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ABSTRAKSI

SISTEM PEMBAYARAN EKSPOR MEBEL
PADA CV. MUGIHARJO DI BOYOLALI

KUS ARUMA PRIHANTINI
F 3102029

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem 
pembayaran ekspor yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan ekspornya. 
Perusahaan menggunakan dua macam sistem pembayaran yaitu secara tunai 
dengan Pembayaran di Muka (Advance Payment) dan dengan menggunakan 
Letter of Credit (L/C). Pengiriman dana dalam pembayaran ekspor dilakukan 
dengan sistem Telegraphic Transfer (TT). Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
diidentifikasi sistem pembayaran yang baik untuk perusahaan, permasalahan yang 
dihadapi dan cara mengatasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan 
oleh perusahaan, baik tunai maupun dengan L/C sudah berjalan dengan baik dan 
cukup aman dan efektif  bagi perusahaan. Kebanyakan buyer dari perusahaan 
sudah menjadi pelanggan, antara perusahaan dengan buyer sudah terjadi 
hubungan baik. Dalam pembayaran ekspor secara tunai, pihak perusahaan 
memperbolehkan buyer untuk membayar terlebih dahulu 30% dari total nilai 
transaksi, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk buyer yang tergolong baru. Untuk 
mengantisipasi adanya resiko non payment atas barang-barang ekspor, dokumen 
ekspor akan diserahkan oleh eksportir bila pembayaran dari importir lunas. Sistem 
pembayaran ekspor perusahaan dengan Letter of Credit sudah berjalan sesuai 
dengan prosedur L/C secara umum. Sampai saat ini meskipun dalam pelaksanaan 
sistem pembayaran terdapat berbagai permasalahan tetapi perusahaan masih dapat 
mengatasinya. Meskipun sistem pembayaran ekspor secara tunai sudah efektif 
untuk perusahaan, sebaiknya perusahaan menggunakan L/C karena sistem 
pembayaran ini memberikan tingkat perlindungan dan keamanan yang tinggi bagi 
eksportir maupun importir. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai latar belakang yang berbeda, sumber daya 

yang dimiiki juga berbeda, baik jenis maupun jumlahnya. Keterbatasan sumber 

daya yang dimiliki mengakibatkan suatu negara tidak dapat memenuhi seluruh 

kebutuhannya sendiri sehingga menimbulkan ketergantungan dengan negara lain. 

Berdasarkan hal tersebut maka muncullah perdagangan antar negara atau 

perdagangan internasional yang menimbulkan aktivitas ekspor impor dalam 

pelaksanaannya. Kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa dapat memberikan 

nilai positif terhadap negara yaitu menambah potensi penerimaan negara  melalui 

aktivitas ekspor impor tersebut, perolehan devisa negara akan bertambah, tetapi 

hal tersebut harus dengan batasan-batasan tertentu selama tidak mengganggu dan 

merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Pelaksanaan perdagangan internasional lebih rumit bila dibandingkan 

dengan perdagangan dalam negeri, permasalahan yang dihadapi juga lebih 

kompleks. Hal tersebut mengharuskan setiap pelaku perdagangan internasional, 

terutama eksportir dan importir untuk menetapkan suatu kebijakan-kebijakan 

dalam transaksi ekspor impor yang tidak merugikan kedua belah pihak melalui 

perjanjian bersama dalam perjanjian jual beli (sale’s contract). Dalam kegiatan 

ekspor, perjanjian tersebut disebut dengan “exsport sale’s contract atau kontrak 

dagang ekspor”. Exsport sale’s contract adalah kesepakatan antara eksportir dan 

importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan-
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persyaratan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikat diri 

untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkannya (Amir M.S., 2002 : 

39 ). Exsport sale’s contract berisi persyaratan-persyaratan perdagangan yang 

telah disepakati oleh eksportir dan importir,termasuk di dalamnya adalah 

kesepakatan tentang sistem pembayaran ekspor.

CV. MUGIHARJO merupakan perusahaan di daerah Boyolali yang 

telah melakukan aktivitas ekspor, hasil produksinya  berupa mebel atau furniture 

yang bahan bakunya adalah kayu mahoni. Dalam melaksanakan kegiatan ekspor, 

penentuan kebijaksanan perusahaan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipilih yang memberikan banyak manfaat 

bagi perusahaan, termasuk dalam menentukan sistem pembayaran yang 

diterapkan dalam transaksi ekspor. Dalam kegiatan ekspor terdapat banyak 

dokumen-dokumen yang diperlukan, baik untuk memenuhi peraturan pemerintah 

maupun untuk memenuhi ketentuan perdagangan (transaksi) ekspor impor. Untuk 

mendapatkan pembayaran atas transaksi ekspor maka eksportir wajib memenuhi 

semua dokumen yang disyaratkan dalam sales contract.

Berdasarkan hal-hal di atas, ingin diketahui sistem pembayaran ekspor 

yang digunakan oleh perusahaan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam 

kegiatan ekspornya. Studi ini ingin mengangkatnya menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pembayaran Ekspor Mebel pada CV. 

MUGIHARJO di Boyolali“.
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B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi penulis agar penelitian yang dilakukan terarah dan ruang lingkup 

yang diteliti sesuai dengan hal-hal yang diteliti dan dengan perumusan masalah 

ini diharapkan penulis dapat melakukan penelitian secara cermat dan teliti sesuai 

dengan prinsip dan peraturan suatu penalitian ilmiah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar 

belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses ekspor pada perusahaan ?

2. Sistem pembayaran apa yang digunakan oleh perusahaan dalam 

pelaksanaan kegiatan ekspor beserta permasalahan yang dialami dan apakah 

sistem pembayaran tersebut sudah efektif untuk perusahaan ?

3. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan 

ekspor dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini dapat 

bermanfaat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan dari penelitian ini  

adalah :

1. Untuk mengetahui urutan proses ekspor pada perusahaan.

2. Untuk mengetahui sistem pembayaran yang digunakan oleh perusahaan 

beserta pelaksanaannya  dalam kegiatan ekspor dan permasalahan yang 

dialami dalam sistem pembayaran beserta cara penyelesaiannya.
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3. Mengetahui permasalahan yang dialami oleh perusahaan selama melakukan 

kegiatan ekspor dan cara mengatasi permasalahan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada dalam penelitian ini, manfaat dari 

penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lainnya 

Merupakan tambahan pengetahuan dan tambahan referensi bacaan, serta 

merupakan informasi dan dapat digunakan sebagai pembanding khususnya 

bagi mahasiswa jurusan Bisnis Internasional yang sedang menyusun tugas 

akhir dengan pembahasan yang sama.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan untuk perusahaan berupa pengetahuan tentang macam –

macam cara pembayaran ekspor sehingga bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan jenis sistem pembayaran 

dalam kegiatan ekspornya.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis dan penelitian ini merupakan penerapan ilmu 

ekonomi tentang berbagai macam sistem pembayaran ekspor impor yang telah 

diperoleh penulis bangku kuliah.
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E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan agar proses penelitian dapat berjalan 

lancar, sistematik, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data tersebut dari pihak yang terkait terutama bagian ekspor.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah studi kasus, 

karena mengambil objek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan 

memfokuskan pada suatu masalah. Penelitian ini memusatkan pada sistem 

pembayaran ekspor dan permasalahan – permasalahan yang dialami beserta 

penyelesaiannya dalam kegiatan ekspor pada CV. MUGIHARJO.

2. Jenis dan Alat Pengumpul Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

ini diperoleh penulis dengan cara wawancara langsung dengan staf 

perusahaan terutama staf ekspor impor.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber – sumber 

lain yang berhubungan dengan penelitian. Data ini diperoleh penulis 

dari buku dan sumber bacaan lainnya.
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b. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan nara sumber.

2) Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku 

atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung mengenai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu 

dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan yaitu 

wawancara dengan staf bagian ekspor impor, akuntansi dan keuangan, 

personalia, produksi, dan staf lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh penulis dari buku referensi 

dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ekspor

Kegiatan ekspor bisa bermula dari kegiatan yang tidak disengaja atau 

tanpa diduga, dari kegiatan bisnis kecil-kecilan bisa membuahkan kegiatan bisnis 

ekspor besar-besaran. Hal itu disebabkan oleh adanya peluang ekspor yang 

menarik minat pemimpin perusahaan untuk melakukan investasi di bidang ekspor. 

Dahulu, kegiatan ekspor hanya dilakukan apabila pasar domestik mengalami 

kejenuhan atau bila ekspor akan mendatangkan keuntungan besar. Hal yang 

menarik dari ekspor bagi perusahaan adalah perusahaan tidak lagi tergantung pada 

penjualan di satu negara saja dan ekspor juga mengurangi dampak penurunan 

penjualan dalam negeri yang disebabkan daur hidup komoditas di pasar ekspor 

berjalan lebih lambat dibanding pasar dalam negeri, pada saat pasar domestik 

lesu, pasar ekspor sering kali masih kuat (Amir M.S., 2002 : 1).

Ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam ke 

luar pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 

(Berry Punan, 1996 : 1).

Transaksi perdagangan ekspor impor dimulai dengan dibuatnya sebuah 

kontrak jual beli (Sales Contract) antara eksportir dan importir, sampai 

dilakukannya negosiasi atas dokumen tersebut dan selanjutnya dilakukan 

penagihan pembayaran (reimbursement) atas transaksi komoditas itu (Ruddy Tri 

Santoso, 1994 : 1).
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Adapun syarat-syarat bagi setiap perusahaan yang akan melakukan 

ekspor adalah harus memiliki (PPEI, 2004 : 1) : 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Depperindag atau Izin Usaha dari 

Departemen Teknis Lainnya.

