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PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM 

PEMBAYARAN TEMPO PADA INDUSTRI BATIK  

DI LAWEYAN SURAKARTA 

 (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak) 

 

Abstrak 

Industri Batik di wilayah Kota Solo berkembang sangat pesat, mengingat batik yang 

berasal dari Kota Solo masih dijadikan sebagai kiblat dalam perindustrian batik di 

Indonesia. Pada industri batik di kota Solo, rata-rata dalam melakukan penjualan produk 

batiknya, dilakukan dengan perjanjian secara lisan antara penjual dengan pembeli, 

pembeli sepakat atau setuju dengan harga batik yang dijual oleh penjual, lalu pembeli 

membayarnya. Mengenai sistem pembayarannya yang digunakan pada Industri Batik di 

Kota Solo, terdapat 2 jenis sistem pembayaran yakni sistem pembayaran cash dan 

sistem pembayaran tempo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik 

di Laweyan Surakarta, penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam 

perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik 

di Laweyan Surakarta, permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan 

perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik 

di Laweyan Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode 

pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo dapat dilakukan secara lisan atau 

tertulis, serta sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli, pembeli harus memenuhi 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan penjual agar pembeli tersebut mempercayai 

pembeli. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual 

beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan 

Surakarta, menggunakan kriteria-kriteria yakni penjual menggunakan feelingnya dengan 

melihat reputasi dagang yang dimiliki pembeli, penjual melihat apakah pembeli tersebut 

bersungguh-sungguh dalam berdagang jika bersungguh-sungguh maka pembeli akan 

menjaga nam baiknya sendiri. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan 

perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik 

di Laweyan Surakarta adalah sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran yang 

dilakukan oleh pembeli, perputaran uangnya lambat, serta terdapat resiko bahwa 

pembeli tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran terhadap produk 

batik yang telah dibeli oleh pembeli tersebut. 

 

Kata Kunci: perjanjian jual beli, sistem pembayaran tempo, asas kebebasan berkontrak 

dan kepercayaan 

 

Abstract  

The Batik industry in the city of Solo is developing very rapidly, considering that batik 

originating from the city of Solo is still used as a mecca in batik industry in 

Indonesia.The batik industry in the city of Solo, on average are focued on selling batik 

products, carried out by verbal agreement between the seller and the buyer, the buyer 

agrees or agrees with the price of batik sold by the seller, then the buyer pays. 

Regarding the payment system used in the Batik Industry in Solo City, there are 2 types 

of payment systems, namely the cash payment system and the tempo payment system. 
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The purpose of this study is to determine the implementation of sale and purchase 

agreement using the tempo payment system at the batik industry in Laweyan Surakarta, 

the application of the principle of trust and freedom to contract in a sale and problems 

when application purchase agreement using the tempo payment system for the batik 

industry in Laweyan Surakarta. This research is a descriptive research and normative 

approach method. The results of this study are the implementation of a sale and 

purchase agreement using a tempo payment system that can be done orally or in writing, 

and before the sale and purchase agreement is carried out, the buyer must meet the 

criteria set by the seller so that the buyer trusts the buyer. The application of the 

principle of trust and freedom is contracted in a sale and purchase agreement by using a 

tempo payment system in the batik industry in Laweyan Surakarta, using the criteria 

that the seller uses his feeling by looking at the reputation of the buyer, the seller sees 

whether the buyer is serious when trading really, the buyer will take care of his own 

good name. Problems that arise when carrying out the sale and purchase agreement 

using the tempo payment system at the batik industry in Laweyan Surakarta are frequent 

delays in payments made by the buyer, the velocity of money is slow, and there is a risk 

that the buyer does not pay for batik products has been purchased by the buyer. 

 

Keywords: sale and purchase agreement, the tempo payment system, the principle of 

trust and freedom contractual 

 

1. PENDAHULUAN 

Batik merupakan bagian dari kebudayaan yang telah menjadi keseharian dari 

masyarakat Indonesia. Sejak masa Kerajaan Majapahit hingga masa kini, batik 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Batik dikenal dan digunakan secara meluas setelah mengalami perkembangan dan jalan 

sejarah yang tidak singkat. Pada masa lalu, batik memang hanya identik sebagai pakaian 

para penguasa dan trah keraton. Namun dengan perkembangan zaman, batik menjadi 

pakaian milik rakyat yang digunakan dalam berbagai kesempatan (Wulandari, 2011). 

Di dalam negeri, industri batik dapat ditemukan di berbagai daerah, baik di Jawa 

maupun luar Jawa, baik dalam skala industri rumah tangga, skala industri kecil, 

menengah, maupun besar. Perdagangan dan jual beli batik pun dapat ditemukan di 

setiap tempat, dari pasar-pasar tradisional, grosir-grosir, toko-toko kecil, supermarket, 

sekolah mode, toko-toko online, hingga butik-butik elit yang khusus menjual batik-batik 

tertentu (Wulandari, 2011). 

Untuk di wilayah Solo, Industri batik berkembang sangat pesat, mengingat batik 

yang berasal dari kota Solo masih dijadikan sebagai kiblat dalam perindustrian batik di 

Indonesia (Wulandari, 2011). Pada industri batik di kota Solo, rata-rata dalam melakukan 

penjualan produk batiknya, dilakukan dengan perjanjian secara lisan antar penjual 
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dengan pembeli, pembeli sepakat atau setuju dengan harga batik yang dijual oleh 

penjual, lalu pembeli membayarnya.  

Perjanjian Jual beli produk batik adalah Perjanjian yang dilakukan oleh penjual 

dan pembeli produk batik yang dilakukan secara lisan atau tertulis, dimana pihak 

penjual berkewajiban memberikan barangnya kepada pembeli dan pembeli 

berkewajiban membayar harga barang yang telah diserahkan oleh penjual produk 

batiknya tersebut. 

