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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam 

perekonomian setiap negara di dunia. Melalui kegiatan perdagangan internasional, 

perekonomian suatu negara akan saling terjalin dan tercipta hubungan ekonomi 

yang saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain, yang pada 

akhirnya juga akan menciptakan lalu lintas barang dan jasa antar negara. Begitu 

pula pada perdagangan barang di industri meubel yang semakin bertambah 

sehingga membawa pengaruh menguatnya pasaran hasil meubel di dalam Negeri. 

Dampak dari kondisi tersebut  menimbulkan persaingan yang ketat diantara 

industri meubel yang ada. 

Indonesia sebagai Negara berkembang dituntut untuk membuka diri untuk 

melakukan hubungan dengan Negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi masyarakat. Kenyataan ini lebih meyakinkan betapa pentingnya peranan 

perdagangan internasional bagi perekonomian Negara. Dengan demikian 

perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan antara lintas 

Negara yang mencakup ekspor impor yang pada hakekatnya adalah melakukan 

suatu transaksi sederhana salah satunya jual beli, hanya saja perbedaannya penjual 

dan pembeli berada diluar wilayah territorial Negara.
1
 Karena melewati batas 
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territorial, maka suatu Negara dapat menetapkan peraturan-peraturan terhadap 

keluar masuknya barang kewilayah kedaulatannya.  

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara meliputi kegiatan ekspor dan 

impor.2  Kegiatan ekspor impor pada dasarnya sama halnya dengan peraktik jual beli 

barang. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan Jual 

Beli adalah suatu persetujuan yang mengikat dimana pihak penjual berjanji 

menyerahkan suatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli 

mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Kegiatan ekspor dilakukan karena 

sangat penting dan strategis bagi suatu negara, khususnya dalam mendatangkan 

devisa yang diperoleh dari pembayaran produksi yang diekspor, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa berdasarkan teori ekonomi internasional, kenyataan menunjukkan 

bahwa seluruh kebutuhan dalam negeri sebuah negara tidak dapat dipenuhi hanya dari 

negaranya sendiri tetapi terkadang membutuhkan bantuan dari negara lain sehingga 

dibutuhkan transaksi ekspor pada negara tersebut.  

Salah satu hal yang penting dalam perdagangan ekspor impor adalah 

mengenai system pembayaran yang dilakukan atas kesepakatan oleh kedua belah 

pihak eksportir dan importir. Hal ini tampak semakin penting jika dikaitkan 

dengan bentuk system  pembayaran yang aman, dan mendapatkan jaminan hukum 

dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional,  

                                                 
2
 “Perdagangan internasional yang dilakukan antar bangsa dapat memberikan peluang bagi masyarakat  

suatu bangsa untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya hubungan perdagangan yang 

terjalin dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpengaruh bagi kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri”.   
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Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan system pembayaran 

tidak berdokumen atau dengan system pembayaran berdokumen
3
. Agar lebih 

mudah dan aman dalam bertransaksi, pembayaran dapat dilakukan dengan 

melibatkan pihak ketiga salah satunya melalui bank sebagai penjamin bahwa 

importir dan eksportir akan memenuhi kewajibannya. Salah satu bentuk system 

pembayaran yang banyak digunakan perusahaan dalam melakukan transaksi 

pembayaran melalui bank adalah dengan menggunakan bentuk system 

pembayaran Letter of Credit. System pembayaran Letter of Credit (L/C) 

merupakan sarana yang paling efektif, karena menggunakan metode pembayaran 

yang dapat memproteksi kepentingan kedua belah pihak yang ditawarkan oleh 

bank-bank devisa, dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis. 
4
 Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan system pembayaran 

dalam transaksi perdagangan internasional, khususnya yang bergerak pada 

pengiriman barang bergerak dalam hal ini adalah mebel.  

Mengingat ada berbagai system pembayaran dari sudut kepentingan 

eksportir dan importir. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada 

system pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional yang 

menggunakan system pembayaran yang menurut perusahaan yang peulis teliti 

dirasa paling aman dan sesuai, maka mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian dengan judul:  

                                                 
3
 “System pembayaran tidak berdokumen, pembayaran dapat dilakukan dengan system bayar dimuka 

(cash in advance) atau bayar dibelakang ( open account). System pembayaran dimuka dilakukan 

importir membayar semua kewajiban sebelum barang dikirim, system bayar dibelakang importir 

akan memenuhi kewajibannya jika  barang sudah sampai eksportir”. (lihat Dasar-dasar Ekspor 

Impor, Vol I, 2013, hal. 67). 
4
 Soedjono Dirdjosisworo, 2006, Pengantar Hukum Dagang Internasional, Bandung; PT Refika 

Aditama. Hal 77 
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“ TINJAUAN YURIDIS SYSTEM PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI 

EKSPOR PADA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Studi Kasus : CV. 