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Kelompok barang yang diekspor dibagi menjadi (PPEI, 2004 : 1) :

1. Barang yang diatur

Ekspor produk yang termasuk dalam kelompok ini hanya dapat dilakukan 

oleh eksportir terdaftar atas persetujuan MENPERINDAG.

2. Barang yang diawasi

Ekspor produk ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 

MENPERINDAG dan instansi teknis lainnya.

3. Barang yang dilarang

Barang-barang yang dilarang untuk diekspor ini bertujuan agar komoditas 

tersebut dapat diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk 

meningkatkan nilai tambah, menjaga pengadaan bahan baku, melindungi 

kelestarian alam atau hutan, melindungi jenis tanaman dan binatang langka.

4. Barang yang bebas diekspor.

Dalam bisnis, resiko merupakan unsur yang selalu ada. Bisnis ekspor-

impor mempunyai diversifikasi resiko yang lebih banyak bila dibandingkan 

dengan perdagangan domestik.
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B. Pelaku Ekspor

Para pelaku ekspor antara lain (PPEI, 2004 : 1 dan Berry Punan, 1996 : 3) :

1. Produsen

Yang dimaksud dengan produsen di sini adalah perusahaan atau 

perorangan yang memproduksi komoditas ekspor.

2. Eksportir 

Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan 

kegiatan ekspor.

3. Bank

Bank di sini adalah Bank Devisa baik yang berstatus swasta 

maupun yang berstatus pemerintah yang berfungsi memberikan jasa 

perbankan sebagai media perantara antara pembeli dan penjual yang berada 

dalam dua wilayah hukum yang berbeda yang belum saling mengenal atau 

mempercayai satu sama lain.

Bank Pemerintah, Bank Asing, Bank Campuran dan sebagian Bank 

Swasta Nasional dalam operasinya berstatus bank devisa yang dapat melayani 

transaksi pembukuan dan penerimaan L/C sekaligus berfungsi sebagai 

Autorized Money Changer.

4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Dokumen yang diterbitkan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi 

Mutu Barang antara lain  :

a. Certificate of Quality.

b. Test Certificate.

c. Chemical Analysis.
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5. Bea dan Cukai

Instansi yang terkait pertama kali dengan ekspor adalah Kantor 

Wilayah Bea Cukai yang berada di bawah Departemen Keuangan selaku 

pejabat yang mengawasi keluar masuknya barang dari wilayah hukum 

Indonesia. Pejabat hanggarlah yang berwenang untuk mengadakan Fiat Muat / 

pengesahan pemuatan barang ke dalam kapal dan memberikan disposisi yang 

bersangkutan (Berry Punan, 1996 : 3).

6. Usaha Jasa Transportasi

Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Usaha Jasa Transportasi 

antara lain :

a. Packing List

b. Measurement List

c. Weight Note.

7. Dinas Karantina

8. Independent Surveyor

Contoh dari Perusahaan Surveyor di Indonesia adalah PT. 

Sucofindo yang berstatus sebagai Correspondent dari SGS (Societe Generale 

de Survaillance).

Surveyor memberikan jasa dalam rangka pemeriksaan komoditi 

ekspor baik yang bersifat PURE INSPECTION maupun pemeriksaan dalam 

rangka pengembalian bea masuk atas bahan baku yang diproses untuk tujuan 

ekspor (Draw Back System).

9. Dinas Peternakan
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10. Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi dapat berfungsi mengamankan transaksi 

ekspor, yang artinya eksportir dapat mengasuransikan transaksi ekspor-impor 

sesuai dengan besarnya resiko terhadap negara maupun terhadap pembeli 

barang. Perusahaan Asuransi juga terlibat sebagai lembaga yang turut 

melancarkan proses ekspor yaitu dalam kaitannya dengan Marine Cargo 

Insurance (Asuransi Pengangkutan Laut) dimana syarat penyerahan barang 

ekspor adalah CIF (Cost Insurance Freight). Dalam CIF, harga satuan yang 

ditawarkan eksportir selain meliputi uang tambang, juga mencakup premi 

asuransi, sehingga eksportir seyogyanya mengasuransikan barang dagangan 

tersebut. Jika terjadi kerusakan, kehilangan dan hal lain yang mengurangi nilai 

barang baik secara kualitas maupun kuantitas, importir akan menuntut ganti 

rugi (claim) kepada eksportir. Dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan 

Asuransi adalah : Cover Note dan Insurance Policy.

11. BPEN – ITPC – ATASE – JETRO – KONTRA – INA dan lain-lain

Merupakan saluran atau lembaga pemerintah maupun swasta yang 

membantu memberikan informasi untuk mengetahui keadaan pasar global di 

dunia agar eksportir mendapat kemudahan penerobosan.

12. Perusahaan Pelayaran (Shipping Company / Carriers)

Maskapai pelayaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

melaksanakan transaksi ekspor. Perusahaan Pelayaran bisa berasal dari lokal 

maupun yang berada di luar negeri yang mempunyai wakil atau agen di 

Indonesia.
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13. Angkutan Udara

Dokumen yang diterbitkan adalah Airway Bill yang merupakan 

tanda bukti pengiriman udara untuk orang dan alamat tertentu. Angkutan 

udara digunakan untuk mengangkut barang-barang yang dalam 

pengangkutannya memerlukan penanganan khusus.

14. Kanwil Depperindag

Departemen perdagangan mempunyai peranan mulai dari 

penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sampai surat keterangan asal 

barang (Certificate of Origin) yang diperlukan dalam rangka keringanan bea 

masuk pada saat barang tiba di negara tujuan dalam rangka sistem preferensi 

umum (Generalized System of Preference).

15. Kantor Inspeksi Pajak

Dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Inspeksi Pajak adalah Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP).

16. Kedutaan Negara Asing

Dokumen yang diterbitkan adalah Consular Invoice dan Custome Invoice.

C. Dokumen Ekspor

Pada dasarnya, dokumen-dokumen utama yang harus dipenuhi dalam 

kegiatan ekspor terdiri dari ( Rivai Wirasasmita, 1999 : 14) :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

2. Sales Contract.

3. Letter of Credit (Bila ekspor menggunakan L/C).

4. Invoice / Faktur.

5. Laporan Kebenaran Pemeriksaan Ekspor (LKPE)
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6. Bill of Lading atau Airway Bill (AWB).

7. Surat Keterangan Asal Barang (SKA)

8. Surat Pernyataan Mutu (SPM)

9. Sertifikat Mutu (SM).

10. Packing List.

Dalam setiap kegiatan ekspor, kesepuluh dokumen tersebut di atas 

tidak harus selalu dilampirkan, tergantung dari persyaratan-persyaratan ekspor 

yang harus dipenuhi dan kesepakatan yang telah dicapai dengan pembeli atau 

importir. Adapun dokumen-dokumen ekspor yang diperlukan guna memenuhi 

peraturan dan persyaratan dari pemerintah antara lain (PPEI, 2004 : 7; Ruddy Tri 

Santoso, 1994 : 25) :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

PEB merupakan dokumen pabean yang digunakan untuk 

pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang isinya antara lain : Jenis 

barang ekspor (umum, terkena pajak ekspor, mendapatkan fasilitas 

pembebasan dan pengembalian bea masuk, dan barang ekspor lainnya) 

identitas eksportir, nama importir, NPWP, izin khusus (SIE, karantina, SM), 

No. HS, berat barang, negara tujuan, propinsi asal barang, cara penyerahan 

barang (FOB, CIF, dll), merek dan nomor kemasan dan lain-lain.

2. Commercial Invoice (Faktur)

Commercial Invoice berisi deskripsi lengkap dari barang yang telah 

disepakati dalam Sales Contract. Commercial Invoice dibuat oleh penjual 

(eksportir) dan ditujukan kepada pembeli dengan nama dan alamat seperti 

yang tercantum dalam L/C.
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3. Bill of Lading

Bill of Lading merupakan dokumen pengapalan yaitu surat yang 

membuktikan bahwa barang yang tercantum dalam dokumen sudah dimuat 

dalam kapal.

Bill of Lading adalah dokumen yang ditandatangani oleh kapten 

kapal, pemilik kapal atau agennya, yang menjelaskan tentang barang yang 

dimuat di kapal dan syarat-syarat pengangkutannya. Bill of Lading merupakan 

tanda terima yang berlaku sebagai bukti adanya suatu kontrak, dan sebagai 

dokumen yang memberi hak atas barang.

Jika pengangkutan barang ekspor melalui laut maka transport 

dokumen yang disertakan adalah :

a. Bill of Lading

b. Good Receipt

Good Receipt adalah tanda terima bukti barang dari pengirim. Tanda 

terima tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan. 

Perusahaan pengangkutan pelayaran atau agennya. Good Receipt

merupakan dokumen yang tidak dapat diperdagangkan.

c. Mate’s Receipt

Mate’s Receipt adalah keterangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

pelayaran yang ditandatangani oleh kapten kapal, yang menerangkan 

bahwa barang telah dimuat di kapal. Mate’s Receipt diserahkan kepada 

pengirim barang.
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4. Airway Bill

Airway Bill adalah tanda terima barang yang dikirim melalui udara 

untuk orang dan alamat tertentu. Airway Bill diterbitkan oleh Ekspeditur 

Muatan Kapal Udara yang melakukan pengangkutan melalui udara.

5. Packing List

Packing List merupakan dokumen yang menjelaskan tentang isi 

barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti, kaleng, kardus, dan 

sebagainya yang berfungsi untuk memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan 

Cukai.

6. Surat Keterangan Asal

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) merupakan surat 

pernyataan yang menyatakan bukti asal usul barang. Dokumen ini dapat 

berfungsi untuk memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat 

perhitungan kuota di negara tujuan atau untuk mencegah masuknya barang 

dari negara terlarang.