Mengenai sistem pembayaran di dalam jual beli industri batik, selain sistem 

pembayaran cash, dikenal pula dengan sistem pembayaran tempo, yang dimaksud 

dengan tempo di sini adalah pembayaran dengan jangka waktu yang disepakati antara 

kedua belah pihak dan dilakukan secara lisan atau tertulis, namun dalam sistem 

pembayaran tempo pada industri batik ini, barang yang dibeli oleh pembeli dikirim 

terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya dilakukan belakangan dengan jangka 

waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. 

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk dapat membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan 

perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi dalam perjanjian, pelaksanaan, dan 

persyaratannya, serta dapat menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan 

(Salim, 2017). 

Kaitannya asas kebebasan berkontrak dengan jual beli batik adalah dalam jual 

beli batik bentuk kesepakatannya rata-rata hanya secara lisan dan tidak dilakukan secara 

tertulis, sehingga dengan kesepakatan secara lisan tersebut, perjanjian jual beli batik 

sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian. Dan para pihak dapat 

melaksanakan kewajibannya, yakni dengan Penjual dengan memberikan barangnya dan 

Pembeli membayar barang yang disepakati tersebut. 

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan 

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka 

di belakang hari. 

Kaitannya asas kepercayaan dengan jual beli batik adalah dalam jual beli batik 

ini penjual hanya mempercayai kepada pembeli bahwa pembeli akan memenuhi 

prestasinya yakni dengan membayar sejumlah uang kepada penjual, hal tersebut 

termasuk ketika penjual dan pembeli menyepakati untuk membayar produk batiknya 
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dengan menggunakan sistem pembayaran tempo, yang pembayarannya dilakukan 

belakangan setelah barang dikirim kepada pembeli. Maka disini asas kepercayaan 

sangat diperlukan, karena jual beli tersebut dilakukan dengan dasar saling percaya, 

yakni ketika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, pembeli akan 

membayarnya dengan menggunakan sistem pembayaran tempo. 

Tentunya dengan dilakukannya sistem pembayaran tempo tersebut terdapat 

risiko yang dimiliki oleh penjual batik tersebut, karena dalam melakukan jual belinya 

antara penjual dan pembeli hanya berdasarkan asas kepercayaan, bahwa pembeli akan 

membayar barangnya meskipun barang telah dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan 

pembayaran dilakukan belakangan. Secara tidak langsung penggunaan sistem 

pembayaran tempo tersebut untuk meningkatkan omzet penjualan produk batiknya dan 

persaingan usaha kepada industri batik lainnya bahwa pembayarannya bisa dilakukan 

belakangan dan barang sudah dikirim dan dinikmati oleh pembeli pula. Serta dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo, hal tersebut dirasa menguntungkan pembeli 

karena dapat membeli barang meskipun dia tidak membayarnya secara langsung ketika 

transaksi terjadi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti Perjanjian Jual Beli Dengan 

Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta 

(Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak).  

2. METODE 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah metode pendekatan 

normatif, yakni dengan meneliti dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan 

(Ibrahim, 2006). Peneliti menggunakan metode pendekatan normatif, karena pokok 

permasalahan dan perolehan data di lapangan dalam penelitian ini terkait perjanjian jual 

beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan, 

Surakarta. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif,  

penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu 
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gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala 

lain dalam masyarakat (Amiruddin dan Asikin, 2004). 

 Dalam hal ini metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis 

akan mendeskripsikan tentang perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem 

pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan, Surakarta. 

Metode pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan meliputi penelusuran 

terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang 

terkait dengan objek penelitian dan Wawancara adalah situasi peran antar pribadi yang 

bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada seseorang responden. Di sini peneliti melakukan wawancara 

dengan pelaku usaha Industri Batik di daerah Lawaeyan, Surakarta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran 

tempo pada Industri Batik “Putri Anggun” di Laweyan Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian pada Industri Batik “Putri Anggun” yang berlokasi di 

Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada hari minggu, tanggal 16 desember 

2018 dengan Ibu Heni Fatmawati selaku pemilik Industri Batik “Putri Anggun” 

diperoleh hasil sebagai berikut, dalam pelaksanaan perjanjian jual belinya Industri Batik 

“Putri Anggun” terdapat menggunakan sistem pembayaran tempo, pada sistem 

pembayarn tempo di Industri Batik “Putri Anggun” ini, barang yang dibeli oleh pembeli 

dikirim terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan belakangan dengan adanya 

jangka waktu atau ketentuan waktu. Dalam penggunaan sistem pembayaran tempo ini 

Industri Batik “Putri Anggun” terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam 

melakukan perjanjian jual beli batiknya, karena tidak semua orang dipercaya untuk 

dapat melaksanakan perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem pambayaran 

tempo: 

Pertama, penjual menggunakan feelingnya sebagai pedagang batik, yakni 

dengan melihat pembeli yang ingin menggunakan sistem pembayaran tempo apakah 

pembeli tersebut orang baik atau perlu diragukan, jika pembeli batik merupakan 
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pedagang besar dan memiliki reputasi yang baik dalam berdagang biasanya dengan 

pembayaran cash sebanyak 4 kali langsung boleh menggunakan sistem pembayaran 

tempo, namun jika penjual merasa masih ragu terhadap pembeli pada awalnya penjual 

hanya akan menggunakan sistem pembayaran cash, jika penjual mulai percaya kepada 

pembeli, maka penjual memperbolehkan pembeli untuk menggunakan sistem 

pembayaran tempo, namun penggunaanya diputar, maksutnya diputar adalah pada bulan 

pertama menggunakan sistem pembayaran cash dan pada bulan kedua menggunakan 

sistem pambayaran tempo, hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 tahun, jika 

dalam jangka waktu 1 tahun tersebut pembeli dalam melakukan pembayarannya tidak 

terjadi keterlambatan dan selalu tepat waktu, maka penjual sudah percaya kepada 

pembeli tersebut dan diperbolehkan sepenuhnya untuk menggunakan sistem 

pembayaran tempo dalam pembelian produk batiknya. 

