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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha pada zaman modern 

sekarang ini, menyebabkan orang-orang serta para pengusaha menginginkan 

segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam bidang 

perdagangan. Dalam transaksi perdagangan yang berskala internasional yang 

lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi 

yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara 

pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda.  

Dalam prakteknya tidak jarang timbul masalah yang kompleks antara 

pengusaha-pengusaha, dikarenakan terpisah oleh batas kenegaraan (geopolitik), 

struktur geografi, sosial dan demografi, yang menyebabkan adanya karakteristik 

bentuk transaksi, baik bentuk perjanjian maupun bentuk pembayarannya.1 

Kegiatan perdagangan internasional yang meliputi transaksi ekspor dan impor 

dapat dilaksanakan dengan baik, apabila hubungan pembayarannya dapat 

diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak.2 

Pembayaran berarti setiap pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian 

secara sukarela; misalnya, pembayaran sejumlah uang, melaksanakan pekerjaan 

oleh buruh dan lain sebagainya. 3 Sebagaimana ditentukan juga dalam Pasal 1513 

KUH Perdata, yang berbunyi : “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar 

                                                
1 Roselyne Hubarat, Transaksi Export Import, Jakarta: Erlangga, 1997, hal 1 
2 Soepriyo Andhibroto, Letter of Credit : Dalam Teori dan Praktek , Semarang: Dahara Prize, 

1992, hal. 7. 
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harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut 

perjanjian.” 

Dalam perjanjian jual beli, pembayaran yang harus dilakukan oleh 

seorang pembeli harus berupa uang, sebab kalau tidak berupa uang, maka 

perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan merupakan 

perjanjian jenis lain, misalnya perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Adapun 

cara pembayaran yang lazim dilakukan ialah dengan cara yang tidak langsung, 

artinya melalui jasa perbankan.3 

Cara pembayaran paling ideal dalam kegiatan perdagangan eksport 

import adalah menggunakan Letter of Credit (L/C) atau surat kredit berdokumen 

dikarenakan memberi rasa aman bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak penjual 

(eksportir) merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan 

kepada pembeli (importir) ada kepastiannya. Sedang bagi pihak pembeli 

(importir) merasa aman karena pembayaran terhadap jual beli itu baru akan 

direalisasi oleh Bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas 

barang yang dimaksud sesuai perjanjian. 

Documentary Credit atau Letter of Credit (L/C) atau Surat Hutang 

adalah suatu dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang menyatakan 

komitmennya kepada seseorang (pemasok/eksportir/penjual) untuk mebayarkan 

sejumlah uang tertentu atas nama pembeli atau importer dengan ketentuan 

pemasok, eksportir atau penjual memenuhi persyaratan dari kondisi tertentu. 

Istilah formal L/C disebut documentary letters of credit karena bank menangani 

                                                
3 Hartono Hadi Soeprapto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit), Cara Perjanjian Dalam Jual 

Beli Perniagaan, Yogyakarta: Liberty, 1991, hal. 16. 
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transaksi berkaitan dengan dokumen sebagai lawanan dari barang. L/C adalah 

metode yang yang sangat umum dipakai dalam pembayaran internasional, karena 

resiko dan transaksi ditanggung bersama antara pembeli dan penjual.4 

Prinsip dari Documentary Credit yaitu independensi yang berarti bahwa 

perjanjian Documentary Credit terpisah dari perjanjian-perjanjian lainnya, seperti 

perjanjian penjualan, perjanjian pengangkutan kapal dan perjanjian-perjanjian 

lainnya. Dalam hal ini apabila dalam perjalanannya pembeli dan penjual ternyata 

membatalkan perjanjian penjualan (sales contract) tidak berarti perjanjian 

Documentary Credit antara pembeli dengan bank penerbit otomatis batal masing-

masing perjanjian tersebut berdiri sendiri-sendiri. Hal ini diatur di dalam Pasal 3 

UCP 600 huruf a yang berbunyi: 