7. Inspection Certificate

Dokumen ini menyatakan keterangan mengenai mutu, jenis, jumlah, 

harga dan keterangan lain yang dibutuhkan. Sertifikat ini penting artinya 

untuk penilaian suatu barang dalam transaksi. Sertifikat ini dibuat oleh 

independent surveyor, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan 

oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional.

8. Marine and Air Insurance Certificate

Dokumen ini merupakan dokumen asuransi yang merupakan 

persetujuan di mana pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian 

sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan. Dalam kontrak FOB (Free on 
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Board) dan C & F (Cost and Freight), importir bertanggung jawab atas 

asuransi barang-barang, tetapi dalam kontrak CIF yang menutup asuransi 

barang-barang adalah eksportir.

9. Certificate of Quality

Certificate of Quality merupakan sertifikat yang menyatakan 

tentang mutu barang yang diekspor. Setiap eksportir wajib memiliki Sertifikat 

Mutu (SM) untuk kepentingan perdagangan. Sertifikat Mutu ini dikeluarkan 

oleh Badan Penelitian yang disyahkan oleh pemerintah.

10. Manufacturer’s Quality Certificate.

Sertifikat Mutu ini memberikan penjelasan tentang baru atau 

tidaknya barang dan apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan. 

Sertifikat ini dibuat oleh pabrik pembuat atau suatu lembaga resmi baik 

swasta maupun pemerintah.

11. Sanitary, Health and Veterinary Certificate

Dokumen ini dikeluarkan oleh jawatan resmi yang telah ditunjuk 

oleh pemerintah. Sertifikat ini menyatakan bahwa bahan baku ekspor, 

tanaman atau bahan hasil tanaman telah diperiksa dan dinyatakan bebas dari 

hama penyakit, dan dijelaskan juga mengenai tingkat daya tahan barang, 

kebersihan, serta aspek kesehatan lainnya.

12. Weight Note and Measurement List

Weight Note adalah surat keterangan tentang berat barang yang 

dibuat oleh eksportir dan diketahui oleh surveyor atau pelayaran. Sedangkan 

Measurement List adalah surat keterangan yang menerangkan tentang ukuran 

panjang, lebar, tebal, tipis, garis tengah dan isi barang yang diekspor dan 

dibuat oleh eksportir.
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13. Certificate on Analysis

Certificate on Analysis merupakan sertifikat yang memuat 

keterangan hasil analisa barang dari laboratorium yang dilakukan oleh 

Laboratory Accrediation Body yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara 

pembeli. 

14. Exporter’s Certificate

Surat keterangan ini merupakan surat keterangan dari eksportir

yang menyatakan bahwa barang-barang dikapalkan merupakan hasil produksi 

sendiri atau produksi perusahaan lain.

15. Manufacturer’s Certificate

Manufacturer’s Certificate merupakan keterangan dari pembuat 

barang yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil 

produksinya.

16. Beneficiary Certificate

Beneficiary Certificate merupakan surat keterangan yang 

menyatakan tentang telah dikirimkan dokumen ekspor asli atau copy kepada 

importir.

17. Shipping Agent Certificate

Shipping Agent Certificate berisi mengenai jenis kapal beserta jalur 

pelayarannya. Sertifikat ini dibuat oleh Shipping Agent atas perintah 

beneficiary berdasarkan perintah L/C.

18. Special Customs Invoice

Special Customs Invoice merupakan dokumen yang dipergunakan 

untuk mempercepat penilaian bea masuk barang di negara pengimpor.
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19. Consular Invoice

Tujuan dari adanya Consular Invoice ini adalah untuk melihat 

dengan pasti harga jual dan tidak terjadi dumping price pada barang. 

Dokumen ini ditandatangani oleh Konsul Perdagangan Negara Pembeli. Yang 

dimaksud dengan Consular Invoice adalah invoice yang dikeluarkan oleh 

kedutaan atau konsulat.

20. Wesel (Draft)

Wesel adalah surat perintah pembayaran tertulis tanpa syarat 

kepada pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu yang 

disebutkan dalam wesel tersebut. Dalam transaksi ekspor, wesel 

ditandatangani oleh beneficiary sebagai sarana untuk menagih pembayaran 

kepada bank (buyer) di luar negeri.

D. Pengertian Sistem Pembayaran Ekspor

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas, dan pembayaran adalah proses, perbuatan, 

cara membayar. Sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean Indonesia (PPEI, 2004 : 1).

Menurut Rivai Wirasasmita., 1999.,Pembayaran berarti setiap 

pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam perjanjian jual 

beli pembayaran yang dilakukan oleh seorang pembeli harus berupa sejumlah 

uang tertentu, bila tidak dengan sejumlah uang tertentu bukan istilah perjanjian 

jual beli tetapi perjanjian tukar menukar. 
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Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa; Sistem pembayaran ekspor adalah seperangkat unsur yang teratur yang 

berkaitan dengan cara membayar dalam kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean Indonesia. 

E. Cara Pembayaran Ekspor

Pada dasarnya, pembayaran ekspor dibagi menjadi dua bagian besar, 

yaitu secara tunai dan non tunai (L/C). Adapun jenis pembayaran ekspor secara 

tunai dapat dilakukan dengan  (Berry Punan, 1996 : 46; Rivai Wirasasmita, 1999 : 

37; Ruddy Tri Santoso, 1994 : 50) :

1. Open Account (Pembayaran di belakang / pembayaran kemudian)

Dalam Open Account, eksportir memberikan kredit kepada importir

di luar negeri untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor setelah 

barang diterima.

Dalam cara pembayaran ini, tidak ada penarikan wesel oleh

eksportir tetapi diganti dengan suatu tagihan dalam bentuk jadwal 

pembayaran yang dikirim bersama-sama dengan dokumen-dokumen importir. 

Apabila terjadi importir tidak melakukan pembayaran, sedangkan barang-

barang sudah dikirim oleh eksportir maka resiko ada di pihak eksportir.

Gambar 2.1. Pembayaran Kemudian
Sumber : Ruddy Tri Santoso, 1994 : 51

Pembeli Penjual 

Barang 

1. Barang 

4. Uang

3. Dokumen

2. Barang
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2. Advance Payment (Pembayaran di muka)

Dalam sistem pembayaran ini, antara eksportir dan importir sudah 

terjalin hubungan baik dan saling percaya. Pembayaran barang dilakukan 

terdahulu oleh importir sebelum realisasi ekspor, sesuai kesepakatan antara 

eksportir dengan importir atau buyer di luar negeri. Barang yang dikirim 

sudah menjadi hak milik importir sehingga dokumen-dokumen ekspor yang 

dikirim tidak lagi disertai wesel atau tagihan dan penyerahan dokumen kepada 

importir dilakukan secara free of payment.

Bentuk sistem pembayaran di muka ini menempatkan importir pada 

pihak yang lemah karena harus menyediakan uang terlebih dahulu dan seleksi 

atas kualitas barang dan tidak bisa dilakukan di muka. Pada saat barang 

diterima mungkin tidak sesuai dengan mutu dan spesifikasinya dengan yang 

diperjanjikan dalam kontrak. Resiko terbesar yang mungkin dihadapi oleh 

importir adalah eksportir tidak mengirimkan barang yang dipesan.

Gambar 2.2. Pembayaran di Muka (Advance Payment)
Sumber : Ruddy Tri Santoso, 1994 : 50

Dalam Advance Payment ada tiga model perdagangan (Gunawan 

Widjaja & Ahmad Yani, 2000 : 91), antara lain :

Pembeli Penjual 

Barang 

1. Uang

2. Barang
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a. Payment With Order

Dalam Payment With Order ini, dana yang dikirimkan oleh 

importir adalah harga barang, ongkos angkut, asuransi dan semua biaya 

yang sudah disepakati dalam kontrak dagang. Dana itu dikirim sekaligus 

oleh importir. Tidak ada biaya tambahan lagi bagi importir dan tidak ada 

tagihan lagi berikutnya. Dalam Payment With Order ini kepemilikan 

barang sudah atas nama importir.

b. Partial Payment With Order

Dalam Partial Payment With Order ini, importir hanya akan 

membayar harga barang saja terlebih dahulu, sedangkan ongkos angkut, 

asuransi dan biaya-biaya lainnya akan ditagih oleh eksportir setelah 

barang dikapalkan. Penagihan ini dilakukan oleh eksportir atas sisa 

pembayaran.

c. Payment on Document

Dalam sistem ini importir akan mengirimkan uang terlebih 

dahulu ke negara eksportir melalui Bank, dengan syarat eksportir dapat 

mencairkan  kiriman uang tersebut apabila telah melaksanakan pengapalan 

barang yang diperjanjikan. Untuk mencairkan dana di Bank, eksportir

menyerahkan dokumen pengapalan dan bukti lain sesuai perjanjian.

3. Consignment (Konsinyasi)

Dalam Consignment, importir bertindak sebagai penampung (bukan 

sebagai buyer) yang dipercayakan oleh eksportir untuk menjual barang-barang 

untuk keuntungan eksportir. Hak milik atas barang akan beralih apabila terjadi 

barang laku terjual dan dilakukan pembayaran atas barang tersebut.
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Gambar 2.3. Pembayaran Konsinyasi (Consignment)
Sumber : Ruddy Tri Santoso, 1994 : 53.

Untuk memperkecil resiko bagi penjual (pemilik barang), pemilik 

barang menggunakan jasa bank dalam pengirimkan dokumen penagihan 

pembayaran dan menggunakan Bonded Warehouse untuk penitipan barang. 