Kedua, penjual melihat pembeli bagaimana kesungguhannya dalam berdagang, 

maksutnya adalah jika pembeli memang bersungguh-sungguh dalam berdagang maka 

pembeli tersebut akan menjaga nama baiknya sendiri dan tidak akan menipu penjual 

ketika menggunakan sistem pembayaran tempo ini, karena dengan menggunakan sistem 

pembayaran tempo ini diperlukannya kepercayaan yang tinggi antara penjual dan 

pembeli, penjual percaya kepada pembeli, bahwa pembeli akan membayar barang 

batiknya yang telah dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya pada 

Industri Batik “Putri Anggun” biasanya dilakukan satu bulan setelah barang diterima 

oleh pembeli dan pembeli akan menjaga nama baiknya sendiri dengan membayar 

barang yang telah dikirim tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu atau 

ketentuan waktu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Setelah adanya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli dalam sistem 

pembayaran tempo ini, kemudian penjual dan pembeli melakukan perjanjian jual beli, 

pada Industri Batik “Putri Anggun” dalam melakukan perjanjian jual beli dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo dilakukan secara lisan antara penjual dan 

pembeli. Dalam hal pembeli yang berasal dari luar kota, perjanjian jual belinya 

dilakukan melalui via telepon atau pesan singkat melalui Whatsapp dan pembeli yang 

berasal dari dalam kota, perjanjian jual belinya juga dapat  dilakukan dengan pembeli 

datang ke tempat Industri Batik “Putri Anggun”  berada atau dapat juga melalui via 

telepon atau pesan singkat melalui Whatsaap, hal tersebut dapat dilakukan karena sudah 
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adanya rasa saling percaya yang tinggi antara penjual dan pembeli. Sehingga pembeli 

yang berasal dari luar kota, tidak perlu repot-repot datang ke Solo untuk melakukan 

perjanjian jual belinya, dengan melalui via telepon atau pesan singkat melalui 

Whatsaap, pembeli dapat menghemat ongkos perjalanannya. Mengenai isi perjanjian 

jual belinya biasanya berisi tentang kesepakatan produk batik yang dipilih, berapa 

jumlah batik yang akan dipesan, jumlah total harga batiknya, alat pembayarannya 

menggunakan transfer dana atau bilyet giro, serta adanya ketentuan atau jangka waktu 

yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam hal 

pembayaran. 

Pada Industri Batik “Putri Anggun”, pembeli yang dipercaya untuk dapat 

menggunakan sistem pembayaran tempo terdapat 6 orang, pembeli tersebut rata-rata 

merupakan toko batik, serta 6 orang tersebut: 5 orang menggunakan sistem pembayaran 

tempo dengan transfer dana yang berasal dari kota Jakarta, Solo, Surabaya dan 1 orang 

menggunakan sistem pembayaran tempo dengan bilyet giro yang berasal dari Jogja. 5 

orang yang menggunakan sistem pembayaran tempo dengan transfer dana tersebut, 1 

orangnya dalam 1 kali transaksi (1 kali kirim barang) dengan Industri Batik “Putri 

Anggun” dengan jumlah paling rendah Rp 5 Juta dan paling tinggi Rp 20 Juta. 

Sedangkan 1 orang menggunakan sistem pembayaran tempo dengan bilyet giro yang 

berasal dari Jogja dengan Industri Batik “Putri Anggun” dengan jumlah paling rendah 

Rp 10 Juta dan paling tinggi Rp 20 Juta. 

Pada penggunaan sistem pembayaran tempo dengan transfer dana atau bilyet 

giro, batas waktu keterlambatan untuk pelunasan barang dari Industri Batik “Putri 

Anggun” adalah 10 hari. Jika pada jangka waktu atau ketentuan waktu yang telah 

ditetapkan, pembeli belum juga membayarnya maka penjual akan mengingatkan 

pembeli dengan cara meneleponnya. 

3.2. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian 

jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik 

“Putri Anggun” di Laweyan Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian pada Industri Batik “Putri Anggun” yang berlokasi di 

Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada hari minggu, tanggal 16 desember 

2018 dengan Ibu Heni Fatmawati selaku pemilik Industri Batik “Putri Anggun” 

diperoleh hasil sebagai berikut, Mengenai sistem pembayaran yang digunakan dalam 
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perjanjian jual beli batiknya, Industri Batik “Putri Anggun” menggunakan sistem 

pembayaran tempo, sistem pembayaran tempo adalah Jenis sistem pembayaran yang 

digunakan oleh para pihak yang terdapat ketentuan waktu atau jangka waktu dalam 

proses pelaksanaannya, dimana para pihak tersebut sepakat atau setuju tentang jangka 

waktu pelunasan pembayaran tersebut. 

Dalam perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem pembayaran tempo 

pada Industri Batik “Putri Anggun”, barang yang merupakan obyek perjanjian jual beli 

ini diserahkan terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli dan pembayarannya 

dilakukan belakangan dengan jangka waktu atau ketentuan waktu pelunasan barang 

yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Sehingga 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo ini diperlukannya kepercayaan yang 

tinggi antara penjual dan pembeli, penjual percaya kepada pembeli, bahwa pembeli 

akan membayar barang batiknya yang telah dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan 

pembayarannya biasanya dilakukan satu bulan setelah barang diterima oleh pembeli. 