“A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other 
contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with 
or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is 
included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to 
honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is 
not subject to claims or defences by the applicant resulting from its 
relationships with the issuing bank or the beneficiary”. 5 
 
Sehubungan dengan hal tersebut Artikel 4 b UCP juga menyatakan agar 

bank melarang applicant mencantumkan kontrak atau dokumen sejenis yang 

berhubungan dengan kontrak jual beli barang. 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

disebutkan bahwa Letter of Credit (L/C) di Indonesia diterbitkan oleh Bank 

Devisa. Bank Devisa adalah Bank umum atau Bank komersial di Indonesia yang 

telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi 
                                                

4 Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, (Jakarta: Direktorat Jendral Perdagangan 
Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta. 

5 Uniform Custom and Practice for Documentary Credit ICC Publication No. 600, artikel 3. 
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internasional. Istilah Bank devisa, biasa digunakan antara lain dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. 

Kegunaan dan peranan Letter of Credit (L/C) dalam perdagangan 

internasional adalah :6 

1.  Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor; 

2.  Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor; 

3.  Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. 

Dengan kata lain kegunaan Letter of Credit (L/C) ialah untuk menampung 

kesulitan yang memberatkan pihak pembeli maupun penjual, dalam transaksi 

dagangnya. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain adalah :7 

1.  Bagi penjual, dalam memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki pihak 

pembeli. 

2.  Bagi pembeli, dalam memenuhi pembayaran yang terjamin, jika syaratsyarat 

yang dikemukakan dapat dipenuhi oleh penjual. 

Letter of Credit (L/C) meski merupakan bentuk pembayaran 

internasional yang paling umum digunakan, karena memberi perlindungan yang 

tinggi baik bagi pihak (eksportir) maupun bagi pihak pembeli  (importir), namun, 

masih banyak pengusaha-pengusaha Indonesia khususnya pengusaha kecil belum 

mengetahui dan memahami tentang Letter of Credit (L/C), terutama minimnya 

pemahaman pengusaha tentang jenis-jenis L/C, sifat-sifat L/C, serta prosedur 

penggunaannya. Hal inilah yang menyebabkan pengusaha Indonesia, khususnya 

pengusaha kecil jarang menggunakan alat pembayaran ini. Di samping itu juga, 

                                                
6 Amir MS, Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor, Jakarta: CV. Taruna Grafica, 1999, 

hal. 1. 
7 Joni Emirzan, Op. Cit. , hal. 250. 
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mungkin disebabkan karena di Indonesia tidak ada peraturan perundangan yang 

mengatur secara jelas dan tegas mengenai Letter of Credit (L/C). 

Letter of Credit (L/C) memang bukan merupakan alat pembayaran baru 

dalam perdagangan internasional, namun, tidak semua hukum nasional setiap 

negara di dunia mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri, contohnya 

Indonesia. Dalam dunia internasional ketentuan yang mengatur tentang Letter of 

Credit (L/C) berupa kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang sering 

digunakan dalam perdagangan internasional disebut Unifour Custome and 

Practice for Commericial Documentary Credits (UCP) yang dipublikasikan oleh 

Internasional Chamber of Commerce (ICC).8 UCP diterima secara sukarela oleh 

perbankan internasional sebagai ketentuan Letter of Credit (L/C), dimana yang 

berlaku sekarang ini adalah UCP 600. 

Letter of Credit (L/C), di dalam hukum nasional Indonesia meskipun 

tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersendiri atau di dalam KUHD 

(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) seperti halnya cek, wesel, dan lainnya, 

namun, secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 

tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, meski Peraturan 

Pemerintah tersebut tidak memuat aturan secara rinci aturan mengenai Letter of 

Credit (L/C). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : ”PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL 

BELI DENGAN MENGGUNAKAN L/C (LETTER OF CREDIT) PADA PT. 

BATIK DANAR HADI SURAKARTA”. 

