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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian semakin cepat dan kompleks yang 

mengakibatkan persaingan bisnis. Bagi perusahaan yang mempunyai modal 

sendiri, bukanlah suatu hal yang sulit untuk mengembangkan usaha. Karena 

dengan modal yang cukup perusahaan tersebut akan lebih mudah mengatur 

menejemennya. Namun bagi perusahaan yang tidak memiliki modal yang cukup, 

sulit rasanya mengembangkan usahanya. Perkembangan semacam ini memicu bagi 

para pelaku usaha untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam berbisnis, 

salah satunya adalah melalui bisnis Franchise. 

Fenomena bisnis  “Franchise (franchising)” yang dikenal dengan istilah 

“waralaba” pada akhir-akhir ini semakin merebak. Minat masyarakat atau 

pengusaha sangat tinggi terhadap jenis usaha ini. Sebagai contoh adalah usaha 

waralaba Mie Jogja Pak Karso (Malang), ayam goreng mbok Bereg, ayam goreng 

Ny. Suharti,  Gudeg Bu Citro, Ayam Goreng Prambanan (dari Yogya dan Jawa 

Tengah), Rumah makan Taliwang Bersaudara (dari Bandung), Soto Lombok 

(Malang), masakan Padang, Mc Donald, Kentucky Fried Chicken (KFC), Dunkin 

Donuts, Wendy’s, Big Mac (dari Amerika),  Pizza Huts (dari Itali), Hoka-Hoka 

Bento (dari Jepang) dan masih bayak lagi.  
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Waralaba merupakan bagian kapatuhan mitra usaha terhadap peraturan 

yang diberikan penguasaha waralaba. Mitra usaha diberika hal untuk 

memenfaatkan hak atas kekayaan intelektual dari pengusaha jasa, hak cipta atas 

logo, desain indrustri, hak paten berupa tehnologi maupun rahasia dagang. 

Pengusaha waralaba selanjutnya memperoleh imbalan Royalty Fee atas 

penggunaan hak atas kekayaan intelektual mereka oleh penerima waralaba. 

Menurut Abdurrahman, bisnis  “Franchise (franchising)” atau 

“waralaba” merupakan suatu persetujuan/perjanjian antara leveransir dan 

pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut 

pertama memberi suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-

syarat yang disetujui kedua belah pihak.1  

V. Winarto memberikan pengertian Franchise sebagai hubungan 

kemitraan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang 

relatif baru dan lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan, 

khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada 

konsumen.2 

Dari beberapa pengertian tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

bisnis Franchise terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum dalam 

bisnis Franchise, yaitu pihak “Franchise” sebagai induk perusahaan   pemilik 
                                                            
1 Abdurrahman A.; Ensiklopedia Ekonomi Keuangan & Perdagangan, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 1970, hal. 424. 
2 V. Winarto; Pengembangan Waralaba (Franchising) di Indonesia Aspek Hukum dan Non 

Hukum, Makalah Seminar Aspek Hukum Tentang Franchise, IKADIN, Surabaya, 20 
Oktober 1993, hal. 8. 
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produk barang  atau jasa, dan sistem operasi dengan nama/ merek dagang tertentu 

yang telah dipatenkan. Pihak kedua adalah Franchisee yaitu orang perorangan atau 

pengusaha lain yang permohonannya disetujui untuk menjadi Franchisee  oleh 

franchisor, untuk menjalankan usaha dengan menggunakan nama/ merek dagang,  

sistem  usaha  miliknya itu, dengan syarat memberi imbalan kepada franchisor 

sejumlah uang muka  yang telah disepakati  pada awal  kerja sama dan atau 

Royalty Fee/Franchise fee) dalam jangka waktu tertentu selama  bekerja sama. 

Pada format bisnis ini, perusahaan yang menerima penyertaan modal 

secara informal tersebut diberi izin oleh pemilik hak milik intelektual untuk 

menggunakan dan memanfaatkan hak atas merek, logo perusahaan atau nama 

dagang atau paten termasuk proses produksi dan proses pengoperasian bisnis.  

Pada bisnis dengan format Franchise ini yang diinvestasikan adalah hak untuk 

memakai proses produksi, proses pengoperasian bisnis, merek atau nama dagang 

atau paten yang sudah terkenal dan teruji kecangihannya.  

