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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhannya.

Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu.

Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja

adalah berbisnis1.  Dari beragam jenis bisnis yang saat ini sedang banyak

diminati salah satunya adalah waralaba atau yang lebih dikenal dengan

sebutan Franchise.

Waralaba (Franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan

penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk

menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak

Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang

dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan

yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban

menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan

oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.2

Bisnis waralaba merupakan sistem bisnis yang unik dan terbilang

sebagai model bisnis kontemporer. Tanpa kita sadari di sekeliling kita

ternyata sudah banyak wirausahawan yang berhasil menjalankan bisnis ini.

Baik yang levelnya berskala Internasional karena mengadopsi dari jenis

usaha asing seperti KFC, Pizza Hut dan McDonalds ataupun yang berskala

1 Yusanto M.I, M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: 2000) hlm. 17.
2 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006.
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Nasional seperti Depot Es Teler 77 dan Ayam Bakar Wong Solo yang

sudah melegenda, serta jenis waralaba baru seperti Indomaret, Alfamart,

Tahu Krispi, Teh Racik dan masih banyak lainnya.

Bila ditinjau dari segi hukum positif, semua jenis waralaba  di atas tentu

tidak akan bermasalah bilamana berbisnis mempergunakan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan secara baku di dalam Peraturan-peraturan

tentang Waralaba serta ketentuan-ketentuan lain yang mendukung

kepastian hukum dalam format bisnis waralaba. Begitupula halnya jika

ditinjau dalam perspektif Hukum Islam, mengigat warga Indonesia yang

sebagian besar beragama Islam, segala jenis bisnis waralaba di atas tidak

akan menjadi masalah bila mempergunakan Syariat Islam di dalam klausul

perjanjian dan operasionalnya.

Allah berfirman:

تَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه   َتِشُروا ِفي اْألَْرِض َوابـْ فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـْ
َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

"Maka apabila shalat telah selesai dikerjakan, bertebaranlah kamu sekalian di
muka bumi dan carilah rezeki karunia Allah". [Al Jumu’ah : 10]

dan dalam Firma-Nya yang lain:

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها
"Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di
segala penjurunya)". [Al Mulk : 15]

Dari dalil di atas dapat diambil hikmah bahwa Allah SWT

menginginkan manusia melakukan perjalanan ke mana saja yang mereka

kehendaki dari seluruh belahan dunia, serta bertebaranlah kalian kesegala
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penjurunya untuk menjalankan berbagai macam usaha dan perdagangan.

Ketahuilah, bahwa usaha kalian tidak akan bermanfaat bagi kalian sama

sekali, kecuali jika Allah memudahkan untuk kalian3.

Asumsi dasar penulis tertuju pada opini masyarakat yang menjelaskan

bahwa dengan bertambah banyaknya bisnis waralaba dari jenis minimarket

atau pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart, maka akan semakin

kecil pula penghasilan yang dimiliki pedagang kecil/tradisonal. Dan

faktanya, pasar-pasar tradisional saat ini kurang diminati dan ada

kemungkinan akan bangkrut bila jenis waralaba tersebut terus menambah

membernya tanpa ikut memperhatikan batas kuota sebuah minimarket atau

pasar modern dalam sebuah wilayah.

Bayangkan, sebuah contoh di wilayah Kota Malang saja sudah tidak

lagi terhitung jumlah dari pertokoan Alfamart dan Indomaret. Sudah pasti

di tiap-tiap kawasan ramai terdapat kedua pertokoan ini. Bahkan sudah

masuk kekawasan pemukiman pedesaan dan akan terus bertambah seiring

dengan kuatnya nuansa persaingan antara kedua buah lebel bisnis ini .

Pada akhirnya yang akan bersaing adalah hanya dari dua jenis bisnis

waralaba tersebut yaitu Indomaret dan Alfamart, karena bagi yang

memiliki modal besar akan ikut menjadi member salah satunya, sedangkan

Indomaret maupun Alfamart selaku franchisor akan terus meningkatkan

kwalitas pelayanan dan produknya sehingga semakin diminati dan

menguasai pasar.

