;  

c. proses produksi;  

d. proses pengemasan; 

e. pemuatan ke sarana transportasi darat; 

f. pengangkutan darat kargo ke bandar udara; dan 

g. serah terima kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan 

Udara Asing. 

Jasa angkutan barang ini jenisnya bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengiriman 

barang yang akan dituju dalam pemasarannya. Terdapat tiga jenis jasa angkutan barang di 

Indonesia, diantaranya : 

a. Angkutan darat, digunakan untuk pengiriman barang atau produk dengan menggunakan 

transportasi darat seperti; motor, mobil box dan truk. Biasanya untuk daerah-daerah yang 

masih dalam satu kepulauan.  

b. Angkutan laut, digunakan untuk pengiriman barang atau produk dengan menggunakan 

transportasi laut seperti kapal. Biasanya untuk daerahdaerah di luar pulaunya.  

c. Angkutan udara digunakan untuk pengiriman barang atau produk dengan menggunakan 

transportasi udara seperti pesawat. Biasanya untuk ke luar negeri, tetapi sekarang untuk 

domestik pun banyak menggunakan angkutan udara dengan alasan keefektifan waktu. 

Tahun 2010 merupakan tahunnya bisnis kargo, yaitu dimana para pengusaha lebih 

memilih jasa angkutan udara untuk mengirimkan barang atau produknya meskipun dengan 

tujuan domestik.Mengapa demikian, karena angkutan udara lebih cepat 

pengirimannya.Menurut data kementrian perhubungan, volume kargo udara domestik dan 



luar negeri sepanjang tahun 2009 mencapai 438.113 ton, naik 15% lebih dibandingkan tahun 

2008. Hal itu menunjukkan bahwa angkutan udara kini lebih digemari para 

pengusaha.Karena Kargo udara merupakan angkutan barang yang memiliki prosedur yang 

berbeda dengan kargo darat dan kargo laut. Di dalam kargo udara terdapat dokumen SMU 

(Surat Muatan Udara) untuk domestik dan AWB (Air Way Bill)  Khusus untuk dunia 

penerbangan saat ini terbagi menjadi 2 kategoriYang pertama penerbangan penumpang atau 

passenger aircraft dengan pesawat khusus untuk mengangkut penumpang sipil, bagasi dan 

cargo (surat/dokumen). Sedangkan yang kedua adalah penerbangan khusus cargo atau cargo 

aircraft dengan pesawat yang mengangkut kargo saja. Namun banya orang yang tidak 

mengerti atau tidak mengetahui bagaimana prosedur  pengiriman kargo melalui udara dan 

sampinya kargo ketangan pelanggan dan hal itu menjadi tanda tanya besar . Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk menulis sebuah laporan kerja praktek yang berjudul  

“PROSEDUR PENGIRIMAN KARGO UDARAPADA PT.ANGKASA PURA II 

(PERSERO) CABANG BANDARA SULTAN THAHA JAMBI 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang 

ingin penulis rumuskan dalam laporan ini adalah : 

BagaimanaProsedur Pengiriman Kargo Udara pada PT.Angkasa pura II (persero) Cabang 

Bandara Sultan Thaha Jambi”. 

  

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan  

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang 

teridentifikasi diatas, yaitu : 

Untuk mengetahuiProsedur Pengiriman Kargopada PT.Angkasa pura II (persero) 

cabang Bandara Udara Sultan Thaha Jambi”. 



1.3.2 Manfaat Penulisan  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan, memperluas pengetahuan, mengasah keterampilan dan 

bakat, serta melatih untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. 

b. Melatih untuk berfikir secara optimal dan dapat membandingkan antara teori 

yang didapat diperkuliahan dengan realita dunia kerjayang  sesungguhnya. 

c. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya serta membangun 

jiwa profesional mahasiswa dalam dunia kerja. 

 

 

 

 

2. Bagi Akademis 

a. Sebagai publikasi tentang adanya Lembaga pendidikan penulis yaitu Program 

Diploma III yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Jambi. 

b. Sebagai acuan bagi mahasiswa Program Diploma III yaitu Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Prodi Akuntansi Jambi untuk mendalami teori yang didapat selama 

perliahan di realita dunia kerja. 

c. Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat menjadikan dasar atau referensi bagai 

penulisan lain yang tertarik untuk memeprdalam pembahasan mengenai masalah 

yang dianalisi oleh penulis. 

3. Bagi PT. Angkasa Pura II (Persero) Sultan Thaha Jambi 

a. Sebagai bahan acuan bagi PT. Angkasa Pura II (Persero) Sultan Thaha Jambi. 

b. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara pihak fakultas dengan 

instansi yang terkait. 

 



1.4 Metode Penulisan 

1.4.1  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan penulis ini merupakan data primer dan sekunder baik bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif, data yang diperlukan : 

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari manager maupun pegawai-

pegawainya pada saat melaksanakan magang dan penjelasan tersebut belum 

dijelaskan dalam sebuah dokumen atau catatan-catatan resmi lainnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara 

melakukan penyelidikan terhadap objek yang sedang diamati dengan cara membaca, 

mencatat, dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan 

penulisan laporan magang. 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data menggunakan tiga metode yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Metode Kepustakaan 

Pengumpulan data yang dipelajari dengan cara mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan ditulis dengan berbagai literatur yang ada. 

b. Metode Observasi 

Pengamatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung aktivitas kegiatan yang 

dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Jambi. 

c. Metode Wawancara 

Pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau wawancara langsung dengan 

pihak yang terlibat dalam pengamatan untuk laporan. 



 

 

1.4.3  Metode Analisis 

  Untuk melakukan penulisan laporan yang baik dan benar, maka dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang membandingkan antara teori-teori dengan 

kenyataan dilapangan atau tempat magang. 

 

 

1.5 Waktu Dan Lokasi Magang 

 Lokasi pelaksanaan Magang dilaksanakan di PT Angkasa Pura II (Persero) Sultan 

Thaha Jambi yang beralamatlan di di Jl. Soekarno-Hatta No. 1, Paal Merah (Ex Bandara 

Lama Sultan Thaha Jambi).Pelaksanaan Magang dilaksanankan selama 2 bulan dari tanggal 5 

Februari 2017 s.d 6 April 2018. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Penulisan mengenai laporan ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) Bab, dimana 

Babnya terbagi atas sub-sub sesuai dengan pembahasan. Pokok pembahasan pada masing-

masing bab diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, metode penulisan, metode penulisan, metode analisis, waktu dan lokasi 

magang, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori atau konsep yang digunakan untuk 

penulisan laporan mengenai data-data yang ditemui selama magang, yang relevan dan 

berhubungan erat dengan judul dan pokok masalah laporan. 

 

BAB III PEMBAHASAN  



Berisi evaluasi terhadap data yang dikemukakan dalam Bab II yang memuat hal-hal 

sebagai berikut : Gambaran atau keadaan umum Instansi, seperti sejarah, struktur organisasi, 

visi dan misi serta pembahasan masalah. 

 

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diamati dari bab sebelumnya yaitu Bab III serta 

saran yang dapat diajukan kepada perusahaan yang berguna untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


