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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis mengenai Penyelesaan Kredit Macet dengan Jaminan Gadai 

pada PT. Buana Lestari Morindo cabang Purbalingga. Penelitian ini mengkaji dan 

menjawab permasalahan mengenai bagaimana prosedur pemberian kredit dengan 

jaminan gadai dan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai yang ada pada PT. 

Buana Lestari Morindo cabang Purbalingga, serta upaya mengatasi hambatan tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah dalam studi 

Ilmu Hukum, dan secara praktis serta akademis yakni sebagai penulis sebagai pihak-

pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet dengan 

jaminan gadai. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat yuridis normative yaitu 

penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang 

ada dalam peraturan perundang-undangan, literature, pendapat para ahli serta makalah-

makalah. Penulis menganalisis tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan 

gadai, objek barang yang dijaminkan dan penyelesaian kredit macet dengan jamnan 

gadai serta hambatan dan solusi pada PT. Buana Lestari Morindo yaitu apabila benda 

itu dijaminkan dengan jaminan gadai maka penyelesaianya dengan cara lelang barang. 

Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai pada 

PT. Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga yaitu adanya barang hasil kejahatan 

yang menjadi benda jaminan, solusi yang dilakukan kepala cabang berhak menolak 

apabila benda dicurigai merupakan hasil kejahatan dan berkoordinasi dengan aparat 

hukum serta tunduk kepada proses peradilan. Implikasi teoritis dalam penelitian hukum 

ini adalah dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang penyelesaian kredit 

macet dengan jaminan gadai serta hambatan dan solusi penyelesaian kredit macet pada 

PT.Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga. Implikasi praktisnya adalah penelitian 

hukum ini memberikan data dan invormasi mengenai penyelesaian kredit macet dengan 

jaminan gadai serta hambatan dan solusi di PT.Buana Lestari Morindo, dan juga sebagai 

bahan pembanding dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan 

permasalahan penyelesaian kredit macet. 
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