Oleh karena itu untuk meminimalisir bahwa pembeli tidak akan membayar produk batik 

yang telah dibelinya, Industri Batik “Putri Anggun” memiliki kriteria-kriteria yang 

harus dipenuhi oleh pembeli agar dapat dilangsungkan perjanjian jual beli dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo seperti yang telah disebutkan diatas . 

Dalam melakukan perjanjian jual beli batiknya dilakukan secara lisan antara 

penjual dan pembeli, serta untuk pembeli yang berasal dari luar kota, perjanjian jual 

belinya dapat dilakukan melalui via telepon atau pesan singkat melalui Whatsaap dan 

pembeli yang berasal dari dalam kota, perjanjian jual belinya juga dapat  dilakukan 

dengan pembeli datang ke tempat Industri Batik “Putri Anggun”  berada atau dapat juga 

melalui via telepon atau pesan singkat melalui Whatsaap, hal tersebut dapat dilakukan 

karena sudah adanya rasa saling percaya yang tinggi antara penjual dan pembeli. 

Mengenai isi perjanjian jual belinya biasanya berisi tentang kesepakatan produk batik 

yang dipilih, berapa jumlah batik yang akan dipesan, jumlah total harga batiknya, alat 

pembayarannya menggunakan transfer dana atau bilyet giro, serta adanya ketentuan 

atau jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli 

dalam hal pembayaran. 

Bahwa berdasarkan ketentuan hadits di atas, didalam perjanjian jual beli batik 

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut, terdapat kejelasan mengenai harga 
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yang harus dibayar oleh pembeli dan obyek didalam perjanjian dalam jual beli batik 

tersebut, serta didalam perjanjian jual beli batik tersebut tidak menyepakati obyek atau 

sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. 

Dalam kaitannya perjanjian jual beli batik menggunakan sistem pembayaran 

tempo dengan asas kepercayaan, penjual percaya kepada pembeli, bahwa pembeli akan 

memenuhi prestasinya yaitu dengan melakukan pembayaran kepada penjual terhadap 

barang yang  telah dibeli oleh pembeli dan telah dikirim oleh penjual ke tempat 

pembeli, yang dalam melakukan pembayarannya dilakukan belakangan atau dengan 

jangka waktu atau ketentuan waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Sehingga dalam penggunaan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik ini 

diperlukannya rasa saling percaya yang tinggi antara penjual dan pembeli. 

Serta dalam melakukan perjanjian jual beli batik menggunakan sistem 

pembayaran tempo ini, pembeli haruslah amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan 

yang telah diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk melakukan pembayaran 

terhadap produk batiknya yang telah diterima pembeli, dan pembayarannya yang 

dilakukan belakangan dengan jangka waktu atau ketentuan waktu yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem 

pembayaran tempo yang telah dibuat oleh penjual dan pembeli, ketentuan mengenai 

amanah, hal tersebut terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 27. 

3.3. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Putri 

Anggun” di Laweyan Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian pada Industri Batik “Putri Anggun” yang berlokasi di 

Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada hari minggu, tanggal 16 desember 

2018 dengan Ibu Heni Fatmawati selaku pemilik Industri Batik “Putri Anggun” 

diperoleh hasil sebagai berikut, permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan 

perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik 

“Putri Anggun”, Ibu Heni menjelaskaan permasalahan yang sering dihadapinya ketika 

menggunakan sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual beli batiknya adalah: 

Yang pertama, dengan menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada 

perjanjian jual beli batiknya, penjual mengatakan sering terjadi keterlambatan 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dalam penggunaan sistem pembayaran tempo 
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dengan transfer dana atau bilyet giro, batas waktu keterlambatan untuk pelunasan 

barang dari Industri Batik “Putri Anggun” adalah 10 hari, jika lewat dalam waktu yang 

ditentukan tersebut penjual akan menelpon dan mengingatkan kepada pembeli bahwa 

tagihan pembayaran terhadap produk batiknya belum dibayar, jika pembeli masih juga 

belum membayarnya maka penjual akan terus menelpon dan mengingatkannya kembali 

bahwa produk batiknya yang bulan kemarin dibeli belum dibayar serta tidak 

diperbolehkan melakukan pembelian batik dahulu sampai pembayaran yang bulan 

kemarin belum dibayar atau dilakukan pelunasan, pada Industri Batik “Putri Anggun” 

belum pernah terjadi wanprestasi hingga pembeli tidak melakukan pembayaran produk 

batiknya, sehingga Ibu Heni bersyukur pembeli yang telah dipercayainya melakukan 

kewajibannya yakni melakukan pembayaran terhadap produk batiknya, namun yang 

sering dihadapi penjual adalah terjadinya keterlambatan pembayaran. 

Yang kedua, dengan menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada 

perjanjian jual beli batiknya, penjual merasa memerlukan modal yang lebih besar dari 

pada menggunakan sistem pembayaran cash, karena dengan menggunakan sistem 

pembayaran tempo tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perputaran 

uangnya kurang cepat. Contohnya jika menggunakan sistem pembayaran cash penjual 

hanya memerlukan modal 100 juta rupiah, sedangkan jika menggunakan sistem 

pembayaran tempo memerlukan modal 300 juta rupiah. Hal tersebut dapat terjadi 

karena, jika menggunakan sistem pembayaran tempo yang pembayarannya pada 

Industri Batik “Putri Anggun”, biasanya pembayarannya dilakukan satu bulan setelah 

barang diterima oleh pembeli, oleh karena itu penjual harus memiliki uang extra lebih 

jika menggunakan sistem pembayaran tempo, hal tersebut karena selama fase satu bulan 

pembeli belum membayar tersebut, penjual yakni Ibu Heni harus tetap menjalankan 

industri batiknya, yakni seperti menggaji karyawannya, membeli bahan baku dan tetap 

melakukan proses produksi batiknya. 

