
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Di Zaman era globalisasi saat ini sangat berpengaruh pada perkembangan 

sektor kemajuan di bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan maupun kesehatan. 

Perkembangan dalam berbagai bidang dilakukan dalam mewujudkan tujuan 

nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dituangkan 

didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemajuan di bidang ekonomi 

juga diharapkan untuk dapat mewujudkan  kesejahteraan bagi seluruh rakyat agar 

taraf hidup rakyat menjadi lebih mapan. Salah satu untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi adalah dengan cara berwirausaha.  

       Berwirausaha merupakan sebuah hal yang senantiasa dimunculkan dalam 

kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan di bidang ekonomi dan 

dapat mengatasi pengangguran di segala bidang. Berwirausaha akan menjadikan 

masyarakat lebih mandiri karena dengan berwirausaha masyarakat mampu 

membuka peluang usaha untuk dirinya dan menarik keuntungan dari peluang usaha 

yang diciptakan. Bahkan lebih dari itu, berwirausaha dapat menciptakan peluang 

kerja bagi masyarakat lain yang ada di sekitar. Pada umumnya dalam berwirausaha 

sangat membutuhkan sebuah sistem terpenting yang harus dijalankan agar tujuan 

dalam membangun bisnis dapat berjalan secara berkembang dan tetap 

menguntungkan. 
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       Menurut Robert Kiyosaki sebagaimana dikutip Paulus Winarto mengatakan 

bahwa ada 3 jenis sistem bisnis utama yang umum dipakai oleh para entrepreneur, 

yaitu:1 

(1) Sistem bisnis tradisional adalah enterpreneur mengembangkan sistem  

bisnisnya sendiri. 

(2) Sistem bisnis waralaba (franchise) adalah enterpreneur membeli sebuah sistem 

usaha  waralaba yang sudah ada. 

(3) Sistem pemasaran jaringan adalah enterpreneur membeli dan menjadi bagian 

sebuah sistem yang sudah ada. 

       Setiap sistem bisnis memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun, jika dilakukan 

dengan benar dan dilakukan dengan ketekunan sistem manapun akan membawa 

seorang entrepreneur pada kesuksesan serta kemakmuran. Masalahnya adalah 

bagaimana menjalankannya.  Untuk membangun bisnis secara tradisional tidak 

mudah bagi seorang entrepreneur dan tanpa putus asa jika mengalami kegagalan. 

Bisnis apapun yang ditekuni oleh seorang wirausaha pasti berkeinginan agar 

bisnisnya dapat meraih kesuksesan dalam usahanya meskipun dalam upaya untuk 

meraih kesuksesan selalu dibayang-bayangi oleh resiko ketidakpastian yang 

kemungkinan akan terjadi dalam menekuni bisnis. 

       Pada dasarnya sangat sulit bagi seorang wirausaha untuk menekuni usahanya 

dalam suatu bidang. Terkadang amat sulit dideteksi apakah penyebab kesalahan itu 

dari sistem atau dari orangnya. Biasanya butuh waktu lama yaitu lebih dari 5 tahun 

                                                 
1Paulus Winarto, “First Step To Bean Entrepreneur”(Berani Mengambil Resiko Untuk Menjadi 

Kaya), PT. Elex Media Kompulindo, Jakarta, 2002,  hlm. 39. 
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untuk dapat membangun sebuah sistem yang baik.2 Dengan membangun sistem 

yang baik seorang wirausaha dapat membeli sistem bisnis yang sudah jadi. 

Kelebihan dari membeli sistem sudah jadi yakni seorang wirausaha tinggal 

menjalankan apa yang sudah ada di dalam sistem. Demikian pula seorang 

wirausaha dapat mengembangkan orang-orang didalamnya, sehingga tidak akan 

kesulitan dalam memasarkan produk. Kekurangan dari membeli sistem adalah 

seorang wirausaha tidak akan bebas dalam menentukan usahanya, karena semua 

bergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya. Bisnis dengan jalan membeli sistem 

yang sudah jadi dikenal dengan sistem waralaba. 

