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ABSTRACT 

 

 

 Dalam era globalisasi seperti saat ini, setiap perusahaan harus dapat 

mempersiapkan diri dengan baik agar mampu bersaing dengan perusahaan- 

perusahaan lain. Sekarang ini bisnis yang dilakukan di Indonesia tidak hanya 

mencakup dalam negeri, tetapi sudah berhubungan dengan penjual dan pembeli dari 

luar negeri. 

 Tidak dapat diragukan lagi bahwa Inggris sebagai bahasa Internasional 

memegang peranan penting dalam berbisnis dan berkomunikasi dengan penjual dan 

pembeli dari luar negeri. Jika pelaku ekonomi tidak dapat menguasai bahasa Inggris 

yang merupakan bahasa Internasional, maka komunikasi antar pelaku ekonomi tidak 

dapat tercapai dengan baik. 

Dalam tugas akhir ini penulis membahas kemampuan seorang manajer 

ekspor-impor dalam berkomunikasi dalam menjalankan tugasnya didivisi ekspor-

impor. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di PT Indomarco Prismatama 

karena perusahaan ini mempunyai divisi ekspor-impor yang berhubungan dengan 

perusahaan asing. 

 Penulis memilih manager ekspor-impor untuk diteliti yang merupakan 

pengerak utama dalam penyelengaraan kegiatan ekspor-impor. Penulis menemukan 

bahwa manajer ekspor-impor  dituntut untuk memiliki kecakapan bahasa Inggris agar 

mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan para konsumen luar 

negeri untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan negosiasi dan transaksi 

bisnis. 

 Kemampuan dasar bahasa Inggris, yang meliputi speaking, wrtting, reading 

and listening sangat dibutuhkan oleh manajer ekspor-impor dalam melakukan 

kegiatan sehari-harinya. Jika kemampuan dasar bahasa Inggris tersebut tidak 

dikuasai oleh seorang manajer, maka akan berdampak besar terhadap perusahaan 

yang berakibat pada kekalahan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. 

 Melalui tugas akhir ini, penulis berharap agar para pembaca dapat memahami 

pentingnya kemampuan dasar bahasa Inggris khususnya di perusahaan yang bergerak 

dalam bidang ekspor-impor yang mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 
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