Apabila barang sudah terjual maka pembeli tersebut membayar kepada Bank 

dengan sejumlah uang atas nilai barang dan Bank akan menyerahkan Delivery 

Instruction kepada Bonded Warehouse untuk mengeluarkan barang tersebut.

4. Cash Payment (Pembayaran Tunai)

Sistem pembayaran tunai ini jarang digunakan dalam transaksi 

ekspor-impor, kecuali dalam keadaan terpaksa karena transfer devisa dibatasi 

dan izin pembukaan L/C tidak dimungkinkan.

5. Counter Trade (Pembayaran Imbal Beli)

Sistem ini terjadi pada negara tertentu yang mengalami kesulitan 

devisa, terbatasnya cadangan devisa untuk pembiayaan ekspor-impor 

mengakibatkan hanya terdapat kemungkinan untuk melakukan transaksi imbal 

beli (barter). Hal inilah yang disebut dengan Counter Trade.

Penjual Bonded  Warehouse

Bank Pembeli

Barang 

Delivery Instruction

Pembayaran 

Pembayaran   Delivery Instruction Delivery Instruction Barang  
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Gambar 2.4. Pembayaran Imbal Beli (Counter Trade)
Sumber : Ruddy Tri Santoso, 1994 : 54.

6. Factoring (Anjak Piutang Ekspor)

Factoring adalah suatu cara pembayaran yang mengacu pada 

kelengkapan dokumen yang bersifat Non Recourse, artinya pembayaran yang 

telah dilakukan atas penyerahan dokumen ekspor dianggap sudah pasti dan 

tidak dapat ditarik kembali bilamana di kemudian hari terdapat penolakan 

pembayaran di luar negeri karena kepailitan atau satu lain hal yang 

disebabkan oleh Bank Koresponden atau importir di luar negeri (Berry Punan, 

1996 : 47).

7. RIB (Rencana Impor Barang)

RIB merupakan suatu cara pembayaran ekspor impor secara non 

L/C yang diterbitkan oleh Surveyor Indonesia yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan transaksi impor.

8. Pembayaran Inkaso (Collection)

Cara pembayaran dengan Collection atau Documentary Collection 

ini menggunakan dokumen yang disebut dengan Bill of Exchange (BOE) atau 

dengan menggunakan surat tagihan sebagai sarana reimbursement. Dokumen-

dokumen barang yang dikapalkan oleh eksportir akan diserahkan langsung 

kepada Bank untuk ditagihkan langsung pembayarannya.

Pembeli Penjual 

Barang X Barang Y

Sales Contract
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Dokumen-dokumen yang diserahkan ke Bank untuk diinkasokan 

yaitu Draft (wesel), Invoice / Packing List, Bill of Lading, Beneficiary 

Statement, dan lain-lain.

Gambar 2.5. Pembayaran Inkaso (Collection)
Sumber : Ruddy Tri Santoso, 1994 : 52.

9. Merchant’s Credit 

Merchant’s Credits merupakan kredit perdagangan yang dibuka 

langsung oleh buyer kepada eksportir. Dalam Merchant’s Credits harus terjadi 

kesepakatan terlebih dahulu antara eksportir dan importir.

Dalam penerimaan dana pada saat Open Account atau Advance Payment

jatuh tempo (Due Date) ataupun dalam penjualan secara konsinyasi, umumnya 

dapat dilakukan dalam beberapa cara pada saat pengiriman dana (Remittance). 

Telegraphic Transfer, yaitu pengiriman dana dengan telex, pengiriman dana jenis 

ini jelas akan mempercepat tibanya dana tersebut pada si penerima (payee) dan 

jenis ini adalah jenis remittance yang paling cepat dibandingkan dengan mail 
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transfer (MT), yang penyampaian beritanya dilakukan melalui surat (Berry 

Punan, 1996 : 48).

Pembayaran ekspor secara non tunai menggunakan Letter of Credit 

sebagai alat pembayaran. Adapun yang dimaksud dengan L/C adalah :

1. Letter of Credit merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank 
atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada 
eksportir yang menjadi relasi importir itu (Amir MS  dalam Rivai 
Wirasasmita, 1999: 35).

2. L/C dapat diartikan sebagai “jaminan pembayaran bersyarat” yang 
merupakan surat yang diterbitkan oleh Bank (issuing bank) atas permintaan 
importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (advising / 
negotiating bank ) untuk kepentingan pihak eksportir (beneficiary/penikmat) 
dimana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang 
bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu 
(Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000 : 4).

3. L/C adalah instrumen berupa jaminan yang diterbitkan oleh Bank atas 
permintaan nasabahnya (applicant) untuk membayar sejumlah uang kepada 
penerima L/C (beneficiary) atas penyerahan seperangkat dokumen sesuai 
syarat dan kondisi yang diminta dalam L/C (PPEI, 2004 : 7). 

4. L/C adalah suatu surat kredit yang dikeluarkan oleh Bank (opening bank) 
atas permintaan pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual 
(eksportir) melalui bank koresponden (bank di negara eksportir), sebagai 
suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, terhadap barang-barang yang 
dikirimkannya kepada pembeli (A.A. Rachmad M.Z., 1987 : 12).

L/C terbagi dalam dua kelompok; yaitu kelompok umum dan kelompok 

khusus (Rivai Wirasasmita, dkk., 1996 : 45). Adapun jenis-jenis L/C yang 

termasuk dalam kelompok umum, terdiri dari :

1. Revocable Credit (L/C Revocable)

L/C Revocable merupakan Letter of Credit yang dapat diubah atau 

dibatalkan setiap saat oleh issuing bank, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada beneficiary.

2. Irrevocable L/C

Irrevocable L/C merupakan L/C yang tidak dapat diubah atau 

dibatalkan tanpa persetujuan Issuing Bank, Confirming Bank (jika ada) dan 
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Beneficiary. Irrevocable L/C mempunyai bentuk tidak dapat dibatalkan / 

diubah dalam masa berlakunya oleh pihak manapun juga kecuali ada 

persetujuan semua pihak.

3. Irrevocable dan Confirmed Letter of Credit

Irrevocable dan Confirmed L/C merupakan suatu L/C yang tidak 

dapat dibatalkan atau dirubah kecuali bila ada persetujuan dari semua pihak. 

Confirmed L/C adalah L/C yang ikut dijamin pembayarannya oleh satu bank/ 

lebih atau bank lain (yang bukan issuing bank), atau suatu surat penegasan 

dari suatu L/C yang telah dikawatkan.

4. Banker’s Letter of Credit

Banker’s Letter of Credit adalah L/C yang dibuka oleh suatu bank, 

di mana bank membuka L/C atas permintaan pembeli tersebut bertanggung 

jawab atas pembayarannya, bila syarat-syarat L/C tersebut telah dipenuhi, 

sehingga L/C yang dikeluarkan bank mengandung suatu jaminan yaitu :

a. Jaminan Kepercayaan Bank

Yaitu pembeli memiliki bonafiditas, walaupun tanpa melibatkan diri 

untuk bertanggung jawab atas pembayaran.

b. Adanya Term and Condition

Yaitu mempunyai jaminan pembayaran untuk eksportir atas barang-

barangnya setelah menyerahkan dokumen-dokumen.

5. Merchant’s Letter of Credit (M L/C)

Merchant’s L/C adalah L/C yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

biasanya, di mana bank hanya meneruskan L/C tersebut tanpa suatu ikatan 

maupun tanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran.
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6. Documentary Letter of Credit

Documentary Letter of Credit adalah suatu L/C di mana 

pembayarannya dilakukan dengan penarikan wesel yang dilengkapi dengan 

dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut pada syarat L/C.

7. Open / Clean Letter of Credit

Yaitu L/C yang pembayarannya dilakukan bukan dengan cara 

penyerahan dokumen-dokumen, melainkan dengan menyerahkan kuitansi dan/ 

atau bukti lainnya yang telah ditentukan.

8. Sight Letter of Credit

Sight Letter of Credit merupakan L/C di mana pembayaran kepada 

beneficiary / bonafide holder dilakukan pada saat penyerahan dokumen 

(tunai), atau merupakan L/C yang mengandung syarat penarikan dengan wesel 

unjuk, atau merupakan suatu L/C yang pembayarannya oleh Negotiating Bank 

dilakukan pada saat wesel-wesel ditunjukkan oleh eksportir, disertai 

dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat L/C.

9. Usance Letter of Credit

Usance Letter of Credit yaitu L/C yang mengandung syarat 

penarikan dengan wesel berjangka (time draft), atau merupakan suatu L/C 

yang pelaksanaannya pembayarannya dilakukan saat jatuh temponya wesel 

berjangka bersangkutan (jangka waktu wesel tersebut bisa bervariasi antara 30 

sampai 180 hari).

10. Transferable / Assignable / Divisible Letter of Credit

Transferable L/C merupakan suatu letter of credit di mana 

beneficiary berhak meminta bank yang ditunjuk (untuk membayar, 
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menegosiasi dan mengakseptasi) untuk memindahkan L/C yang dimaksud, 

baik sebagian atau seluruh nilai dalam L/C kepada beneficiary kedua (satu 

orang atau lebih.

11. Non Transferable Letter of Credit

Merupakan L/C yang tidak dapat ditransfer, sehingga beneficiary 

yang tercantum namanya dalam L/C berhak memperoleh pembayaran atas 

barang yang dijualnya.

12. Straight / Restricted Letter of Credit

Merupakan L/C yang hanya dapat dinegosiasi oleh bank yang 

disebutkan secara khusus dalam L/C tersebut atau merupakan L/C yang 

pembayarannya atau negosiasinya hanya dapat dimintakan atau dilakukan 

beneficiary kepada satu bank tertentu saja yang tersebut di dalam L/C 

bersangkutan.