Salah satu keuntunagan bisnis Franchise ini adalah Penerima Waralaba 

(Franchisee) tidak perlu lagi bersusah payah mengembangkan usahanya dengan 

membangun citra yang baik dan ternama. Ia cukup menumpang pada pamor yang 

sudah terkenal dari pemilik waralaba (Franchise), sehingga dengan demikian 

penerima waralaba (Franchisee) yang pada umumnya (relative) adalah pengusaha 

kecil akan dapat menikmati kesuksesan dan keberuntungan dari perusahaan yang 

berskala besar tanpa harus melaksanakan sendiri suatu riset dan pengembangan, 
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pemasaran dan promosi yang biasanya memerlukan biaya-biaya yang sangat besar 

yang tidak mungkin dipikul oleh pengusaha kecil tersebut.  

Oleh karena sistem yang disediakan tersebut, seorang pemilik 

modal/perusahaan tidak harus memulai usahanya dari nol, sehingga risiko 

kegagalan usaha dari pemilik modal/perusahaan  menjadi sangat kecil. Dengan 

keuntungan dan keunggulan yang ditawarkan oleh model bisnis dengan format 

Franchise tersebut sehingga banyak masyarakat pemilik modal yang memang 

pada mulanya sudah menyiapkan dananya untuk berusaha menjadi tertarik untuk 

menginvestasikan modalnya ke dalam format bisnis ini tanpa memperhatikan lagi 

sisi-sisi kelemahan dan risiko atas bisnis ini. Meskipun risiko kegagalan usaha dari 

pemilik modal sangat kecil namun bukan berarti bahwa format bisnis ini bebas 

dari risiko.  

Waralaba pada prinsipnya adalah kerjasama investasi dalam 

menjalankan bisnis, sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama 

yang baik antara si penerima waralaba (Franchisee) dan pemberi waralaba 

(Franchise) dengan saling memperhatikan hubungan antara keduanya yang 

menyangkut hak dan kewajiban. Untuk itu pemilihan Franchisee sebagai 

mitra/partner menjadi titik penentu berhasil tidaknya  bisnis  ini karena Franchisee 

yang akan menjalankan usaha Franchise,  sehingga Franchisee haruslah orang 

yang tepat dan dapat dipercaya,  harus ikut terlibat bersama-sama dan maju 

bersama dalam satu visi dan misi usaha yang sama dengan kata lain yang 

mempunyai cara pandang (paradigma) yang sama dalam mengembangkan usaha,  
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sebab salah memilih Franchisee bisa berbahaya karena Franchisee yang tidak 

tepat bisa menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan usaha, bisa merusak 

citra merek Franchise, mencuri sistem bisnis Franchise dan menerapkannya dalam 

usaha yang sejenis,  sehingga menjadi kompetitor bagi Franchise. 

Transaksi waralaba ditandai dengan adanya kontrak perjanjian yang 

telah disetujui bersama dan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pewarlaba 

dan terwarlaba. Kontrak tersebut secara hukum mengikat kedua belah pihak untuk 

menerima hak dan melakukan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak perjanjian. 

Oleh karena dalam perjanjian Franchise yang mengadakan perjanjian adalah  

pemilik Franchise (franchisor) dengan pemegang Franchise (Franchisee). Dalam 

hal ini  franchisor memberikan hak kepada  Franchisee untuk memproduksi atau 

memasarkan barang (produk) dan atau jasa (dapat berupa pelayanan, lisensi atas 

merk dagang) dalam waktu dan  tempat tertentu yang disepakati bersama dan 

dalam pengawasan Franchise, untuk itu pihak Franchisee membayar uang dalam 

jumlah tertentu atas hak yang diperolehnya. 

Dalam  perjanjian Franchise tersebut terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1) adanya  kesepakatan suatu perjanjian; 
2) adanya pemberian hak dari franchisor kepada Franchisee  untuk  memroduksi 

dan memasarkan produk dan atau jasa; 
3) pemberian hak terbatas pada waktu dan tempat tertentu; 
4) adanya pembayaran sejumlah uang  tertentu  dari Franchisee kepada 

franchisor. 
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Dari segi normatif, perjanjian merupakan  suatu peristiwa dimana  

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.3 Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus dipenuhi 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 B.W., 

yaitu :  

a. sepakat mereka mengikatkan dirinya; 
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. suatu hal tertentu; 
d. suatu sebab yang halal.  

