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3. Apabila engkau menolong dan memudahkan orang lain, sesungguhnya dirimu 

sedang menolong dan memudahkan dirimu sendiri (Irra Veronica). 

4. Apalah arti gelar jika ilmu yg didapat tidak bermanfaat untuk sekitar (Melly 

Hana S). 
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ABSTRAK SKRIPSI 

 

 

S               j     “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara 

Lisan Antara Bakul Mindring Dengan Konsumen Dalam Hal Terjadi Wanprestasi 

Di Kabupaten Jepara” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang para 

pihak antara bakul mindring dengan konsumen memaknai perjanjian kredit barang 

secara lisan dan penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian 

kredit barang secara lisan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data 

diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga 

diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun 

sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa para pihak antara bakul 

mindring dengan konsumen memaknai perjanjian kredit barang secara lisan 

menekankan prinsip tolong menolong, kerjasama, gotong royong dan saling 

percaya, yang merupakan jenis masyarakat paguyuban (gemeinschaft). 

Penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit barang secara 

lisan dilakukan secara kekeluargaan                                           

pengadilan (non litigasi) yaitu negosiasi. Bakul mindring menyelesaikan 

wanprestasi yang dilakukan konsumen (tidak melaksanakan pembayaran angsuran 

kredit barang (prestasi) sama sekali maupun tidak melaksanakan pembayaran 

angsuran kredit barang (prestasi) tidak tepat waktu) dengan cara komunikasi 

persuasif (rembug) untuk mendapatkan solusi terbaik. 

 

 

Kata Kunci    : Akibat Hukum, Kredit Barang, Penyelesaian.      
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