Yang ketiga, dengan menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada 

perjanjian jual beli batiknya, penjual merasa memiliki resiko bahwa pembeli tidak 

melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran terhadap produk batik yang 

telah dibeli oleh pembeli tersebut, karena dalam sistem pembayaran tempo tersebut 

barang yang telah dibeli oleh pembeli dikirim terlebih dahulu oleh penjual kepada 

pembeli dan pembayarannya dilakukan belakangan dengan jangka waktu atau ketentuan 
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waktu berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu 

diperlukannya kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli, bahwa penjual 

percaya kepada pembeli akan membayar produk batik yang telah dibeli oleh pembeli, 

untuk meminimalisir bahwa pembeli tidak akan membayar produk batik yang telah 

dibelinya, penjual memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pembeli agar 

dapat dilangsungkan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran 

tempo seperti yang telah disebutkan diatas. 

Yang keempat, dengan menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada 

perjanjian jual beli batiknya, Ibu Heni merasa bahwa perputaran uang yang didapat 

kurang cepat, sedangkan jika menggunakan sistem pembayaran cash, maka perputaran 

uangnya akan lebih cepat, seperti jika pembeli membayar dengan menggunakan sistem 

pembayaran cash, uang akan langsung dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dan 

uang akan langsung diterima saat itu juga oleh penjual ketika penjual menyerahkan 

barang dagangngan yang dibeli oleh pembeli, dengan sistem pembayaran cash tersesbut 

uang yang langsung diterima penjual, dapat langsung diputarkan oleh penjual, 

maksudnya diputarkan adalah hasil uang dengan sistem pembayaran cash tersebut 

langsung dapat dibelikan kain atau keperluan lain untuk membuat produk batik baru 

yang dibutuhkan oleh penjual. 

Ibu Heni menjelaskan bahwa selama menjalankan usahanya sebagai pengusaha 

batik, yang sering terjadi adalah pembeli atau debitur tersebut memenuhi prestasinya 

akan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, contohnya: penjual dan pembeli 

menyepakati bahwa barang akan dikirim oleh penjual pada 1 November 2018 dan 

pembayaran akan dilakukan oleh pembeli pada 1 Desember 2018, penjual menepati 

janjinya dengan mengirim pada 1 November 2018, akan tetapi pembeli melakukan 

pembayarannya mundur pada tanggal 8 Desember 2018. Dalam mensikapi hal tersebut, 

Ibu Heni biasanya langsung menghubungi pembeli, bahwa pembayaran yang 

seharusnya dibayar pada tanggal sekian belum dibayar, setelah ditelepon biasanya 

pembeli akan melakukan pembayaran. Alasan yang biasanya digunakan oleh pembeli 

jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran adalah lupa atau tidak ingat, oleh karena 

itu biasanya jika sampai hari yang ditentukan pembeli belum membayarnya, maka 

penjual akan mengingatkan atau memberikan teguran kepada pembeli untuk segera 

melakukan pembayaran karena telah melewati waktu yang ditentukan.  
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Sedangkan dalam hal jika terjadi wanprestasi sampai pembeli sama sekali tidak 

memenuhi kewajibannya atau prestasinya, Ibu Heni menyampaikan alhamdulillah 

belum pernah terjadi sampai seperti itu, yang biasanya terjadi hanya keterlambatan 

dalam pembayarannya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka Ibu Heni akan 

langsung menelpon pembeli untuk mengingatkan atau memberi teguran agar segera 

melakukan pembayaran produk batiknya yang telah dibeli tersebut seperti yang 

dijelaskan diatas. Oleh karena itu dalam perjanjian jual beli batik dengan menggunakan 

sistem pembayaran tempo diperlukan kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga 

oleh karena itu penjual perlu selektif memilih pembeli yang dipercaya untuk melakukan 

perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem pembayaran tempo, agar tidak 

terjadi pembeli tidak membayar apa yang telah ia beli atau hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

3.4. Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran 

tempo pada Industri Batik “Dewangga” di Laweyan Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian pada Industri Batik “Dewangga” yang berlokasi di 

Todipan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada hari sabtu, tanggal 16 maret 2019 

dengan Ibu Reni Pratiwi selaku pemilik Industri Batik “Dewangga” diperoleh hasil 

sebagai berikut, pada Industri Batik “Dewangga” dalam pelaksanaan perjanjian jual 

belinya terdapat menggunakan sistem pembayaran tempo, pada sistem pembayarn 

tempo di Industri Batik “Dewangga” ini, barang yang merupakan pesanan dari pembeli 

yang berbentuk kain atau bahan jadi yang telah terbentuk (pakaian) bermotif batik 

sesuai pesanan pembeli, setelah produk batik yang dipesan jadi, kemudian dikirim 

terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya dilakukan belakangan atau dengan 

ketentuan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian setelah 

dilakukan pengecekan oleh pembeli bahwa produk batik yang dipesan sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh pembeli, dalam Industri Batik “Dewangga” proses 

pembayarannya biasanya satu minggu atau 10 hari setelah barang diterima oleh pembeli 

dan dilakukan pengecekan oleh pembeli. 

