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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Franchise atau Waralaba sebagai bentuk usaha yang 

banyak mendapat perhatian dan paling banyak diminati oleh para pelaku 

bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 

kegiatan perekonomian serta memberikan kesempatan kepada golongan 

ekonomi lemah untuk dapat melakukan usaha. 

Franchise / Waralaba (yang secara legalitas yuridis baru dikenal pada 

tahun 1997), adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk 

memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan 

berdasarkan persyaratan dan atau penjual barang dan atau jasa.1 

Ketentuan Franchise dalam melibatkan hak pemanfaatan, hak atas 

intelektual serta ciri khas usaha, sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan (PP No.42 Tahun 2007). Hak atas kekayaan intelektual yang 

dimaksudkan meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak 

cipta, rahasia dagang dan paten. Serta yang dimaksudkan dengan ciri khas 

usaha dalam bisnis Franchise adalah bagaimana sistem manajemen yang 

dibentuk oleh pemiliknya, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi 

yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.2 

1 Bambang Tjatur Iswanto. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam 
Perjanjian Franchise di Indonesia. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro. Hal.1. 

2 Ibid. Hal.2. 
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Tentu saja ketentuan ini akan membawa akibat sampai pada derajad 

tertentu, Franchise tidaklah berbeda dengan lisensi (Hak atas Kekayaan 

Intelektual), khususnya yang berhubungan dengan Franchise nama dagang 

atau merek dagang baik untuk produk berupa barang dan atau jasa tertentu, 

hal ini tentunya secara tidak langsung juga mengakui adanya dua bentuk 

Franchise yaitu Franchise dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk 

dan Franchise sebagai suatu format bisnis.3 

Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa Franchise 

tidaklah diberikan secara cuma-cuma, pemberian Franchise senantiasa 

dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Secara umum dikenal adanya 

dua macam atau dua jenis kompensasi yang dapat diminta oleh Pemberi 

Franchise / Franchisor dari Franchisee atau Penerima Franchise. Pertama 

adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (Direct monetary 

Compensation) dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung yang 

dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk 

nilai moneter (Indirect and non monetary compensation), misalnya 

Lumpsum Payment (Pre Calculated Amount) dan Royalty.4 

Lain halnya dengan Franchise yang ditawarkan dengan sistem 

Business Opportunity yang seringkali sering menimbulkan kerugian salah 

satu pihak. Praktik Waralaba seperti ini biasanya hak dan kewajiban para 

pihak terbatas, karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang 

mengatur. 
                                                             

3 Gunawan Widjaja. 2001. Seri Hukum Bisnis Waralaba. Jakarta. PT. Raja Grafindo 
Persada. Hal.108. 

4 Bambang Tjatur Iswanto. Loc.cit. 
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Franchise dengan sistem Business Opportunity atau jual beli putus 

adalah usaha yang ditawarkan dengan syarat peminat harus membeli paket 

usaha dan harus menggunakan metode serta produk yang telah disiapkan. 

Pemilik Business Opportunity menerapkan sistem jual beli putus artinya, 

setelah peminat mampu menjalankan bisnisnya, pemilik Business 

Opportunity tidak lagi memberikan bantuan manajemen (bimbingan dan 

bantuan pengawasan). 

Jenis usaha Franchise yang menggunakan sistem Business 

Opportunity tentu tidak memakai aturan seperti pola Waralaba murni yaitu 

PERMENDAG RI No.57 Tahun 2014 yang memuat tentang ketentuan hak 

dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.5 

Berikut merupakan permasalahan mengenai praktik bisnis Franchise 

yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur, karena 

ada jenis Franchise yang tergolong B.O (Business Opportunity). 

1. Banyak Business Opportunity yang mengatasnamakan Franchise. Ketika 

mereka memungut Franchise Fee, mereka telah menipu karena Franchise 

Fee itu merupakan pergantian kerugian kepada pemilik usaha terhadap 

keberhasilannya membangun brand atau merek usaha sehingga dikenal 

masyarakat. 

2. Pihak yang menawarkan Business Opportunity tidak mau bertanggung 

jawab karena memang belum ada aturan yang jelas mengenai Business 

Opportunity ini, tidak seperti Waralaba yang terikat dengan hukum. 

                                                             
5 Fokus Bisnis, Beda Antara Waralaba dan Business Opportunity, http://fokusbisnis.com, 

diakses tanggal 21 Januari 2017. 

http://fokusbisnis.com/
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3. Iming-iming tanpa Franchise Fee juga membuat masyarakat semakin 

tergoda. Padahal, yang harus diketahui bahwa Business Opportunity 

bukanlah Waralaba atau Franchise, sehingga pelaku usaha memang tidak 

berhak untuk memungut Franchise Fee dari calon mitra. 

4. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui arti Waralaba atau Franchise 

sebenarnya sehingga seringkali rancu dan dicampuradukkan dengan 

Business Opportunity.6 

 
Berdasarkan adanya permasalahan tersebut diatas yang 

melatarbelakangi penulis untuk memilih judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis 

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise 

Dengan Sistem Business Opportunity”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang 

penting. Agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik perjanjian bisnis Franchise “Cokelat Klasik” dengan 

sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, 

ditinjau dari perspektif undang-undang yang mengatur tentang Waralaba ? 

                                                             
6 Entrepreneur Bisnis, Awas, Jangan Terjebak Angin Surga Business Opportunity, 

http://entrepreneur.bisnis.com, diakses tanggal 21 Januari 2017. 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak 

dalam perjanjian bisnis Franchise “Cokelat Klasik” dengan sistem 

Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ? 