       Bisnis waralaba adalah sebuah bisnis masa depan dengan risiko kegagalan yang 

sangat kecil. Perkembangan bisnis waralaba memberi warna tersendiri bagi seorang 

wirausaha dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sebagai sistem bisnis 

dengan pemasaran yang efektif dan baik, maka bisnis waralaba dianggap mampu 

menjangkau seluruh pangsa pasar dalam suatu jenis produk ke seluruh indonesia. 

Peluang bisnis waralaba di Indonesia menjadikan seorang wirausaha baik dari asing 

maupun lokal berlomba-lomba untuk meningkatkan bisnis yang luar biasa. Bisnis 

waralaba dapat dipakai oleh seorang wirausaha sebagai bisnis alternatif tanpa batas 

ke seluruh penjuru dunia. Berarti seorang Franchisor (pemberi waralaba) harus 

mengetahui secara detail mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di 

mana waralaba itu dikembangkan agar nantinya penerima waralaba tidak beralih 

dari mitra menjadi seorang kompetitor. 

                                                 
2 Paulus Winarto, “First Step To Bean Entrepreneur” ( Berani Mengambil Resiko Untuk Menjadi 

Kaya ),Ibid, 2002,  hlm. 40. 
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       Di sisi lain seorang penerima waralaba menjalankan suatu usaha sebagai mitra 

yang diberikan oleh pemberi waralaba menurut ketentuan dan tata cara yang 

diberikan, sehingga dapat memberikan produk yang disukai oleh masyarakat dan 

memberikan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan tersebut 

memang benar-benar teruji. Waralaba memiliki aspek penting bagi seorang 

pengusaha yang memberi waralaba dan mitra sebagai penerima waralaba yakni 

masalah kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

       Waralaba adalah sebuah bisnis, dimana sebuah perusahaan (franchisor) 

memberikan hak kepada pihak (franchisee) untuk menjual sebuah produk atau jasa 

perusahaan dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisee 

menggunakan nama, produk dan jasa, produsen pemasaran, sistem prosedur 

operasional dan fasilitas penunjang dari perusahaan (franchisor). Sebagai imbalan 

dari usaha ini franchisee membayar sebuah biaya pelayanan manajemen kepada 

perusahaan (franchisor) seperti yang sudah diatur di dalam isi perjanjian waralaba. 

       Para pihak harus menaati ketentuan yang ada dan tidak menyimpang agar tidak 

menimbulkan masalah dalam perjanjian waralaba. Di dalam praktik perjanjian 

waralaba kadang ditemukan perilaku yang menyimpang dari aturan yang ada, 

sehingga ada pihak yang wanprestasi disebabkan karena para pihak tidak mentaati 

segala aturan.  

       Dalam dunia bisnis kegiatan waralaba semakin berkembang, sehingga 

pemerintah berupaya untuk mengaturnya. Waralaba akhirnya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Tentang perjanjian 
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waralaba diatur dalam Bab III Pasal 4 s/d Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang 

Waralaba.  

Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Waralaba menyatakan: 

“ (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi 

Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum 

Indonesia. 

    (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam 

bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia.” 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Waralaba menyatakan : 

“ Perjanjian Waralaba membuat klausula paling sedikit: 

a. nama dan alamat para pihak; 

b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; 

c. kegiatan usaha; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang 

diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; 

f. wilayah Usaha: 

g. jangka waktu perjanjian; 

h. tata cara pembayaran imbalan; 

i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris; 

j. penyelesaian sengketa; dan 

k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.” 

Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Waralaba menyatakan: 

“ (1) Perjanjian Waralaba dapat memenuhi klausula pemberian hak bagi Penerima 

Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain. 

 (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, 

harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha 

Waralaba.” 

 

       Perjanjian waralaba yang dibuat para pihak merupakan salah satu bentuk 

perlindungan hukum bagi para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. 

Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menggugat 

pihak yang melanggar isi perjanjian tersebut sesuai hukum yang berlaku di 
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Indonesia. Bisnis waralaba tidak hanya didominasi dari sektor bisnis makanan saja, 

akan tetapi dari sektor bisnis minuman, pendidikan, cucian mobil dan masih banyak 

lagi bisnis yang diwaralabakan di Indonesia. Tidak terkecuali, minuman Chocobean 

Ice yang memberikan variasi berbeda yaitu kuliner minuman chocolate, coffe ice 

blend.  