DOLLAR FURNITURE  di Juwiring, Klaten”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui transaksi system pembayaran yang aman  dalam 

praktek jual beli barang pada CV. DOLLAR FURNITURE, penulis harus 

menganalisis dan meneliti metode dan langkah yang digunakan dalam melakukan  

pembayaran, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah  

1. Bagaimanakah mekanisme pembayaran yang digunakan oleh CV. DOLLAR 

FURNITURE?  

2. Bagaimana tanggung jawab eksportir apabila terjadi penyimpangan 

(discrepancies) dalam pengiriman barang oleh CV. DOLLAR FURNITURE? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hal yang 

demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan.
5
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme system pembayaran oleh CV. DOLLAR 

FURNITURE. 

                                                 
5
 Bambang Sunggono, 1997, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 11. 
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2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam transaksi system 

pembayaran dalam perdagangan internasional oleh CV. DOLLAR 

FURNITURE. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmiah 

yang nantinya dikembangkan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang relevan. 

b. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 

Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan berupa saran-saran  serta 

pertimbangan kepada manajemen di bidang finansial, sehingga tujuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dan meningkatkan perkembangan 

perusahaan dapat tercapai. 

3. Bagi pihak lain 

Memberikan informasi yang dapat  memberikan suatu gambaran bagi 

penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan 

pembatasan pada masalah yang sejenis. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan suatu transaksi jual 

beli barang atau jasa oleh pembeli dan penjual atau pengusaha yang bertempat di 

Negara yang berbeda, melewati batas wilayah territorial Negara. Karena transaksi 

tersebut harus menyebrangi batas wilayah Negara maka tidak jarang timbul 

berbagai masalah yang kompleks diantaranya perbedaan bahasa, budaya, mata 

uang, kebijakan Negara dan kedua pihak tidak saling mengenal.  

Perjanjian yang melibatkan orang satu dengan yang lain sebelum 

melangkah lebih lanjut dan mulai kerjasama hendaklah harus lebih teliti dan 

memastikan bagaimana langkah-langkah untuk bekerjasama
6
. 

Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada 

perjanjian yang bersifat perdata (civiele verbeintenis), melekat prinsip pemaksaan 

dimana apabila debitur tidak memenuhi prestasi maka secara sukarela kreditur 

mempunyai hak untuk memaksa pemenuhan prestasi tersebut. Akan tetapi pada 

perjanjian timbale balik seperti dalam jual beli barang, masing-masing pihak 

penjual dan pembeli mempunyai hak atas materiel dan kekuasaan melakukan aksi. 

Penjual sebagai kreditur mempunyai hak materiel atas pembayaran harga barang 

sebagai prestasi serta dapat melakukan aksi apabila pembeli bersikap ingkar
7
  

 

 

 

 

                                                 
6
 Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermas hal 17. 

7
 Yahya Harahap 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Alumni, hal. 19 
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Gambar 1. I 

Proses Kegiatan Ekspor. 

 

  Kegiatan ekspor barang ke luar negara, berdasarkan uraian tentang pentingnya 

kegiatan ekspor barang bagi suatu perusahaan dalam rangka pengadaan devisa dan 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri, maka salah satu hal yang paling penting 

dalam perdagangan ekspor impor tersebut adalah system pembayaran yang 

dilakukan. Hal ini tampak semakin penting jika dikaitkan dengan bentuk system  

pembayaran yang aman, dan mendapatkan jaminan hukum dalam melakukan 

kegiatan perdagangan internasional,  
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Gambar 1. II 

Mekanisme Pembayaran Dengan Letter Of Credit (L/C) 

 

Agar lebih mudah dan aman dalam bertransaksi, pembayaran dapat 

dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga salah satunya melalui bank sebagai 

penjamin bahwa importir dan eksportir akan memenuhi kewajibannya. Salah satu 

bentuk system pembayaran yang dipakai perusahaan dalam melakukan transaksi 

pembayaran melalui bank adalah dengan menggunakan bentuk system 

pembayaran Letter of Credit (L/C). 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suasaatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sedangkan, 
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penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif ia melatih kita 

untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita ketahui, dan apa yang coba 

kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.
8
 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, menurut 

pendapat Ronny Hanitijo Soemitro : 

Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan 

tujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasar 

asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum atau perundangan yang berlaku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
9
  

2. Jenis Penelitian 

Tipe dalam pengkajian dalam penelitian lebih bersifat “Deskriptif” 

dimana peneliti membuat suatu usaha untuk memhami suatu realitas tertentu 

dan fenomenal yang terjadi dilapangan. Penelitian  ini  merupakan  proses  

yang  dilakukan  secara  bertahap,  mulai dari perencanaan dan perancangan 

penelitian, menentukan fokus penelitian, waktu penelitian,  pengumpulan  

data,  analisis,  dan penyajian  hasil  penelitian. Penulisan hasil  penelitian  ini  

dilakukan  secara  deskriptif  atau  melalui  uraian-uraian  yang 

menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian.
10

 Pendekatan dalam 

                                                 
8
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja     

Grafindo Persada, hal. 19. 
9
. Roony  Hanitijo Soemitro,1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: PT. Rajawali hal. 