3 Anjuran Mencari Nafkah & Seorang Da’i Tidak Boleh Bergantung Kepada Mad’u
(Murid) Nya, diakses pada 14 Maret 2012 dari http://almanhaj.or.id/content/2980/slash/0
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Dari permasalahan ini, ada kemungkinan mengarah kepada sistem

permonopolian dagang, walaupun dalam teori dagang yang dimaksud

dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum4.

4 Dari permasalahan ini, ada kemungkinan mengarah kepada sistem

permonopolian dagang, walaupun dalam teori dagang yang dimaksud

dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum4.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

waralaba termasuk bisnis yang menerapkan instrumen hukum persaingan

usaha dalam Islam dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya

sehingga tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Larangan ini dapat kita lihat dalam beberapa instrumen fiqih muamalah,

seperti larangan dalam penimbunan harta (ikhtikar), larangan menetapkan

harga (tas’ir), larangan menutup informasi harga (tallaqi rubban),

larangan menjual di bawah harga pasar dan larangan jual beli bersyarat

(ghaban faahisy). Selain itu, Islam mensyariatkan tugas negara untuk

mengawasi pasar dalam rangka mengontrol jalannya pasar sebagaimana

yang dicontohkan oleh Rosulullah Saw4.
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Namun bila imbasnya kembali kepada masyarakat serta menutup

peluang bagi pedagang kecil/tradisional sehingga bangkrut, tentu akan

muncul ketidakadilan dan berujung pada pribahasa hukum alam yang kuat

semakin kuat, dan yang lemah semakin terpuruk dan jatuh.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

waralaba termasuk bisnis yang menerapkan instrumen hukum persaingan

usaha dalam Islam dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya

sehingga tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Larangan ini dapat kita lihat dalam beberapa instrumen fiqih muamalah,

seperti larangan dalam penimbunan harta (ikhtikar), larangan menetapkan

harga (tas’ir), larangan menutup informasi harga (tallaqi rubban),

larangan menjual di bawah harga pasar dan larangan jual beli bersyarat

(ghaban faahisy). Selain itu, Islam mensyariatkan tugas negara untuk

mengawasi pasar dalam rangka mengontrol jalannya pasar sebagaimana

yang dicontohkan oleh Rosulullah Saw5.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka

peneliti ingin mengetahui apakah ada ketentuan mengenai bisnis waralaba

menurut Hukum Islam atau bisa juga disebut waralaba berbasis Syariah

dan juga bagaimana pengaturannya dalam Hukum Positif. Yakni dengan

judul skripsi “Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Positif

dan Hukum Islam”.

B. RUMUSAN MASALAH

5 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: 2010) hlm. 41.
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, adapun

permasalahan yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimanakah pengaturan waralaba dalam perspektif hukum Islam

dan hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap peraturan tentang

waralaba dalam hukum positif di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan waralaba dalam

perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap

peraturan perundang-undangan tentang waralaba di Indonesia.

D. BATASAN MASALAH

Agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan

yang ada, maka dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini, akan dibatasi

pada pembahasan bagaimanakah pengaturan waralaba dalam perspektif

hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan bagaimana hukum Islam

menyikapi peraturan perundang-undangan tentang waralaba di Indonesia.