      Dalam segala hal yang terkait dengan franchise Chocobean Ice ini diatur dalam 

suatu perjanjian franchise atau perjanjian waralaba yang mana dalam perjanjian 

waralaba tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak baik 

franchisor maupun franchise. Seperti halnya perjanjian pada umumnya dalam 

perjanjian waralaba Chocobean Ice ada kemungkinan terjadinya wanprestasi di 

dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu 

pihak melanggar isi perjanjian.  

       Perusahaan Chocobean Ice, khususnya Cabang Kudus dalam menjalankan 

usahanya terjadi beberapa permasalahan yang terkait dengan perjanjian waralaba, 

karena sering terjadi wanprestasi.3 Diantara permasalahan yang terjadi dalam 

perjanjian adalah dimana pihak kedua sering melanggar isi perjanjian yang 

merupakan kewajiban dari seorang franchise. Permasalahan muncul pada saat 

waktunya belanja bahan baku dalam setiap minggunya, tetapi pihak kedua tidak 

berbelanja bahan baku dari pihak pertama. Hal ini tentu sangat merugikan pihak 

pertama.4 

                                                 
3 Deny Syaiful Amri, “Wawancara Pribadi”, Manager Chocobean Cabang Kudus, 9 Februari 2019 
4 Deny Syaiful Amri, “ Wawancara Pribadi”, Manager Chocobean Cabang Kudus, 9 Februari 2019 
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             Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan  

penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba 

(Franchise) Minuman Chocobean dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak”. 

B. Rumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakang diatas, penulis ingin membahas beberapa 

permasalahan dalam penulisan skripsi, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bisnis waralaba (franchise) Chocobean 

Cabang Kudus? 

2. Bagaimana proses penyelesaian ingkar janji dan perlindungan hukum bagi para 

pihak dalam perjanjian waralaba (franchise) Chocobean Cabang Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi tujuan penelitian untuk berusaha menemukan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan berikut adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bisnis waralaba (franchise) Chocobean Ice 

Cabang Kudus. 

2. Bagaimana proses penyelesaian ingkar janji dan perlindungan hukum bagi 

para pihak dalam perjanjian waralaba (franchise) Chocobean Ice Cabang 

Kudus. 

D. Kegunaan Penelitian 

        Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau 

kegunaan secara teoritis dan praktis: 
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1. Kegunaan Teoritis 

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum khususnya 

ilmu hukum perdata mengenai perjanjian bisnis waralaba (franchise) 

minuman Chocobean Ice dan perlindungan hukum bagi para pihak. 

2. Kegunaan Praktis 

    a. Bagi Masyarakat 

              Diharapkan memberikan manfaat, gambaran dan penjelasan kepada 

masyarakat untuk membantu cara menyelesaikan masalah hukum dalam 

praktik, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian waralaba (franchise) minuman Chocobean Ice. 

b. Bagi Pemerintah 

       Diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan peraturan 

perundang-undangan yang lebih baik lagi dengan maksud agar didalam 

praktik tidak ada pihak yang dirugikan, mengingat adanya tujuan hukum 

yang paling utama adalah memberikan perlindungan hukum. 

E. Sistematika Penulisan 

       Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 bab, masing-masing bab mempunyai 

uraian yang berbeda, penulis menyusun dalam sistematika sebagai berikut: 

       BAB I tentang pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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       BAB II tentang tinjauan pustaka, yang didalamnya memuat tinjauan pustaka 

penelitian untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, 

yang terdiri dari 2 sub BAB, yaitu tentang tinjauan umum perjanjian dan tinjauan 

umum perjanjian waralaba (franchise). 

       BAB III tentang metode penelitian, yang didalamnya terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

       BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang didalamnya berisi 

Hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan perjanjian bisnis waralaba (franchise) 

Chocobean Cabang Kudus dan Proses penyelesaian ingkar janji dan 

perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba (franchise) 

Chocobean Cabang Kudus. 

       BAB V tentang penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian dan analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