13. General / Unrestricted Letter of Credit

Merupakan suatu L/C yang telah diteruskan melalui suatu bank 

(advising bank atau notifying bank, yaitu bank koresponden yang berfungsi 

hanya menyampaikan penerimaan L/C untuk eksportir, atau hanya 

menyampaikan / memberitahukan bahwa L/C telah dibuka).

14. Payment Letter of Credit

Merupakan L/C di mana pembayaran kepada beneficiary 

dilaksanakan oleh suatu paying bank yang ditunjuk dalam L/C.
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Jenis-jenis L/C yang termasuk kelompok khusus antara lain :

1. Instalment Letter of Credit

Merupakan suatu L/C yang realisasi pengiriman barangnya 

dilakukan secara cicilan / sebagian-sebagian dalam waktu tertentu.

2. Revolving Letter of Credit

Revolving L/C merupakan L/C dengan jangka waktu cukup yang 

memungkinkan dapat dipergunakan berulang-ulang dalam bertransaksi 

sepanjang jangka waktu L/C bersangkutan.

3. Back to Back Letter of Credit

Definisi dari Back to Back L/C adalah dua L/C yang memiliki ciri / 

persyaratan yang sama, kecuali perbedaan pada harga barang yang tercantum 

dalam invoice dan jangka berakhirnya L/C.

4. Red Clause / Anticipatory Letter of Credit

Yaitu L/C yang mengandung syarat yang memperbolehkan advising 

bank / conforming bank melakukan pembayaran penarikan sebagian nilai L/C 

itu sebagai uang muka atau seluruhnya pada penjual.

5. Un Confirmed Negoceierings Letter of Credit

Merupakan suatu L/C di mana bank mana saja yang boleh 

menegocier kredit itu sedangkan bank yang menegocier kredit itu sedangkan 

bank hanya menegocier tidak mengetahui tentang dana yang tersedia dalam 

suatu bank lain (ada kemungkinan bank lain tidak memiliki dana yang cukup 

untuk melakukan pembayaran).
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6. Confirmed Negociering Letter of  Credit 

Yaitu suatu L/C apabila negocering credit itu di confirm oleh dua 

bank yaitu bank pembuka dan advising bank, maupun hanya dikonfirm secara 

sepihak. Jaminan pembayaran wesel bersangkutan didukung oleh dua atau 

satu bank yang bersangkutan.

7. Garansi Bank dan Standby Letter of Credit

Kata garansi dapat diartikan sebagai jaminan. Garansi bank / 

jaminan bank adalah jaminan jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada

nasabahnya.  Sedangkan Standby L/C adalah L/C yang tidak mengcover suatu 

taransaksi pengapalan sehubungan dengan ekspor maupun impor, melainkan 

semata-mata dipergunakan untuk menjamin / penampilan / kemauan / 

kewajiban suatu perusahaan yang terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian 

tertentu.

8. Letter of  Credit Dalam Negeri

Untuk mendukung memperlancar transaksi perdagangan dalam 

negeri, pemerintah RI melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

27/38/Kep/Dir, tanggal 30 Juni 1994 menetapkan berlakunya L/C sebagai 

salah satu pembayaran bagi kegiatan transaksi perdagangan dalam negeri 

dengan istilah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

9. Letter of Credit untuk Wisata

Jenis Letter of Credit ini diperuntukkan bagi turis perjalanan ke luar 

negeri dengan tujuan agar dapat menerima dana dalam bentuk uang pada 

daerah yang dikunjunginya. 

Sumber acuan bagi Indonesia dan negara-negara di dunia (lebih dari 160 

negara) dalam pelaksanaan L/C adalah UNIFORM CUSTOM AND PRACTICE 
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FOR DOKUMENTARY CREDIT yang ditentukan oleh Kadin Internasional 

(International Chamber of Commerce – ICC No. 500) yang berpusat di Paris –

Perancis.

Dalam pelaksanaannya, L/C mempunyai segi positif dan segi negatif 

(Berry Punan, 1996 : 31). Adapun segi positif L/C antara lain :

1. Umum

Menjembatani perdagangan internasional antar negara di mana pembeli dan 

penjual belum saling mengenal baik. Dengan media L/C maka resiko non 

payment dapat dialihkan kepada bank yang terkait dalam proses L/C (Issuing 

Bank, Negotiating Bank, Confirming Bank).

2. Khusus

a. Bagi Eksportir

1) Eksportir dapat menggantungkan kepercayaan pada L/C yang 

diterbitkan bank (Banker’s L/C), karena pembayaran dijamin selama 

semua persyaratan L/C dipenuhi.

2) Pembayaran atas ekspor dapat diterima segera sepanjang semua 

dokumen sesuai dengan syarat L/C.

3) L/C dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman  

(pre financing)

4) Dalam hal Red Clause L/C, eksportir mendapat pembayaran lebih 

dahulu sebelum pengapalan barang.

5) Eksportir dapat melakukan transaksi ekspor walaupun tidak memiliki

komoditi (Back to Back L/C).
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b. Bagi Importir

1) Dengan dana yang sangat minim atau tanpa menyetorkan dana 

importir dapat membeli / mengimpor barang sampai barang tiba baru 

ditebus (membayar sisa L/C).

2) Importir akan merasa lebih aman karena bank akan menolak 

pembayaran kepada eksportir sebelum semua persyaratan L/C 

dipenuhi. 

Segi negatif dari L/C antara lain :

1. Umum

Baik bank maupun shipping company tidak terlibat dalam pemeriksaan fisik 

atas barang ekspor atau impor (Full Container Load : FCL).

2. Khusus

a. Terdapat banyak biaya-biaya yang berkenaan dengan persyaratan proses 

pembukaan L/C dan penyelesaian dokumen.

b. Banyak waktu terbuang dalam proses pemenuhan persyaratan L/C, 

persiapan dokumen-dokumen (CO, B/L, Surveyor Report, dll).

c. Importir tidak mendapat kepastian apakah barang-barang yang dikapalkan 

sesuai dengan yang dipesan melalui L/C.

d. Importir masih memerlukan jasa surveyor untuk meyakinkan keaslian 

barang impor. Surveyor juga berlindung di balik klausula SAMPLING.

L/C mempunyai manfaat atau fungsi baik bagi eksportir maupun 

importir. Adapun fungsi L/C antara lain (A.A. Rachmat M.Z., 1987 : 16).

1. Bila dilihat dari sudut eksportir 

a. Untuk bisa merealisasi ekspor.
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b. Sebagai jaminan terhadap eksportir, bahwa barang-barang yang 

diekspornya akan dibayar, bila semua syarat dalam L/C telah dipenuhi.

c. Sebagai kredit dari pembeli / importir / afnemers crediet atau buyer’s 

credit, karena eksportir sudah menerima pembayaran sebelum barangnya 

datang atau sampai ke tangan importir.

2. Bila dilihat dari sudut importir

a. Untuk menjamin bahwa barang-barang yang dibelinya akan dikirimkan 

oleh eksportir, dilindungi dengan semua dokumen asli barang ekspor yang 

disyaratkan atau dicantumkan dalam L/C.

b. Bank koresponden baru akan melakukan pembayaran kepada eksportir, 

setelah eksportir menyerahkan semua dokumen asli barang ekspor 

kepadanya / bank (setelah diteliti bahwa dokumen-dokumen itu asli dan 

yang benar-benar disyaratkan dalam L/C).

c. Merupakan surat jaminan pembayaran dari pembeli / importir kepada 

eksportir, bahwa pembeli melalui bank koresponden akan membayar 

barang-barang ekspor tersebut, setelah penjual menyerahkan semua 

dokumen asli yang tercantum dalam L/C.

Dalam transaksi ekspor–impor dengan mempergunakan L/C,         

terdapat empat pihak yang terdapat di dalamnya. Pihak-pihak tersebut adalah 

(A.A. Rachmad M.Z.,  1987 : 18).

1. Pembeli (importir / buyer)

2. Opening bank / issuing bank, yaitu bank yang membuka atau menerima L/C 

tersebut dan memperkuat kredit standing dari pembeli, dan berhak atas 

reimburse dari kredit itu.
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3. Bank koresponden (paying bank), yaitu bank di negara penjual (eksportir 

yang akan melakukan pembayaran kepada si penjual), yang juga disebut 

drawee bank.

4. Eksportir (shipper) atau beneficiary, yaitu orang atau perusahaan yang berhak 

menerima pembayaran wesel yang ditarik atas beban kredit itu.

Dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan L/C terkandung 

beberapa asas. Terdapat dua prinsip atau asas yang terpenting dalam transaksi 

pembayaran dengan L/C yaitu (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000 : 26) :

1. Asas Straight Compliance

Asas ini merupakan asas kepatuhan yang ketat dalam pemeriksaan 

kredit. Bank berhak menolak penyerahan dokumen yang tidak sesuai dengan 

kondisi dan persyaratan-persyaratan L/C.

2. Asas Separation

Dalam asas ini berarti pembayaran dengan L/C merupakan 

perjanjian yang terpisah dengan kontrak jual beli atau transaksi lain. Dengan 

adanya asas Separation ini berarti bank hanya berurusan dengan dokumen dan 

tidak berurusan dengan barang.

Untuk membuka L/C maka yang bersangkutan melakukan langkah –

langkah / tahapan – tahapan sebagai berikut (Rivai Wirasasmita 1999 : 104) :

1. Tahap Pertama

Setelah mencapai kesepakatan untuk melakukan transaksi, maka 

antara importir dengan eksportir mengikatkan diri secara hukum dengan 

membuat perjanjian jual beli (Sales Contract). Dalam perjanjian tersebut 

pihak yang terlibat telah menentukan bermacam – macam ketentuan dalam 
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jual beli meraka, salah satunya tentang cara pembayaran. Bila ketentuan 

pembayaran yang telah disetujui berdasarkan L/C dan menyebutkan nama 

bank untuk membuka L/C, maka importir menghubungi bank yang telah 

disepakatinya. 