Dalam penggunaan sistem pembayaran tempo ini Industri Batik “Dewangga” 

terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli 

batiknya, karena tidak semua orang dipercaya untuk dapat melaksanakan perjanjian jual 

beli batik dengan menggunakan sistem pambayaran tempo, terlebih dalam Industri 
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Batik “Dewangga” dalam menjalankan proses produksinya memfokuskan pada pesanan 

pembeli atau dalam isitilah batik disebut dengan sanggan, jika setelah dikerjakan namun 

pembeli membatalkannya dan tidak membayaranya akan menimbulkan kerugian yang 

besar bagi Industri Batik “Dewangga” tersebut: 

Yang pertama, penjual yakni Ibu Reni melihat pembeli memiliki reputasi yang 

bagus atau tidak dalam melakukan perdagangan batiknya. Jika pembeli merupakan 

perusahaan batik yang besar dan sudah punya nama yang baik, dalam transaksi 

perjanjian jual batiknya dengan menggunakan sistem pembayaran tempo tidak perlu 

menggunakan uang muka, sedangkan jika pembeli tersebut belum memiliki nama yang 

besar terlebih lagi pembeli tersebut berasal dari luar kota serta baru pertama kali 

melakukan transaksinya pada Industri Batik “Dewangga, maka Ibu Reni wajib 

menggunakan uang muka terhadap pembeli dalam perjanjian jual batik dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut, hal tersebut dilakukan oleh Ibu Reni 

karena untuk meminimalisir pembeli tidak melaksanakan kewajibannya yakni 

melakukan pembayaran. Namun jika pembeli yang berasal dari luar kota tersebut sudah 

dapat dipercaya oleh Ibu Reni dengan catatan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh 

pembeli yang berasal dari luar kota tersebut tidak sering terjadi keterlambatan dan 

pembeli bersifat kooperatif ketika dilakukan penagihan oleh Ibu Reni, maka untuk 

transasksi selanjutnya pembeli tidak wajibkan oleh Ibu Reni untuk memberikan uang 

muka ketika dilakukan jual batik dengan menggunakan sistem pembayaran tempo. 

Pada Industri Batik “Dewangga”, pembeli yang dipercaya untuk dapat 

menggunakan sistem pembayaran tempo terdapat 12 orang, 12 orang tersebut: 6 orang 

menggunakan sistem pembayaran tempo dengan transfer dana yang berasal dari kota 

Bali, Jakarta, Malang, Jogja, Surabaya, serta Semarang dan 6 orang menggunakan 

sistem pembayaran tempo dengan bilyet giro yang berasal dari kota Solo. 6 orang yang 

menggunakan sistem pembayaran tempo dengan transfer dana tersebut, 1 orangnya 

dalam 1 kali transaksi (1 kali kirim barang) dengan Industri Batik “Dewangga” dengan 

jumlah paling rendah Rp 5 Juta dan paling tinggi Rp 30 Juta. Sedangkan 6 orang atau 

perusahaan batik menggunakan sistem pembayaran tempo dengan bilyet giro yang 

berasal dari Solo dengan Industri Batik “Dewangga” dengan jumlah paling rendah Rp 2 

Juta dan paling tinggi Rp 10 Juta. 
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Pada penggunaan sistem pembayaran tempo dengan transfer dana atau bilyet 

giro, batas waktu keterlambatan untuk pelunasan barang atau produk batik dari Industri 

Batik “Dewangga” adalah 7 hari. Jika pada jangka waktu atau ketentuan waktu yang 

telah ditetapkan, pembeli belum juga membayarnya maka penjual akan mengingatkan 

pembeli dengan cara meneleponnya. 

3.5. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian 

jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik 

“Dewangga” di Laweyan Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian pada Industri Batik “Dewangga” yang berlokasi di 

Todipan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada hari sabtu, tanggal 16 maret 2019 

dengan Ibu Reni Pratiwi selaku pemilik Industri Batik “Dewangga” diperoleh hasil 

sebagai berikut, mengenai sistem pembayaran yang digunakan dalam perjanjian jual 

beli batiknya, Industri Batik “Dewangga” menggunakan sistem pembayaran tempo, 

sistem pembayaran tempo adalah Jenis sistem pembayaran yang digunakan oleh para 

pihak yang terdapat ketentuan waktu atau jangka waktu dalam proses pelaksanaannya, 

dimana para pihak tersebut sepakat atau setuju tentang jangka waktu pelunasan 

pembayaran tersebut. 

Dalam perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem pembayaran tempo 

pada Industri Batik “Dewangga”, sanggan batik atau pesanan produk batik dari pembeli 

yang merupakan obyek perjanjian jual beli ini dikirimkan penjual kepada pembeli 

setelah jadi, dan kemudian sanggan batik atau pesanan produk batiknya tersebut dicek 

dan diperiksa apakah terjadi kecacatan produksi atau tidak oleh pembeli dan dalam hal 

pembayarannya dilakukan belakangan dengan jangka waktu pelunasan yang disepakati 

oleh kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli, pada Industri Batik 

“Dewangga” pembayarannya adalah 1-2 minggu setelah sanggan batik diterima oleh 

pembeli. Sehingga dengan menggunakan sistem pembayaran tempo ini diperlukannya 

adanya saling percaya antara penjual dan pembeli, penjual percaya kepada pembeli, 

bahwa pembeli akan membayar sanggan batiknya yang telah diterimanya, karena pada 

Industri Batik “Dewangga” ini tidak mewajibkan adanya uang muka kepada pembeli 

yang sudah dipercaya untuk melakukan sistem pembayaran tempo. Meskipun begitu, 

untuk meminimalisir bahwa pembeli tidak akan membayar produk batik atau sanggan 

batik yang telah dibeli atau dipesannya, Industri Batik “Dewangga” memiliki kriteria-
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kriteria yang harus dipenuhi oleh pembeli agar dapat dilangsungkan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo seperti yang telah disebutkan diatas . 