97 
10

 Moleong Lexy J, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 3.
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penelitian ini mengikuti  langkah-langkah  kerja  penelitian  kualitatif. Dalam  

hal  ini  disebut kualitatif karena  tidak menggunakan alat alat pengukur.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di CV. DOLLAR FURNITURE yang beralamat 

di desa Serenan, Juwiring, Klaten.. Adapun alasanya CV. DOLLAR 

FURNITURE mampu memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis. 

4. Sumber Data 

Untuk dapat mengetahui dan menganalisis masalah yang akan diteliti maka 

diperlukan berbagai macam data yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari: 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh  secara langsung dari 

CV. DOLLAR FURNITURE untuk memperoleh informasi dan data-data 

yang diperlukan. 

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekuder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum 

yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas 

dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, 

arsip, artikel, makalah, literature, majalah, serta surat kabar.\ 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi terhadap 

kegiatan  dalam CV. DOLLAR FURNITURE Juwiring, Klaten pengumpulan 

data dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun teknik 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa langkah, antara lain:
11

 

a. Studi Literatur  

Studi literatur dipeoleh dari jurnal dan buku-buku sumber yang 

dijadikan sebagai salah satu landasan penelitian, cara ini digunakan 

untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku, makalah, 

data-data yang berkaitan dengan hokum perjanjian, hukum perdata, 

hukum jual beli, hokum dagang internasional dan system pembayaran 

dari hal tersebut guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Peneliti melakukan studi literatur dengan mencari sumber 

tertulis baik berupa buku  dan  dokumen lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam tujuan penelitian. 

b. Wawancara 

Penetiti melakukan dialog dengan karyawan maupun dengan 

pimpinan perusahaan guna mencari informasi mengenai teori dan 

materi yang dibutuhkan. 

6. Metode Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa 

analisis data secara Deduktif dimana peneliti membuat suatu usaha untuk 

memahami suatu realitas dan mengidentifikasi adanya suatu masalah tersebut 

dari permasalahan yang umum menjadi permasalahan khusus.  Penulisan hasil  

                                                 
11

Arikunto Suharsimi, 1992, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta, 

hal 45. 
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penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif  atau  melalui  uraian-uraian  yang 

menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian dilakukan proses 

pengolahan sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan   dan   mengelompokkan   data-data   berdasarkan   

jenis   data    hasil penelitian.  

b. Menyesuaikan dan melakukan perbandingan antara hasil data yang 

diperoleh  dari    lapangan   dengan  literatur  yang   diperoleh    

sebagai   bahan    kesimpulan penelitian.  

c. Mendeskripsikan   hasil  penelitian  berupa   kesimpulan    dari   hasil   

pengolahan       data dalam bentuk laporan  penelitian 

 

G. Sistematika Laporan Penelitian 

Agar lebih memahami dalam melakukan pembahasan, menganalisis, 

serta penjabaran isi dari penelitian maka sistematika laporan penelitian ini 

memberikan garis besar penelitian yang terdapat dalam setiap bab proposal ini 

yang dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:   

  Bab I. Pendahuluan 

 Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

  Bab II.  Tinjauan Pustaka 

  Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang 

Perdagangan Internasional ; Pengertian Perdagangan Internasional,  Sumber 
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Hukum Perdagangan Internasional. Tinjauan Umum Tentang Cara 

Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional ; Pengertian Letter Of Credit 

(L/C), Jenis – jenis Letter Of Credit (L/C) : Cara Pembayaran dengan Non 

Letter Of Credit (L/C): Advance Pyment, Open Account, Collection. Cara 

Pembayaran dengan Letter Of Credit (L/C) : Revocable Letter Of Credit, 

Irevocable Letter Of Credit, Confirmed Irrevocable Letter Of Credit, Revoling 

Letter Of Credit, Transferable Letter Of Credit, Back To Back Letter Of 

Credit, Red Clause Letter Of Credit, Green Ink Claussule Of Credit, Stand By 

Letter Of Credit. Penyimpangan (discrepancies) dalam Letter Of Credit. 

Bab III.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

 Bab ini akan membahas mengenai Dskripsi CV. Dollar Funiture, 

Mekanisme pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit pada CV. 

DOLLAR FURNITURE, Tanggung jawab eksportir apabila terjadi 

penyimpangan (discrepancies) dalam pengiriman barang oleh CV. DOLLAR 

FURNITURE 

BAB IV. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