2. Tahap Kedua

Dalam upaya membuka L/C, maka pihak importir melengkapi 

persyaratan – persyaratan, mengisi formulir permohonan pembukaan L/C dan 

formulir lain yang diselenggarakan oleh bank bersangkutan.

3. Tahap Ketiga

Setelah formulir permohonan kredit diisi dan ditandatangani oleh 

importir, maka tim pengambil keputusan kredit dari bank bersangkutan 

melakukan analisis dengan menggunakan prinsip – prinsip pemberian kredit 

(5C). jika hasil keputusan menyetujui pemberian kredit, maka bank 

melakukan penutupan kontrak valuta asing dengan pihak importir / opener 

dan pemberitahuan kepada importir bahwa pembukaan L/C telah disetujui. 

Bank itu disebut juga opening bank/issuing bank berkewajiban untuk 

mengeluarkan/menerbitkan L/C atas nama importir yang dilengkapi dengan 

semua persyaratan, untuk dikirimkan kepada eksportir melalui kantor 

cabangnya yang berada di negara eksportir ataupun kepada bank lain sebagai 

bank koresponden. Bank yang menerima pembukaan L/C tersebut atau 

sebagai perantara kedua diistilahkan sebagai Advising Bank atau Notifying 

Bank.
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4. Tahap Keempat

Pihak beneficier/eksportir bila telah menerima L/C, maka 

berkewajiban untuk mengirimkan/mangapalkan barang – barang yang telah 

diperjanjikan dengan pihak importir. Dalam upaya menguangkan/mencairkan 

L/C, maka pihak beneficier/eksportir berkewajiban untuk menyerahkan 

dokumen – dokumen yang disyaratkan dalam L/C tersebut kepada pihak 

advising bank atau negotiating bank.

Gambar 2.6. Transaksi Antara Bank dengan Pihak Dalam L/C.

Importir

1.  Importir mengajukan 
permohonan L/C

Issuing Bank
(Bank importir)

2.  Bank importir      
membuka L/C pada      
bank koresponden

Koresponden
(Advising bank)

3.  Koresponden menyam-
paikan L/C pada pihak 
eksportir (beneficiary) 
atau jaminan atas 
pembayaran L/C

Importir

5.  Dokumen diserahkan 
kepada advising bank 
untuk verification

6.  Pengiriman dokumen-
dokumen kepada       
issuing bank

7.  Importir melakukan 
pembayaran dan 
menerima dokumen

4.  Eksportir menyerahkan 
barang kepada nahkoda 
kapal

Pengirim
barang

8.  Importir memberikan 
dokumen kepada 
nachkoda kapal dan 
menerima barang
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BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

CV. MUGIHARJO merupakan perusahaan pengolahan kayu yang 

dulunya bernama UD. MUGIHARJO yang didirikan oleh Bapak Mugianto 

pada tanggal 17 Mei 1998. Pada waktu perusahaan berdiri, kegiatan 

perusahaan masih sejenis dengan industri kecil, di mana kegiatannya hanya 

membuat produk mebel mentah yang berasal dari kayu mahoni, yang 

kemudian dikirim ke perusahaan reproduksi mebel ekspor (perusahaan hanya 

sebagai supplier). Pada waktu itu karyawan berjumlah 5 orang dan berasal 

dari sekitar wilayah Boyolali dan produk yang dihasilkan setiap minggunya 

adalah 6 – 9 pcs. Semua biaya yang digunakan untuk produksi berasal dari 

modal sendiri sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pada awal tahun 1999 Bapak Mugianto mendapat penawaran dari 

rekan kerjanya untuk melakukan kegiatan ekspor sendiri sehingga Bapak 

Mugianto mulai merintis dan mengembangkan usahanya. Untuk 

mengembangkan usaha tersebut, Bapak Mugianto melakukan perluasan lokasi 

untuk kegiatan produksi yaitu dengan menyewa rumah sekitar desa  tempat 

tinggal Bapak Mugianto yaitu di Dukuh Kantongan, Desa Kragilan, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Bapak Mugianto juga 

menambah perlengkapan, peralatan, dan untuk penambahan modal dilakukan 

penarikan saham yang terdiri dari 4 orang. Kira-kira pada bulan Maret 1999, 
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seluruh kegiatan perusahaan sudah dapat berjalan dengan baik. Produk dikirim 

ke negara Perancis dengan kapasitas 1 kontainer setiap bulan. 

Di dalam perjalanannya, perusahaan tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan. Perusahaan pernah mengalami masalah tentang produk yang 

banyak mengalami kerusakan (baik itu rusak di dalam kontainer maupun 

rusak karena kualitas barang yang kurang bagus), sehingga pihak buyer 

meminta ganti rugi produk yang rusak tersebut sebanyak 2 kontainer. Masalah 

tersebut menimbulkan komplain antara para penanam saham, sehingga sekitar 

bulan Agustus 2000 saham-saham mereka dijual, kemudian semua saham 

dibeli oleh Bapak Mugianto. Masalah ini dijadikan sebagai pengalaman 

(contoh) sehingga kualitas produk diperbaiki.

Setelah terjadi hal tersebut di atas, Bapak Mugianto berusaha untuk 

meningkatkan produk kualitasnya dan mendapatkan buyer dari Swedia. 

Kemudian Bapak Mugianto mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia. 

Dengan modal tersebut dibangunlah gedung untuk kegiatan produksi, 

memperlancar produksi dan memaksimalkan kualitas dan kuantitas produksi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, order yang diterima perusahaan semakin 

banyak dan order tersebut harus dipenuhi tepat waktu. Bapak Mugianto 

mengajukan pinjaman modal lagi pada Bank Rakyat Indonesia untuk 

mencukupi kuantitas produksi. Pada tahun 2004, dibangun gedung baru 

dengan nama CV. MUGIHARJO FURNITURE yang menjadi perusahaan 

yang berkembang sampai saat ini. Dalam perusahaan, kantor dan pabrik 

terletak dalam satu lokasi yaitu terletak di Kanthongan, Kragilan, Mojosongo, 

Boyolali, Kode Pos 57327, Jawa Tengah, Indonesia. Phone / Fax : 62 276 
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324620. Alamat E-Mail dari CV. MUGIHARJO adalah : 

Mgh.1@Indosat.net.id.

2. Tujuan Perusahaan

Selain tujuan untuk memperoleh keuntungan dari usaha, seperti 

tujuan-tujuan beroperasinya suatu perusahaan pada umumnya, CV. 

MUGIHARJO juga mempunyai beberapa tujuan lainnya, yaitu :

a. Tujuan ke dalam :

1) Membuka peluang usaha di bidang pengolahan kayu (FURNITURE)

2) Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup bagi 

masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

3) Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

karyawan.

4) Menjalin hubungan antara pengusaha di bidang pengolahan kayu 

(FURNITURE) untuk saling tukar informasi.

b. Tujuan ke luar :

1) Meningkatkan perekonomian nasional.

2) Menambah pendapatan daerah khususnya dan pendapatan negara pada 

umumnya.

3. Personalia Perusahaan

Gambaran tentang personalia perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Jumlah tenaga kerja

Jumlah tenaga yang dimiliki oleh perusahaan tahun 2005 ini 

adalah 129 orang yang terdiri atas :
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1) Staf perusahaan : 11 orang

2) Bagian komponen : 5 orang

3) Bagian operator panel saw : 2 orang

4) Bagian perakitan : 36 orang

5) Bagian finishing amplas : 25 orang  

6) Bagian finishing cat : 25 orang 

7) Bagian accessories packing : 5 orang

8) Bagian cleaning service : 3 orang 

9) Bagian peralatan : 3 orang 

10) Bagian pengeringan kayu : 3 orang 

11) Bagan sopir : 1 orang 

12) Bagian keamanan (SATPAM) : 4 orang 

13) Bagian gudang dan logistik : 3 orang 

14) Bagian quality control (QC) : 3 orang 

b. Jam Kerja 

Perusahaan menetapkan aturan jam kerja yang bagi karyawan 

dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Karyawan bekerja 

dari hari Senin sampai Sabtu, apabila terdapat banyak order dan harus 

segera dikirim, maka bila diperlukan karyawan akan bekerja lembur untuk 

menyelesaikan order tersebut. Adapun aturan waktu bekerja pada CV. 

MUGIHARJO adalah sebagai berikut : 

Jam Kerja : 07.30 – 16.00 WIB.

Jam Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB.
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Pada hari Jum’at jam istirahat mulai dari pukul 11.00 – 13.00 WIB. Hal 

tersebut dilakukan karena banyak karyawan yang akan ibadah sholat 

Jum’at. 

c. Sistem penggajian (pengupahan)

Sistem penggajian pada perusahaan adalah harian lepas dan 

borongan. Sistem penggajian borongan terdapat pada bagian perakitan. 

Untuk staf perusahaan penggajiannya juga dengan sistem harian lepas, 

sama seperti karyawan-karyawan lainnya, yang membedakan adalah untuk 

staf perusahaan dibagikan setiap satu bulan sekali dan untuk karyawan 

setiap dua minggu sekali. Upah untuk kerja lembur dihitung per jam.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Pembagian kerja serta jabatan-jabatan yang terdapat di CV. 

MUGIHARJO dapat dilihat dari gambar berikut ini.
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STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Gambar 3.1.