Dalam kaitannya perjanjian jual beli batik menggunakan sistem pembayaran 

tempo dengan asas kepercayaan, penjual percaya kepada pembeli, bahwa pembeli akan 

memenuhi prestasinya yaitu dengan melakukan pembayaran kepada penjual terhadap 

sanggan batik atau pesanan produk batik dari pembeli dan telah dikirim oleh penjual ke 

tempat pembeli, yang dalam melakukan pembayarannya dilakukan belakangan atau 

dengan jangka waktu atau ketentuan waktu yang telah disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Sehingga dalam penggunaan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik ini 

diperlukannya rasa saling percaya yang tinggi antara penjual dan pembeli. 

3.6. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik 

“Dewangga” di Laweyan Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian pada Industri Batik “Dewangga” yang berlokasi di 

Todipan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada hari sabtu, tanggal 16 maret 2019 

dengan Ibu Reni Pratiwi selaku pemilik Industri Batik “Dewangga” diperoleh hasil 

sebagai berikut, permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual 

beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Dewangga”, 

Ibu Reni menjelaskaan permasalahan yang sering dihadapinya ketika menggunakan 

sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual beli batiknya adalah: 

Yang pertama, dengan menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada 

perjanjian jual beli batiknya, sering terjadinya keterlambatan pembayaran oleh pembeli 

pada Industri Batik “Dewangga”, sehingga dengan terjadinya keterlambatan 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, Ibu Reni menjelaskan bahwa jika terjadi 

keterlambatan pembayaran maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual, karena 

penjual memiliki tanggungan untuk membayar gaji pegawai, kebutuhan produksi seperti 

bahan baku dan yang lain-lain. Dalam hal penggunaan sistem pembayaran tempo pada 

perjanjian jual beli batiknya, batas waktu keterlambatan untuk pelunasan barang atau 

produk batik dari Industri Batik “Dewangga” adalah 7 hari. Jika pada jangka waktu atau 

ketentuan waktu yang telah ditetapkan, pembeli belum juga membayarnya maka penjual 

akan mengingatkan pembeli dengan cara meneleponnya. Namun pada Industri Batik 

“Dewangga”, Ibu Reni menjelaskan bersyukur belum pernah terjadi wanprestasi hingga 
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pembeli tidak melakukan pembayaran produk batiknya, karena Ibu Reni percaya pada 

para pembelinya yang dipercaya menggunakan sistem pembayaran tempo pada 

perjanjian jual beli batiknya akan melaksanakan kewajibannya yakni melakukan 

pembayaran, meskipun terkadang terjadi keterlambatan dalam pemabayarannya. 

Yang kedua, dengan menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada 

perjanjian jual beli batiknya, Ibu Reni menjelaskan bahwa dengan menggunakan sistem 

pembayaran tempo, perputaran uangnya lambat, maksutnya adalah dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo penjual tidak menerima langsung uang ketika 

barang atau produk batik tersebut diserahkan kepada pembeli dan proses 

pembayarannya terdapat ketentuan waktu atau terdapat jangka waktunya sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. 

Dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa jika terjadi 

keterlambatan pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran tempo dalam 

perjanjian secara lisan, maka Ibu Reni akan segera mengingatkan melalui telepon atau 

mengirim teks melalui aplikasi Whatsapp bahwa pembayaran yang seharusnya 

dibayarkan 1 minggu setelah barang diterima dan dicek oleh pembeli, masih belum 

dibayarakan. Sedangkan untuk keterlambatan yang terjadi dengan perjanjian jual 

belinya yang dilakukan secara tertulis maka akan ditambahkan 3 hari dari 2 minggu 

tanggal pembayaran tersebut sehingga menjadi 17 hari sampai batas waktu maksimal 

keterlambatannya dan Ibu Reni akan menghubungi pihak pembeli untuk mengingatkan 

bahwa pembayarannya telah melewati waktu tambahan yang ditentukan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo 

pada Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” di Laweyan Surakarta. 

Bahwa pada Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” sebelum 

dilaksanakannya perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran 

tempo terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pembeli, karena tidak 

semua pembeli dipercaya untuk dapat menggunakan sistem pembayaran tempo 

pada perjanjian jual belinya, yakni: 
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Yang pertama, penjual menggunakan feelingnya sebagai pedagang batik, 

yakni dengan melihat pembeli yang ingin menggunakan sistem pembayaran 

tempo apakah pembeli tersebut memiliki reputasi yang bagus atau tidak dalam 

melakukan perjanjian jual beli batik pada para penjual yang merupakan pemilik 

industri batik yang berada di kota Solo, serta sebelum diperbolehkan 

menggunakan sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual belinya para 

pembeli tersebut pernah bertransaksi dengan Industri Batik “Putri Anggun” dan 

“Dewangga” namun dengan sistem pembayaran cash beberapa kali dan sudah 

berlangganan pada Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” tersebut. 

Yang kedua, penjual akan melihat apakah pembeli tersebut bersungguh-

sungguh dalam berdagang batik, karena jika pembeli tersebut memang 

bersungguh-sungguh dalam berdagang batik, maka pembeli tersebut akan 

menjaga nama baiknya sendiri dan tidak akan menipu penjual, karena dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual beli batik ini 

diperlukannya kepercayaan yang tinggi anatara penjual dan pembeli, karena 

barang dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya dengan 

ketentuan waktu atau jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak setelah 

barang diterima oleh pembeli. 

Setelah dipenuhi kriteria-kriteria tersebut oleh pembeli, maka 

dilaksanakan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran 

tempo, pada Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” perjanjian jual 

belinya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis: 

Dalam hal perjanjian jual belinya dilakukan secara lisan, pembeli yang 

berasal dari luar kota, perjanjian jual belinya dapat dilakukan melalui via telepon 

atau pesan singkat melalui Whatsapp dan pembeli yang berasal dari dalam kota, 

perjanjian jual belinya juga dapat  dilakukan dengan pembeli datang ke tempat 

Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga”  berada atau dapat juga melalui 

via telepon atau pesan singkat melalui Whatsaap, hal tersebut dapat dilakukan 

karena sudah adanya rasa saling percaya yang tinggi antara penjual dan pembeli. 