Tanpa membahas lebih jauh mengenai tahap-tahap dalam perjanjian atau

bagaimana praktek waralaba di Indonesia. Keputusan ini diambil dengan

tujuan agar penelitian tidak kabur dan memungkinkan tindak lanjut
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penelitian dalam pembahasan Hukum Bisnis Waralaba agar lebih

terperinci.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan yang signifikan diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat berguna bagi

pengembangan Ilmu Hukum Positif maupun Hukum Perekonomian

Islam yang saat ini sudah semakin berkembang, khususnya hukum

bisnis tentang waralaba di Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan

diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu :

a) Memberikan wacana kepada semua pihak yang terkait baik itu para

pelaku waralaba ataupun masyarakat yang merasa penting untuk di

berikan wawasan sehingga turut mendapatkan perlindungan

hukum, khususnya pedagang kecil atau tradisional.

b) Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya memberikan

kejelasan tentang jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi para

pedagang kecil/tradisonal dari sudut pandang Syariat Islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan penelitian
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Penelitian yang mengangkat Judul tentang “Waralaba (franchise)

dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” ini jika dilihat dari

bentuk sumber datanya yang berupa Peraturan Pemerintah, Undang-

Undang, buku-buku, pendapat pakar atau ahli dan juga karya tulis

lainnya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-

normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka6.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pendekatan

masalah yang bersifat Komparatif, yaitu pendekatan dengan cara

mengadakan perbandingan antara dua obyek atau lebih.7 Dimana

dalam mengadakan perbandingan ini akan diuraikan perbedaan-

perbedaan dari teori-teori hukum Positif maupun hukum Islam tentang

waralaba

2. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber

data primer, sekunder dan tersier yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang peneliti

gunakan adalah instrument hukum persaingan usaha Islam dalam

fiqih muamalah dan pendapat para pakar ekonomi Islam.

6 RUL, contoh     metode   penelitian    yuridis normative diakses pada 25 April 2012
http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-
empiris/

7 M. Zainuddin, et al., Pedoman Penulisan Skripsi, (Malang: 1993), hlm. 11.
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Sedangkan untuk hukum positif diantaranya Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang

Penyelenggaraan Waralaba dan Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha

Perindustrian dan Perdagangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan

mengenai bahan primer, seperti buku-buku, artikel, penelitian dari

skripsi-skripsi terdahulu, Al-Qur’an dan Al-Hadist, Peraturan

Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006 Ketentuan Dan

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum adalah penjelas terhadap sumber data primer dan

sekunder seperti kamus dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam menunjang validitas penelitian, maka peneliti melakukan

inventarisir data dari studi kepustakaan atau Library Research. Library

Research adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan,
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mengkaji, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan

metode ilmiah.8 Kajian Pustaka ini lebih menitikberatkan kepada  studi

perbandingan antara dua sistem hukum yaitu sistem hukum Islam dan

hukum di Indonesia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum (Analysing)

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting

dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan

dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga berhasil menyampaikan

kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-

persoalan yang ada dalam penelitian.9

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

contents analisys, yaitu analisis mendalam dari isi literatur-literatur

yang bersangkutan dengan tema pembahasan dan menganalisa secara

mendalam dan seksama dari literatur maupun data yang diperoleh

sehingga penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan studi analisis yang

dimaksud.

Penulisan ini juga menggunakan analisa deskriptif kualitatif,

dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat

berdasarkan konsef yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk

menjelaskan masalah yang diteliti, atau menunjang komparasi serta

hubungan sumber-sumber hukum.

8 Dina sujana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: 1988), hlm. 4
9 Koenjtjarajningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 1998),

hlm. 328
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab. Adapun

perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Adalah bab pendahuluan. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok

yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang

terdiri dari beberapa sub-bagian yang di dalamnya memuat Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Batasan Masalah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan deskripsi umum tentang Waralaba (Franchise). Di

dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang definisi Waralaba

(Franchisie), sejarah Waralaba (Franchise), dasar hukum Waralaba

(Franchise), rukun dan syarat Waralaba (Franchise) berdasarkan hukum

Islam dan hukum positif, dan segala sesuatu yang mengatur tentang

Waralaba.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban

atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu

untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka

pada bab. III ini akan memaparkan tentang pembahasan dan analisis data.
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BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, yang

terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan dibuat kesimpulan

dari keseluruhan yang telah diuraikan serta akan dikemukakan beberapa

saran yang dianggap penting dan relevan.