 
Oleh karenanya, dalam membuat perjanjian selain harus memenuhi 

ketentuan pasal 1320 B.W. juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian, 

antara lain : 

a. asas kebebasan berkontrak (pasal 1320, dan  1338 B.W.); 
b. asas konsensualitas/kesepakatan (pasal 1320,  1338 B.W.);     
c. asas kekuatan mengikat/pacta sunt servanda pasal 1338, dan 1340 B.W.);          
d. asas itikad baik (pasal 1339 B.W.); 
e. asas kepatutan dan kebiasaan (pasal 1339 B.W.);  
f. asas keseimbangan dan persamaan hukum.4 

 
Dengan demikian, dalam perjanjian Franchise subyek hukumnya adalah 

franchisor dan Franchisee; sedangkan obyek hukumnya adalah hak, hak untuk 

memproduksi, hak untuk memperdagangkan/memasarkan, hak memperoleh lisensi 

atas merek dagang dan atau paten milik franchisor. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa posedur 

perjanjian waralaba Mie Jogja Pak Karso dimulai dengan pembuatan perjanjian 
                                                            
3 Subekti, R.; Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1976, hal. 1. 
4 Mariam Darus Badrulzaman;  KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983, hal.113-115. 



7 
 

pengalihan lisensi Waralaba Mie Jogja Pak Karso antara Franchise dan 

Franchisee serta penandatangan perjanjian tersebut. Prosedur setelah para pihak 

membuat perjanjian ialah Franchisee membayar lisensi fee kepada Franchise, 

persiapan pembukaan outlet, dan persmian outlet tersebut. Perjanjian waralaba 

juga harus didaftarkan sesuai prosedur Undang-undang. Kewajiban para pihak 

yang diatur dalam Perjanjian Waralaba Mie Jogja Pak Karso ialah dalam hal 

manajemen operasional, kegiatan usaha, laporan usaha dan keuangan, dan 

supporting calon Franchisee.  Hak para pihak yang diatur dalam perjanjian ialah 

mengenai pengalihan hak pengelolaan, penggunaan merek dagang royalti fee, 

benefit, wilayah pemasaran dan fasilitas pembinaan dan pengembangan usaha.5 

Dalam hak hak dan kewajiban, Pemberi Waralaba berhak menerima 

Franchisee fee dari warlaba sebagai balas jasa atas jasa-jasa yang telah diberikan 

oleh Franchise. Kewajiban-kewajibannya adalah membantu Franchisee  dalam 

menyiapkan dan menjalankan bisnisnya, termasuk kewajiban untuk memberikan 

hak kepada  pewarlaba  untuk menggunakan supervisi dan manajemen, program 

pelatihan karyawan, pengarahan atau konsultasi-konsultasi, dan sebagainya. 

Sedangkan Penerima Waralaba berhak menggunakan merek dagang atau sistem 

usaha waralaba selama masa kontrak termasuk mengoperasikan sistem usaha yang 

sudah mapan. Selain itu, terwarlaba juga memiliki hak untuk menjual produk yang 

mempunyai merek terkenal dan menerima fasilitas-fasilitas yang diberikan 

                                                            
5 Wawancara dilakukan bersama Ibu Novi, Bagian Humas Mie Jogja Pak Karso Cabang 

Malang, tanggal 05 Desember 2009  
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pewarlaba. Di sisi lain, terwarlaba mempunyai kewajiban untuk menjalankan 

usaha warlaba dengan sebaik mungkin sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan oleh pewarlaba, menjaga kerahasiaan usaha warlaba, dan membayar 

Franchisee fee. 

Pada umumnya perjanjian dalam bisnis Franchise , pihak Franchise 

mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak Franchisee, 

baik dari segi ekonomi (permodalan), ilmu pengetahuan dan teknologi  yang 

berkaitan dengan bisnis Franchise. Karena bisnis waralaba ini didasarkan atas 

suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara Penerima Waralaba 

(Franchisee) dengan Pemberi Waralaba (Franchise), sehingga sering 

menimbulkan konflik karena hal-hal yang sudah diperjanjikan yang sudah 

disetujui bersama tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, misalnya janji Franchise 

untuk memberikan training, melakukan pendampingan manajemen dalam hal 

pembukuan ataukah Franchisee yang tidak memenuhi kewajaiban membayar 

Royalty Fee tepat waktu  dan tidak mematuhi sistem operasional perusahaan 

(SOP) yang dapat mengakibatkan rusaknya standardisasi yang telah ditetapkan 

oleh Franchise, yang jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul masalah. 6 

Dalam rangka memberikan arah dan memanfaatkan pembinaan bidang 

waralaba di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 16 tahun 1997 tentang waralaba dan sebagai pelaksanaannya Keputusan 

                                                            
6 Ibid 
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Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep./7/1997 tentang 

ketentuan dan tata tertib cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba.  