                                                
8 Ramlan Ginting, Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis. Jakarta: Salemba 

Empat, 2000, hal 20, lihat juga, Ibid, hal. 59. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan 

pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. 

Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan 

memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. 

Penelitian ini dibatasi pada prosedur pembayaran dalam pelaksanaan 

perjanjian jual beli dengan menggunakan Letter of Credit serta hambatan-

hambatan yang dihadapi PT. Batik Danar Hadi Surakarta dalam pelaksanaan 

perjanjian jual beli dengan menggunakan Letter of Credit. 

 

C. Rumusan Masalah  

Di dalam penelitian skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang dapat 

memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam 

hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok 

pembahasan di dalam  penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari 

kesimpangsiuran dan ketidakkosistenan di dalam penulisan.  

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan Irrevocable Letter of Credit? 

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Batik Danar Hadi 

Surakarta dalam pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan Irrevocable 

Letter of Credit? 
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D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui prosedur pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan Irrevocable Letter of Credit. 

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Batik Danar Hadi 

Surakarta dalam pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan Irrevocable 

Letter of Credit. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan 

tercapai, yaitu : 

1.  Manfaat Teoritis  

a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu 

Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata; 

b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam 

mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada; 

c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan Letter of Credit. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak 

yang bergerak dalam bidang ekspor impor sehingga dapat mengurangi 

hambatan-hambatan atau masalah yang tinibul diantara pihak-pihak yang 



 8 

terlibat di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan 

Letter of Credit. 

b. Memberikan masukan kepada para pembaca mengenai hal-hal yang 

selama ini menjadi hambatan bagi eksportir dalam pelaksanaan perjanjian 

jual beli dengan menggunakan Letter of Credit serta bagaimana cara 

mengatasinya. 

 

F. Metode Penelitian  

1.  Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan.9 

2.   Sifat Penelitian  

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah : Suatu 

penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori 

lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru. 10 

 
                                                

9 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normal & Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hal.64. 

10 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hal 10. 
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3.  Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang 

diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan, dalma hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara 

memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sistem wawancara yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, 

artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman 

tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan 

dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.11 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka sebagai 

dasar menganalisa. Dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya data 

sekunder dapat dibedakan menjadi: 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hokum 

primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini 

antara lain: 

                                                
11 Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Hukum Psikologi UGM, 1986). Hal. 26 
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a) Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. 

b) Buku 11 bab V A KUHD tentang Pengangkutan Barang  

c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 

d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 113/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor  

e) The Uniform Customs and Practice No. 600 Revisi Tahun 2007. 

2)  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, misalnya: hasil karya ilmiah para 

sarjana, hasil-hasil penelitian. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya: kamus, 

ensiklopedia. 

4.  Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen 

pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif-

kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk 

uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh 

kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara 

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat 

khusus.12 

                                                
12 Soerjono Soekanto, Op Cit. Hal. 10. 
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Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. 

Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.  

 

G. Sistematika Skripsi  

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, 

maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) 

bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup 

pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian  

F. Metode Penelitian  

G. Sistematika Skripsi 
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BAB II : LANDASAN TEORI   

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 

2. Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli 

3. Macam – macam Perjanjian Jual Beli 

4. Wanprestasi dan Resiko dalam Perjanjian Jual Beli 

B. Tinjauan Umum Transaksi Ekspor Impor  

1. Pengertian dan Pengaturan Transaksi Ekspor Impor  

2. Perjanjian Dasar Transaksi Ekspor Impor  

3. Cara Pembayaran Transaksi Ekspor Impor  

C. Tinjauan Umum tentang Letter of Credit  

1. Pengertian Letter of Credit 

2. Pengaturan Documentary Credit di Dalam UCP 600 

3. Kelebihan Dan Kekurangan UCP 600 

4. Praktek Penggunaan Documentary Credit di Indonesia 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Prosedur pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan Irrevocable Letter of Credit 

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Batik Danar Hadi 

Surakarta dalam pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan 

Irrevocable Letter of Credit 

BAB IV :  PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

 