Struktur Organisasi CV. MUGIHARJO 
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Tugas dari masing-masing bagian dalam struktur di atas adalah sebagai 

berikut :

a. Pimpinan

1) Memiliki wewenang secara menyeluruh terhadap jalannya perusahaan.

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian investasi perusahaan.

3) Membuat keputusan terhadap semua kegiatan yang bisa berakibat 

terhadap terjadinya perubahan modal perusahaan.

b. Kabag Penjualan

1) Bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan.

2) Melaksanakan seluruh kegiatan penjualan.

3) Membuat persetujuan pesanan penjualan.

4) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengiriman barang.

5) Membuat laporan penagihan.

6) Membuat perencanaan dan pengembangan pasar.

Departemen Perencanaan

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian penjualan.

2) Membuat rencana produksi dan schedule produksi.

3) Membuat laporan bulanan kepada Kepala Bagian Penjualan.

c. Kabag Gudang dan Pengadaan

1) Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan.

2) Bertanggung jawab terhadap tersedianya kebutuhan produksi secara 

keseluruhan (bahan dan perlengkapan)

3) Bertanggung jawab terhadap persediaan bahan baku maupun barang 

jadi di perusahaan.
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4) Membuat daftar barang jadi dan bahan baku yang ada dalam 

perusahaan.

Departemen Logistik dan Pembelian

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Gudang dan Pengadaan 

2) Membuat laporan daftar stok barang jadi.

3) Membuat laporan stok bahan mentah.

4) Melakukan pengawasan terhadap stok persediaan dalam perusahaan.

Departemen Material Pengeringan Kayu

Melakukan kegiatan pengeringan / pengovenan kayu sebelum digunakan 

untuk produksi.

Departemen Gudang Material

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Gudang dan Pengadaan.

2) Membuat laporan stok bahan mentah.

3) Melakukan pengawasan terhadap seluruh persediaan dalam perusahaan

Departemen Gudang Produk

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Gudang dan Pengadaan.

2) Membuat laporan daftar stok barang jadi.

d. Kepala Bagian Produksi

1) Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan.

2) Melaksanakan dan melakukan pengawasan umum seluruh kegiatan 

produksi.

3) Melakukan pengawasan umum terhadap segala peralatan dan alat 

produksi perusahaan.

4) Membuat laporan produksi tiap departemen.
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Departemen Peralatan

1) Melakukan kontrol terhadap peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

produksi.

2) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.

Departemen Komponen

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.

2) Menyiapkan komponen-komponen yang dipergunakan untuk produksi.

Departemen Perakitan

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.

2) Mengadakan pengawasan mutu bahan.

3) Mengadakan pengawasan umum terhadap perakitan.

Departemen Finishimg Amplas Dasar

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.

2) Bertanggung jawab dalam proses finishing barang.

3) Membuat laporan proses produksi (pengamplasan).

Departemen Finishing Cat, Accessories, Packing

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.

2) Bertanggung jawab terhadap pengepakan sebelum siap kirim.

3) Melakukan kontrol mutu terhadap barang yang siap kirim.

4) Menyiapkan barang yang siap kirim.

5) Melakukan pemasangan accessories terhadap barang.

6) Melakukan pengecatan barang.
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e. Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

1) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Perusahaan.

2) Bertanggung jawab terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan 

secara menyeluruh.

3) Menandatangani dan mengirim cek (bersama pimpinan perusahaan).

4) Menyelenggarakan buku besar dan menyusun laporan keuangan.

5) Melakukan urusan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan.

Departemen Akuntansi

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan.

2) Membuat jurnal dan buku besar.

3) Menyelenggarakan register penjualan dan penagihan.

4) Menyiapkan berbagai laporan yang dibutuhkan.

5) Membuat daftar gaji.

Departemen Keuangan

1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan.

2) Melakukan pengeluaran kas untuk pembelian.

3) Melakukan penagihan.

4) Menyelenggarakan laporan kas harian.

f. Kepala Bagian Personalia dan Umum

1) Bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Perusahaan.

2) Mengurus dan mengendalikan hukum dan segala perizinan 

perusahaan.

3) Membuat perencanaan umum dan penempatan SDM.

4) Membuat dan menyelenggarakan laporan produktivitas karyawan.
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5) Membuat persetujuan penggajian dan kesejahteraan karyawan.

Saat ini jabatan Dept. Personalia dan Umum masih bergabung / dirangkap 

dengan Kepala Bagian Personalia dan umum.

Departemen Keamanan

1) Bertanggung jawab kepada Kabag Personalia dan Umum.

2) Melakukan absen terhadap karyawan dan melayani keperluan, 

memberikan informasi kepada tamu yang berkunjung ke perusahaan.

3) Menjaga keamanan perusahaan.

4) Memberikan pertolongan pertama pada perusahaan apabila terjadi 

kecelakaan dalam bekerja.

Karena keterbatasan karyawan maka masih terdapat jabatan-jabatan 

yang dirangkap oleh satu orang, tetapi hal tersebut tidak menjadi persoalan

bagi staf perusahaan.

5. Proses Produksi

Dalam memproduksi furniture, bahan baku yang dipergunakan 

adalah kayu mahoni. Adapun bahan baku diperoleh dari kota Tasikmalaya, 

Jawa Barat. Kayu mahoni yang digunakan dengan ukuran papan tertentu dan 

kayu sudah dioven (dikeringkan).

Adapun kriteria kayu yang dipilih adalah :

a. Kayu tampak merah.

b. Kayu tidak busuk dan tidak berjamur.

c. Kayu tidak dimakan totor.

d. Kayu lepas mata.

Dalam pembuatan mebel, proses produksi dibagi menjadi 2 tahap yaitu :
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a. Tahap Perakitan

Pada tahap awal, papan mahoni dikeringkan selama kurang 

lebih 10 hari dengan tingkat kekeringan 8% sampai dengan 12%. 

Kemudian papan yang sudah kering tersebut dibelah di bagian persiapan 

komponen sesuai dengan ukuran produk yang akan dibuat. Setelah selesai 

kemudian komponen-komponen tersebut dikerjakan di bagian perakitan di 

mana di dalam tahap perakitan terdapat proses perataan, sambung papan 

(laminating), pemahatan, pluk / propil / panel dan perakitan produk 

tersebut. Setelah selesai proses perakitan produk maka produk tersebut 

diberi nama produk setengah jadi. Sebelum produk setengah jadi masuk ke 

bagian finishing , produk diteliti dulu apakah bentuknya sudah sempurna 

atau belum, apabila terjadi produk cacat atau kurang sempurna maka akan 

diproses ulang, tetapi  apabila setelah diperiksa produk sudah baik maka 

langsung dibawa ke bagian finishing. Tempat untuk meneliti produk 

setengah jadi disebut dengan Meja Balance.

b. Tahap Finishing

Tahap finishing dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian amplas 

dasar, bagian warna, bagian packing. Di bagian amplas dasar, produk 

setengah jadi diamplas atau dihaluskan dengan amplas nomer / grit 120 

dan 180. Kemudian di bagian warna dilakukan pendempulan, warna dasar, 

finishing warna atau warna akhir. Di dalam proses packing dilakukan 

pemasangan accessories (kunci, sapit udang, logo, handle, kaca) dan 

pembungkusan/packing produk. Bahan yang digunakan untuk 

pembungkusan adalah kardus, single fice, fomsit, tali rafia, lakban, lem, 
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staples. Peralatan yang dipakai adalah pisau karter, palu. Setelah proses 

packing selesai, produk disebut dengan produk jadi dan siap dikirim.

Urutan Proses Produksi

Perataan

PERAKITAN Laminating

Pemahatan

Amplas dasar

Bagian warna

Pemasangan accesories

Pengepakan (packing)

Gambar 3.2. Urutan proses produksi 

6. Produk Yang Dihasilkan dan Pemasarannya

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah mebel yang 

berbentuk antara lain meja, kursi, almari, mirror, candle holder. Produk yang 

dihasilkan terdiri dari bermacam-macam bentuk, ukuran, dan warna. Produk 

dipromosikan melalui internet dan dengan mengikuti pameran dagang, sampai 

saat ini pameran dagang yang diikuti adalah di Yogyakarta dan Jakarta, belum 

sampai ke tingkat internasional. Negara tempat pemasaran produk antara lain 

Swedia, Norwegia, Finlandia, Spanyol, Gothenburg, Miami, Stockholm, 

Valencia dan Spanyol.

FINISHING
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B. Pembahasan

1. Proses Ekspor CV. MUGIHARJO

Kegiatan ekspor dimulai dengan adanya surat order dari buyer. 

Tidak semua order diterima oleh perusahaan, order yang diterima adalah harus 

melebihi jumlah minimum barang yang dipesan (perusahaan memberikan 

kriteria tentang jumlah barang yang bisa dipesan). Hal tersebut dilakukan 

untuk menghindari kerugian apabila hanya mengekspor barang dengan jumlah 

yang relatif sedikit sedangkan biaya untuk mengekspor cukup banyak (tidak 

sebanding).

Setelah order tersebut disetujui maka proses pembuatan barang 

pesanan dimulai. Apabila pembayaran ekspor dilakukan dengan tunai, 

pesanan barang ekspor dikerjakan setelah buyer memberikan uang muka 

sebesar 30% dari total nilai transaksi, dan jika pembayaran dengan L/C maka 

setelah dibuka L/C oleh importir maka barang langsung dikerjakan.