Sebagai bentuk perjanjian, waralaba tunduk pada ketentuan umum 

dalam Undang-undang Hukum Perdata. Para pihak yang mengadakan perjanjian 

waralaba, pemberi waralaba dan penerima waralaba, bebas untuk mengatur 

perjanjiannya selama dan sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.7  

Selain itu, di dalam membuat suatu perjanjian Franchise, para pihak selain tidak 

boleh bertentangan  dengan undang-undang, juga  tidak boleh bertentangan 

dengan,  kesusilaan, dan  ketertiban umum atau kepatutan dan kebiasaan (pasal 

1320, 1339 B.W.).       

Untuk menjamin kepastian hukum perjanjian Franchise lebih baik  

dibuat dengan akta notarial (notaris). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan 

adalah  identitas/status para subyek hukum, bagaimana hubungannya dengan pihak 

ketiga (konsumen),  apakah hubungan bisnis Franchise ini dapat diperpanjang 

ataukah tidak dan berapa lama masa berlakunya kontrak. Selain itu perlu diatur 

tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, tentang  pembagian keuntungan. 

Apabila perjanjian berbentuk standar (baku) yang tidak lengkap/tidak jelas, apakah 

diperbolehkan mengubah  perjanjian, teknik operasionalnya bagaimana (termasuk 

logo, cap, desain, merek, bentuk bangunan,  pakaian dan pelayanan/penampilan 

                                                            
7 Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 

110. 
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karyawannya) haruskah sama dengan perusahaan  induknya, bagaimana kalau 

terjadi perubahan barang produk dsb.  Apabila ada  konsumen mengalami kerugian 

karena mengkonsumsi barang dan atau jasa karena kesalahan franchisor atau 

Franchisee, siapa yang bertanggung jawab. Jika perusahaan induk bubar, atau 

cidera janji, atau franchisornya meninggal dunia bagaimana kelanjutan hubungan 

bisnis Franchise. Hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam membuat suatu 

perjanjian bisnis Franchise. Oleh karenanya, prosedur hukum dalam membuat 

surat perjanjian Franchise harus dijadikan dasar dalam pembuatan suatu perjanjian 

antara para pihak, sehingga dalam perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yang 

mengikat.  

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul tentang “Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Antara 

Pemberi Waralaba Dan Penerima Waralaba Dengan Cabang (Studi di Mie Jogja 

Pak Karso Cabang Malang)” 

 
A. Rumusan Masalah      

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Mekanisme Pembagian dan Pembayaran Royalty Fee oleh 

Penerima Waralaba kepada Pemberi Waralaba di Mie Jogja Pak Karso 

Cabang Malang; 
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2. Bagaimana Upaya yang ditempuh Para Pihak jika terjadi Keterlambatan 

Pembayaran Royalty Fee. 

 
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan 

a. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Pembagian dan Pembayaran  Royalty 

Fee oleh Penerima Waralaba kepada Pemberi Waralaba di Mie Jogja Pak 

Karso Cabang Malang; 

b. Untuk menganalisis Upaya yang ditempuh Para Pihak jika terjadi 

Keterlambatan Pembayaran Royalty Fee; 

2. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Kontribusi Mata Kuliah Hukum 

Dagang bagi kalangan akademik dalam menunjang proses belajar-

mengajar dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya dalam 

perjanjian Franchise. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

eksistensi dan permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian dalam bisnis 

Franchise. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program 

Sarjana Hukum Strata I pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

2) Bagi Pemberi dan Penerima Waralaba 

a) Pemberi dan Penerima waralaba dapat mengerti tentang mekanisme 

pembagian serta Pembayaran Royalty Fee dalam bisnis Franchise; 

b) Pemberi dan Penerima waralaba dapat mengerti tentang  upaya-

upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi wanprestasi; 

 
C. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan  

Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yakni 

penelitian yang bertitik tolak dari data primer. 8 Data primer adalah data yang 

didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 

penelitian lapangan9. Dari segi yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 1997 

tentang waralaba dan sebagai pelaksanaannya Keputusan Menteri 

                                                            
8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, 

Malang,  hal 11 
9 Bambang Waluyo, 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal 16. 
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Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep./7/1997 tentang ketentuan 

dan tata tertib cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba.  

b. Lokasi Penelitian  

  Lokasi penelitian yaitu di Mie Jogja Pak Karso Cabang Malang. 