3. Bagaimana kesadaran hukum terkait peraturan praktik Waralaba di 

Indonesia dari pelaku bisnis Franchise “Cokelat Klasik” dengan sistem 

Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik perjanjian bisnis Franchise 

“Cokelat Klasik” dengan sistem Business Opportunity  di Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang, ditinjau dari perspektif undang-undang yang 

mengatur tentang Waralaba. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bisnis Franchise “Cokelat 

Klasik” dengan sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum terkait peraturan 

praktik Waralaba di Indonesia dari pelaku bisnis Franchise “Cokelat 

Klasik” dengan sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan memberi kontribusi pada mata kuliah Hukum Bisnis untuk 

menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan 

Tinggi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan mendapat gelar Sarjana 

Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi Pelaku Bisnis Franchise “Cokelat Klasik” di Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang 

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat kejelasan tentang 

perlindungan hukum bagi para pihak dalam format bisnis Franchise 

“Cokelat Klasik” di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, serta 

memberikan sumbangan pemikiran kepada yang berkaitan dengan 

perkembangan usaha Waralaba agar pemahaman dan wawasan ilmiah 

berkenaan dengan tanggung jawab para pihak atas permasalahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan usaha Waralaba atau Franchise dapat 

berkembang. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan yuridis terhadap perkembangan hukum Waralaba khususnya 
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dalam aspek perlindungan hukum bagi pihak Pemberi Waralaba 

maupun Penerima Waralaba. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya agar dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku bisnis usaha Waralaba 

dalam menjalankan bisnis yang telah dipilih agar memiliki 

pertimbangan usaha, pemikiran dalam pengembangan usaha dan 

bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dengan 

menyelesaikannya secara bijaksana dan sesuai dengan peraturan hukum 

yang mengaturnya serta lebih memahami tahapan dan proses 

penyeimbangan usaha selama melakukan usaha Franchise atau 

Waralaba ini. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam 

masyarakat.7  Secara aspek hukum, praktik bisnis Franchise dengan sistem 

Business Opportunity nantinya akan ditinjau dari perspektif peraturan 

perundangan yang mengatur terkait Waralaba, serta tingkat kesadaran 

hukum dari pelaku bisnis Franchise yang menggunakan sistem Business 

Opportunity akan dijadikan landasan pemikiran penulis untuk 

                                                             
7 Fakultas Hukum UMM. 2016. Pedoman Penulisan Hukum Socio Legal Research. 

Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal.16. 
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menyelesaikan penulisan hukum terkait pelaku bisnis Franchise 

menggunakan sistem Business Opportunity yang tidak menyadari bahwa 

akan berdampak pada kerugian salah satu pihak, karena hak dan kewajiban 

para pihak terbatas tidak seperti praktik Waralaba murni pada umumnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang ditentukan oleh penulis untuk menyelesaikan 

penulisan hukum berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, alasan 

pemilihan lokasi tersebut dikarenakan populasi terbanyak yang melakukan 

praktik bisnis Franchise “Cokelat Klasik” dengan sistem Business 

Opportunity di Kota Malang adalah di Kecamatan Lowokwaru. Metode 

yang digunakan oleh penulis di lokasi penelitian nantinya akan 

menggunakan metode Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian penulis mengenai siapa yang memenuhi persyaratan 

untuk dijadikan sampel guna melengkapi bahan penulisan hukum.8 

3. Jenis Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden terkait 

permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Dokumen yang diperoleh dari responden selama melakukan 

penelitian.  

                                                             
8 Portal Statistik, Metode Purposive Sampling, http://www.portal-statistik.com, diakses 

tanggal 31 Maret 2017. 

http://www.portal-statistik.com/
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penulisan ini adalah data hukum yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan 

yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 

masalah dan tujuan penelitian. Sumber data sekunder dari peraturan 

perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. 

3. Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek. 

4. Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. 

5. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.57/M-

DAG/PER/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah data hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, 

kamus, glossary, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

1. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pelaku bisnis 

“Cokelat Klasik” di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang 

merupakan populasi sekaligus sampel yang dipilih secara Purposive 

Sampling. 
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2. Responden adalah Owner / Franchisor dan Mitra Kerja / Franchisee 

yang melakukan praktik bisnis Franchise “Cokelat Klasik” dengan 

sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. Populasi responden adalah 1 Owner dan 33 Mitra Kerja. 

Tidak semua responden nantinya akan dijadikan sampel penelitian, 

tetapi akan diambil 15 % dari populasi yang dipilih dengan kriteria 

responden melakukan perjanjian bisnis Franchise “Cokelat Klasik” 

dengan sistem Business Opportunity lebih dari 1 tahun sebagai Mitra 

Kerja dari Owner. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan dokumen yang diperoleh dari pelaku bisnis Franchise 

“Cokelat Klasik” dengan sistem Business Opportunity di Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang yang dipilih melalui metode Purposive 

Sampling. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan 

dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjadi landasan 

teoritis. 

5. Teknik Analisis Data 

Dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif 

Kualitatif yaitu mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul 

menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur serta menggambarkan 
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sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.9 Dalam 

penelitian ini penulis mengolah dan menganalisa data dari praktik 

Waralaba yang dilakukan oleh pelaku bisnis Franchise “Cokelat Klasik” 

dengan sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang ditinjau dari perspektif hukum yang mengatur tentang Waralaba 

dan penyelenggaraan Waralaba. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab yang 

akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian 

yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis dalam 

memilih judul skripsi serta menjadi dasar pengantar umum dalam 

memahami penulisan skripsi ini. Pada bab I berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk membantu 

penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

 

                                                             
9 Noeng Muhadjir. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta. Rake 

Sarasin. Hal.139. 
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3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab III ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang 

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam 

Perjanjian Bisnis Franchise Dengan Sistem Business Opportunity (Studi 

dalam Praktik Bisnis Franchise “Cokelat Klasik” di Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang). 

4. BAB IV PENUTUP 

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. 

 