Setelah proses pembuatan barang selesai, tindakan yang dilakukan 

selanjutnya antara lain : 

a. Melakukan boking kontainer dan disertai dengan pembuatan shipping 

instruction.

b. Melakukan kegiatan pengiriman barang.

c. Pembuatan dokumen invoice dan packing list.

d. Pengurusan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), COO 

(Certificate of Origin), B/L (Bill of Lading) dan Certificate of 

Furmigation. Untuk dokumen PEB, pengurusannya dikuasakan kepada 

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Dalam kegiatan ekspor, 
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perusahaan menggunakan jasa EMKL dari PT. GARBANTARA CITRA 

NUSANTARA dan PT. ARJUNA CAKRA BUANA.

e. Setelah semua dokumen yang disyaratkan lengkap, selanjutnya dilakukan 

pengiriman dokumen ke buyer.

Dalam pengiriman barang dokumen, perusahaan menggunakan jasa 

pengiriman dari TNT.

2. Sistem Pembayaran Ekspor pada CV. MUGIHARJO

Dalam kaitannya dengan pembayaran ekspor, perusahaan 

menggunakan 2 macam cara pembayaran yaitu :

a. Tunai

Dalam pembayaran tunai, perusahaan menggunakan sistem 

pembayaran dengan advance payment (pembayaran di muka). Sebelum 

barang yang dipesan oleh importir diproduksi, terlebih dahulu importir 

harus membayar sebesar 30% dari total nilai transaksi. Setelah 

pembayaran tersebut diterima maka pihak eksportir mempersiapkan 

barang yang akan dikirim. Sisa pembayaran akan dibayar oleh importir 

setelah barang-barang dikapalkan / dikirim. Eksportir akan menyerahkan 

dokumen-dokumen ekspor setelah importir melunasi pembayarannya 

(sebesar 70% dari total nilai transaksi).

Dalam kaitannya dengan pengiriman dana, perusahaan 

menggunakan sistem Telegraphic Transfer. Sistem tersebut dipilih karena 

dengan pengiriman dana melalui telex ini diharapkan dana pembayaran 

dari importir akan cepat sampai ke tangan eksportir.
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b. L/C

Jenis L/C yang digunakan oleh adalah Irrevocable L/C di mana 

L/C tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan issuing bank, 

confirming bank dan beneficiary (eksportir). Pembayaran ekspor akan 

diterima oleh eksportir (CV. MUGIHARJO) setelah barang-barang 

dikirimkan dan dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan dan 

diteliti oleh bank. Apabila dokumen telah sesuai maka permintaan 

pembayaran diteruskan ke bank importir, tetapi apabila masih terdapat 

kesalahan dalam dokumen atau isi dokumen maka diharus dilakukan revisi 

terlebih dahulu sampai dokumen tersebut benar. Apabila eksportir telah 

menyerahkan semua dokumen ke bank maka eksportir tinggal menunggu 

pembayaran dari importir (buyer).

Dalam sistem pembayaran ekspor baik tunai maupun dengan L/C, 

masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan sehingga pihak 

eksportir dapat mengevaluasi jenis sistem pembayaran apa yang baik sesuai 

dengan situasi dan kondisi perusahaan.

Menurut Rina Widyaningsih, SE., 2005., selaku staf di bidang 

keuangan dan akuntansi, yang sekaligus juga mengurusi kegiatan ekspor-

impor lebih memilih apabila pembayaran ekspor dilakukan dengan tunai 

daripada menggunakan L/C. Hal itu dikarenakan :

a. Dana / pembayaran dari importir akan cepat diterima / sampai ke tangan 

importir.
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b. Prosedur dalam pembayaran tunai relatif mudah / sederhana karena 

dokumen-dokumen yang dikirimkan hanya Invoice, Packing List, 

Pemberitahuan Ekspor Barang, Certificate of Origin, dan Bill of Lading.

c. Mayoritas pembeli / buyer sudah menjadi pelanggan sehingga telah 

terjalin hubungan baik dan saling mempercayai.

Dalam pembayaran dengan menggunakan L/C, pembayaran dari 

importir relatif lama (karena prosesnya yang lebih panjang dan dokumen-

dokumen / prosedurnya lebih rumit, harus sesuai dengan yang tercantum 

dalam L/C).

Meskipun pihak perusahaan memilih pembayaran dengan tunai 

lebih efektif untuk perusahaan, tetapi bukan berarti tidak terjadi permasalahan 

dalam  sistem pembayaran tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah 

transfer dari importir sering kembali / tidak sampai ke rekening eksportir, hal 

itu disebabkan alamat eksportir kurang jelas sehingga diperlukan kontak lagi 

antara perusahaan dengan buyer sehingga memperlambat pembayaran. 

Dengan sistem pembayaran ini, antara eksportir dan importir harus terus 

berhubungan dan sampai proses ekspor selesai dan pembayaran ekspor sudah 

diterima oleh eksportir.

Dalam sistem pembayaran dengan menggunakan L/C, perusahaan 

pernah mengalami masalah dimana bank importir tidak mau melakukan 

pembayaran atas transaksi ekspor impor karena perbedaan nama dalam 

rekening bank dimana atas nama Bapak Mugianto sedangkan dalam L/C 

adalah CV. MUGIHARJO. Untuk urusan pembayaran ekspor dengan L/C 

perusahaan menggunakan jasa dari Bank Danamon, tetapi belum lama ini 
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perusahaan juga mulai menggunakan jasa ABN-AMRO BANK. Untuk pihak 

Danamon sudah bisa memaklumi masalah tersebut tetapi bank di luar negeri 

tidak mengerti akan hal tersebut sehingga tidak mau melakukan pembayaran 

karena menganggap dokumen ekspor tidak akurat. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, perusahaan kemudian menghubungi pihak buyer dan 

menjelaskan permasalahan tersebut sehingga buyer melakukan konfirmasi ke 

bank di negaranya dan akhirnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut.

3. Permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan ekspor.

Dalam setiap kegiatan tentu tidak lepas dari adanya masalah. 

Adapun permasalahan yang dialami selama melakukan kegiatan ekspor 

adalah:

a. Tidak tersedianya kontainer di pelabuhan.

b. Jadwal kapal sering mundur.

Kedua hal tersebut di atas mengakibatnya barang yang dikirim terlambat 

sampai ke tangan importir. Untuk mengatasinya perusahaan melakukan 

boking kontainer seminggu sebelum jadwal boking seharusnya dan kadang-

kadang harus menunggu container sampai ada. Permasalahan-permasalahan  

tersebut tidak mengubah kepercayaan importir pada perusahaan. Pihak 

perusahaan selalu mengkonfirmasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

ekspor kepada importir sehingga perselisihan dapat dihindari. 
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran yang 

dilakukan oleh CV. MUGIHARJO baik secara tunai (advance payment) dan 

dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) sudah berjalan dengan baik, 

meskipun kadang-kadang terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Sampai 

saat ini permasalahan tersebut tidak mengganggu kegiatan ekspor perusahaan 

karena perusahaan selalu mengadakan kontak dan menjalin hubungan baik 

dengan pihak buyer (importir). Dari serangkaian pembahasan dimuka maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Urutan proses ekspor pada perusahaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur 

ekspor dan tergolong sederhana karena tanggung jawab eksportir hanya 

sampai ke pelabuhan (FOB).

2. a. Sistem pembayaran tunai yang dilakukan oleh perusahaan menempatkan 

importir pada pihak yang lemah. Karena harus menyediakan uang terlebih 

dahulu, tetapi karena kebanyakan buyer perusahaan sudah mempunyai 

hubungan baik dengan perusahaan maka importir tidak harus 

menyediakan uang sejumlah total nilai transaksi tetapi importir 

diperbolehkan membayar terlebih dahulu sebesar 30% dan sisanya 

dibayar kemudian setelah barang dikirimkan. Dokumen akan dikirim oleh 

pihak eksportir setelah pembayaran lunas.
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b. Perusahaan juga mulai menggunakan sistem pembayaran dengan L/C 

untuk transaksi dengan buyer yang tergolong baru (belum menjadi 

pelanggan). Hal itu dilakukan untuk menjamin pembayaran clan transaksi 

ekspor tersebut (untuk menghindari resiko non payment).

c. Meskipun terdapat permasalahan, dalam sistem pembayaran ekspor baik 

tunai maupun dengan L/C tetapi perusahaan masih dapat mengatasi 

permasalahan tersebut clan kebijakan dalam tata cara pembayaran sudah 

baik, sehingga resiko nonpayment dapat dihindari.

3. Perusahaan selalu berhubungan dengan pihak buyer untuk 

mengkonfirmasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor agar 

tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

B. Saran

Setelah mengetahui keadaan perusahaan, maka penulis ingin 

mengungkapkan hal-hal yang mungkin dapat membantu dalam mengatasi 

masalah yang ada yaitu :

1. Sebaiknya perusahaan membuka rekening bank atas nama perusahaan untuk 

semua transaksi ekspor-impor agar kerincuan tentang nama dalam rekening 

bank tidak terjadi lagi sehingga pembayaran tidak tertunda.

2. Meskipun sistem pembayaran tunai sudah cukup efektif tetapi lebih baik 

apabila pembayaran menggunakan L/C karena dalam transaksi perdagangan 

internasional, metode L/C memberikan tingkat perlindungan dan keamanan 

yang tinggi bagi eksportir maupun importir.
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3. Pengisian dalam dokumen sebaiknya lebih teliti sehingga tidak terjadi hal-hal 

yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pembayaran.

4. Sebaiknya perusahaan menambah cara promosi produk misalnya dengan 

brosur; Man di koran, majalah, televisi (baik di dalam maupun luar negeri); 

mempromosikan produk melalui Badan-badan urusan promosi ekspor seperti 

Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN INDONESIA), Atase Perdagangan RI di tiap Kedutaan 

Besar Asing yang ada di Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Negara Asing di 

Jakarta dan kota besar lainnya dan sebaiknya perusahaan mengikuti pameran 

dagang tingkat internasional.


