
42 
 

 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT United Tractors 

Pandu Engineering dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kenapa PT United 

Tractors Pandu Engineering menggunakan L/C atau SKBDN dalam 

pembayaran perdagangan internasional yaitu karena permintaan 

dari vendor diluar negeri, jaminan keamanan atas pemenuhan 

pembayaran dari pihak bank setelah dokumen yang disyaratkan 

sudah lengkap dan jaminan barang yang dibeli 

2. PT United Tractors Pandu Engineering dalam melakukan 

pembayaran dalam perdagangan internasioanl menggunakan L/C 

dan SKBDN  pada 3 bank yaitu BNI, Standart Chartered Bank, 

Bank DBS. Transaksi pembayaran menggunakan L/C didahului 

dengan perjanjian antara penjual dan pembeli atau eksportir 

dengan importir, kemudian importir akan membuka  L/C pada bank 

pembuka, kemudian bank pembuka akan meneruskan ke bank 

penerus, hinga ke eksportir. Setelah itu eksportir mengapalkan 

barang yang diminta oleh importir dan mendapatkan dokumen 

pengapalan. Dokumen yang diterima disertai dengan wesel dan 
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diberikan kepada bank penerus untuk dinegosiasi. Kemudian bank 

penerus mengirimkan dokumen-dokumen eksportir pada bank 

pembuka untuk meminta ganti rugi. Bank pembuka mengecek 

seluruh kelengkapan dokumen apakah sudah sesuai dengan syarat 

yang ditentukan dalam L/C. Jika sesuai maka bank pembuka akan 

meminta importir untuk membayar, dan bank pembuka akan 

membayar ganti pada bank penerus sesuai nilainya. Prosedur pada 

Standart Chartered Bank dan Bank DBS sama ketika perusahaan 

ingin membuka L/C hanya saja untuk BNI ketika PT United Tractors 

Pandu Engineering ingin membuka L/C harus mendaftarkan 

terlebih dahulu ke PT United Tractors sebagai induk perusahaan. 
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B. SARAN 

 

Penulis  berusaha memberikan saran dalam pembukaan 

Letter of Credit kepada PT United Tractors Pandu Engineering  

diantaranya yaitu : 

1. Dalam transaksi pembayaran menggunakan L/C 

sebaikanya perusahaan dan pihak yang terlibat 

mengetahui semua hak dan kewajiban nya supaya 

mengurangi resiko kerugian. 

 

2. Sebaiknya dalam membuat sales contrack dengan 

eksportir dimana melakukan persetujuan pembayaran 

menggunakan L/C perusahaan tetap teliti dalam 

pengecekan dokumen-dokumen supaya tidak terjadi 

kesalahan yang berakibat kerugian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