Mengenai isi perjanjian jual belinya berisi tentang kesepakatan produk batik 

yang dipilih, berapa jumlah batik yang akan dipesan, jumlah total harga 

batiknya, alat pembayarannya menggunakan transfer dana atau bilyet giro, serta 
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adanya ketentuan atau jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak 

antara penjual dan pembeli dalam hal pembayaran. 

Sedangkan untuk perjanjian jual beli batiknya yang dilakukan secara 

tertulis dilakukan terhadap sanggan batik yang berwujud Kontrak Pembelian 

atau Produksi Order, kontrak Pembelian yang dibuat oleh kedua belah pihak 

yakni antara penjual dan pembeli memuat mengenai jenis cap batik yang 

digunakan pada bahan atau kain yang masih polos, tanggal penerimaan order 

kepada penjual, tanggal jadinya barang dan penyerahan barang, tanggal 

pembayaran barang oleh pembeli, denda kesalahan produksi kepada penjual. 

Alat pembayaran yang digunakan adalah bilyet giro jika dilakukan secara tertulis 

yakni Kontrak Pembelian atau Produksi Order. 

4.1.2 Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Putri 

Anggun” dan “Dewangga” di Laweyan Surakarta. 

Penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan 

sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” 

dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebutkan diatas seperti penjual 

menggunakan feelingnya sebagai pedagang batik apakah pembeli tersebut pantas 

dipercayai menggunakan sistem pembayaran tempo dengan melihat reputasi 

pembeli tersebut dalam berdagang batik dan penjual melihat bagaimana pembeli 

tersebut bersungguh-sungguh dalam berdagang batik serta menjaga nama 

baiknya sendiri dalam berdagang, sehingga kriteria-kriteria yang ditetapkan 

penjual kepada pembeli tersebut merupakan wujud dari asas kepercayaan dari 

penjual kepada pembeli. 

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Putri Anggun” dan 

“Dewangga”, yakni dalam melakukan perjanjian jual belinya Industri Batik 

“Putri Anggun” dilakukan secara lisan, sedangkan pada Industri Batik 

“Dewangga” perjanjian jual belinya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, 

sehingga perjanjian jual beli baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan 

tersebut merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak, karena penjual dan 



19 

pembeli dapat memilih apakah perjanjian jual beli tersebut dapat dilakukan 

secara lisan atau tertulis. 

4.1.3 Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Putri 

Anggun” dan “Dewangga”  di Laweyan Surakarta. 

Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli 

dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Putri 

Anggun” dan “Dewangga” adalah: 

Pertama, menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada 

perjanjian jual beli batiknya, sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran 

yang dilakukan oleh pembeli, dalam hal ini jika terjadi keterlambatan dalam 

pembayarannya, maka penjual akan langsung menelpon pembeli untuk 

mengingatkan pembayaran yang seharusnya dibayar pada tanggal sekian belum 

dibayar, jika pembeli masih belum membayarnya, maka penjual akan tidak 

memperbolehkan pembeli membeli barang atau produk batik dari pihak penjual 

sampai pembayaran yang belum dibayar tersebut dilunasi oleh pembeli. Batas 

waktu waktu keterlambatan untuk pelunasan barang atau produk batik dari 

Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga” adalah 7-10 hari. 

Kedua, menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada perjanjian 

jual beli batiknya, perputaran uangnya lambat, maksutnya adalah dengan 

menggunakan sistem pembayaran tempo penjual tidak menerima langsung uang 

ketika barang atau produk batik tersebut diserahkan kepada pembeli dan proses 

pembayarannya terdapat ketentuan waktu atau terdapat jangka waktunya sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. 

Ketiga, menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut pada perjanjian 

jual beli batiknya, terdapat resiko bahwa pembeli tidak melakukan kewajibannya 

yakni melakukan pembayaran terhadap produk batik yang telah dibeli oleh 

pembeli tersebut, karena dalam sistem pembayaran tempo tersebut barang yang 

telah dibeli oleh pembeli dikirim terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli 

dan pembayarannya dilakukan belakangan dengan jangka waktu atau ketentuan 

waktu berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu 

diperlukannya kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli, dengan cara 
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pembeli memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penjual seperti 

yang telah disebutkan diatas. 

4.2 Saran  

4.2.1 Terhadap penjual yakni Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga”, yakni 

dalam melakukan analisis kepada calon pembeli yang akan diperbolehkan 

menggunakan sistem pembayaran tempo pada perjanjian jual beli batiknya 

dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas agar lebih 

berhati-hati dan melihat reputasi dari pembeli tersebut baik yang berasal dari 

dalam kota atau luar kota, serta pada transaksi pertama sebaiknya penjual datang 

ketempat Industri batik atau toko pembeli, atau sebaliknya agar adanya saling 

percaya dan mengenal satu sama lain antara penjual dan pembeli. 

4.2.2 Terhadap pembeli pada Industri Batik “Putri Anggun” dan “Dewangga”, yakni 

agar lebih amanah jika dipercaya penjual untuk menggunakan sistem 

pembayaran tempo pada perjanjian jual beli batiknya dengan cara tidak terjadi 

keterlambatan dalam melakukan pembayarannya, sehingga dengan pembeli tepat 

waktu dalam pembayarannya maka penjual tidak akan mengalami kesulitan 

dalam hal pembayaran biaya produksi, karena dengan menggunakan sistem 

pembayaran tempo diperlukan modal yang lebih besar daripada sistem 

pembayaran cash dalam perjanjian jual beli batiknya. 
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