Dipilihnya lokasi penelitian ini karena merupakan salah satu usaha yang 

menjalankan kegiatan usahanya secara waralaba dengan kantor pusatnya di 

Surabaya. 

c. Sumber Data  

Sumber data yang akan digunakan dan diperoleh dalam penelitian ini adalah :  

a. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya di lokasi 

penelitian berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan 

objek yang diteliti.  

b. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perjanjian pada khususnya dalam bisnis Franchise. Data 

ini terdiri dari:  

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang harus ada dalam penelitian ini 

dan mempunyai kekuatan mengikat, seperti :  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 1997 tentang waralaba; 

c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

259/MPP/Kep./7/1997 tentang ketentuan dan tata tertib cara 

pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba.  
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2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa kajian-kajian literatur yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti.  

3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan untuk menunjang penulisan 

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.  

d. Teknik Pengumpulan Data 

 Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan datanya dilakukan dengan cara :  

a. Untuk memperoleh data primer, dilakukan melalui teknik : 

1) Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara 

atau dialog secara langsung dengan Muhamad Subhan pada tanggal 2 

Desember 2009. Muhamad Subhan adalah seorang pimpinan cabang 

yang ditunjuk oleh penerima waralaba atas nama KH. Noer Moh 

Iskandar  dan sebagai pemberi waralabanya adalah Bapak Puspo 

Wardoyo. Dia adalah Pemilik lisensi Mie Jogja Pak Karso. 

2) Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung yang dilakukan secara sistematis 

untuk kemudian dilakukan pencatatan. 

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui teknik: 

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penunjang penelitian yakni penulisan yang didasarkan 

pada data-data yang dijadikan objek penelitian seperti buku-buku pustaka, 
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internet, majalah, artikel, surat kabar, buletin dan mengenai segala 

permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. 

e. Teknik Analisa Data  

 Dalam analisa data ini, penulis mempergunakan metode deskriptif 

kualitatif , yaitu analisa data dengan menggunakan acuan konseptual dan teori 

yang ada, sehingga diharapkan dari data subjek penelitian diatas dapat 

menjelaskan masalah yang ada.10  Kemudian dikorelasikan dengan teori-teori 

dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek 

penelitian, lalu menganalisisnya berdasarkan kualitas datanya dengan cermat 

dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat ditarik kesimpulan-

kesimpulan yang valid. 

 
D. Sistematika Penulisan 

Dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan metode 

penelitian lapangan, materi yang diperoleh penulis dalam menyusun penulisan ini 

akan terhimpun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam memperoleh 

gambaran yang cukup jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan 

ini, maka akan dikemukakan urutan sistematika penulisan yang akan dibagi 

dalam beberapa bab sebagai berikut : 

 

                                                            
10 Soetandyo Wingjosoebroto, Metode-metode dalam Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia: 

Jakarta, 1983, hal 282-4.  
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BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang 

permasalahan yang mendasar dalam skripsi ini. Kemudian 

dikemukakan mengenai pokok permasalahan, tujuan dari penulisan ini, 

serta metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan dan 

diakhiri dengan uraian mengenai sistematika penulisan ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian 

yang di atur dalam KUH Perdata yang membahas tentang pengertian, 

unsur, macam, syarat, asas, akibat, tanggungjawab para pihak, resiko, 

prestasi dan wanprestasi. Selanjutnya adalah tentang tinjauan umum 

tentang Franchise yan membahas tentang pengertian, tujuan, hak dan 

kewajiban, sifat-sifat, perjanjian dan aspek-aspek hukum dalam bisnis 

Franchise/waralaba. Kemudian akan dibahas tentang Upaya 

Penyelesaian Perselisihan antar Para Pihak. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab tiga ini akan dikemukan tentang; pelaksanaan panjian 

antara Franchisor dengan Franchisee di Mie Jogja Pak Karso Cabang 

Malang, dan Upaya yang di tempuh para pihak dalam hal terjadi 

wanprestasi. 
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BAB IV : PENUTUP DAN KESIMPULAN 

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

uraian-uraian yang diberikan pada bab-bab sebelumnya. serta saran-

saran sehubungan dengan masalah yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


