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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Era Globalisasi sudah semakin meningkat pesat dan perdaganganpun 

juga mengalami perkembangan, salah satu contohnya adalah bisnis kuliner. 

Bisnis kuliner merupakan kegiatan perorangan atau kelompok yang bertujuan 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan jasa dalam 

membuat sebuah jenis hidangan masakan dan untuk mendapatkan 

keuntungan. Pelaku bisnis kuliner biasanya memiliki rahasia yang tidak 

disampaikan kepada karyawan atau pembantunya, misalnya tentang cara 

mengolah masakan, komposisi masakan, dan rahasia-rahasia lainnya yang 

memang hanya diketahui oleh keluarga atau orang tertentu yang bisa 

dipercaya. Pemilik rahasia dagang (yang merupakan salah satu hak kekayaan 

intelektual) ini dilindungi oleh Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (untuk selanjutnya ditulis UU 

Rahasia Dagang). 

Pasal 2 UU Rahasia Dagang menyebutkan bahwa lingkup 

perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, 

metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis 

yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 

Terdapat keterkaitan yang erat antara perlindungan hukum atas 

rahasia dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 

dengan perkembangan perdagangan yang semakin pesat ini. Rahasia dagang 
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bisa dikatakan termasuk hasil karya intelektual manusia yang memperoleh 

perlindungan hukum meskipun hasil produk atau temuannya tidak diuraikan 

dan diungkapkan komposisi maupun prosesnya, sehingga membuat temuan 

tersebut sulit untuk ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, pemerintah 

menerbitkan UU Rahasia Dagang.
1
 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang Rahasia Dagang 

diuraikan sebagai berikut: 

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum 

di bidang tekonologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi 

karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya 

oleh pemilik rahasia dagang.” 

Berdasar pasal di atas, rahasia dagang mempunyai sifat rahasia, nilai 

komersiil maupun informasi rahasia yang harus dijaga kerahasiaannya. 

Seseorang yang menerima informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang 

dan mempunyai nilai komersial maka wajib baginya merahasiakannya. 

Rahasia dagang digunakan dalam bisnis perdagangan yang bersifat rahasia, 

memberikan keuntungan bagi pemilik dan menambah persaingan dagang 

secara sehat.
2
 

Setiap pengusaha harus selalu mempunyai ide atau gagasan yang baru 

guna mengembangkan usahanya agar tidak kalah bersaing dengan pengusaha 

yang lain. Ide atau gagasan dikembangkan guna meningkatkan keuntungan 

dan menjaga kestabilan usaha. Ide atau gagasan yang dilakukan pengusaha 

tersebut merupakan kekayaan Intelektual yang harus dijaga kerahasianya, 

                                                           
1
 Lanny Kusumawati, “Pemahaman Rahasia Dagang”, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm.9. 

2
 Lanny Kusumawati, Op. Cit., hlm.12. 
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karena ide dan gagasan yang dilakukan membutuhkan biaya, waktu, tenaga, 

sarana dan prasarana lainnya.
3
 

Pengusaha yang mempunyi temuan atau mampu membuat ide kreatif 

dalam berusaha tidak terlalu banyak. Meskipun begitu mereka tetap berusaha 

untuk menjaga kerahasiaan karya intelektual yang dimilkinya. Kerahasiaan 

karya-karya intelektual tersebut merupakan kepentingan yang harus 

dilindungi.
4
 

Undang-undang Rahasia Dagang diterbitkan dengan maksud agar 

dapat memberikan kepasitian hukum terhadap pengusaha dari sistem 

persaingan usaha yang tidak sehat. Di samping itu juga diharapkan agar 

dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, pelaku usaha tidak 

menghalalkan dengan segala cara. 

Pengertian persaingan usaha yang tidak sehat dijelaskan dalam 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU LPMPUTS) pada 

Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: 

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan antar pelaku 

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” 

UU LPMPUTS di atas memberikan penjelasan bahwa pelaku usaha 

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi 

tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia 

                                                           
3
 Elly Nurhayati, “Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan,” 

Jurnal Analisis Hukum, Volume 3, No. 1, April 2020, Fakultas Pendidikan Nasional.  
4
 Sudikno Mertokusumo,”Mengenal Hukum Suatu Pengantar,”Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.64. 
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perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antar perusahaan, 

mengakibatkan munculnya kasus pelanggaran rahasia dagang.
5
 

Pasal 4 UU Rahasia Dagang menegaskan bahwa Pemilik Rahasia 

Dagang memiliki hak untuk: 

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; 

2. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk 

menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia 

Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat 

komersial. 

 

Apabila hak-hak pemilik rahasia dagang tersebut dilanggar, maka 

terjadi perbuatan yang disebut dengan pelanggaran. Pelanggaran terhadap 

Rahasia Dagang dapat diemukan dalam UU Rahasia Dagang Pasal 13, 14, 

dan 15, yang intinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan 

sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari 

kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis 

untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan; 

2. Dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia 

memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara 

yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap 

pelanggaran Rahasia Dagang apabila: 

                                                           
5
 Arie Siwanto,”Hukum Persaingan Usaha,”Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.20.  
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a. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan 

Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan 

pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan 

masyarakat; 

b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari 

penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan 

semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut 

produk yang bersangkutan. 

Rahasia Dagang memiliki nilai ekonomi dan mendapat perlindungan 

secara hukum, artinya memperoleh informasi rahasia dagang secara tidak 

patut berarti melanggar hak orang lain dan merugikan pihak pengusaha. 

Apabila terjadi pelanggaran, maka pihak pelanggar harus bertanggungjawab 

atas kesalahan yang diperbuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
6
 

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan 

rahasia dagangnya, dan pemilik dapat menggugat siapapun yang dengan 

sengaja dan tanpa hak mengungkapkan rahasia dagangnya ke pihak ketiga, 

dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau menghentikan perbuatan yang 

dilarang tersebut.
7
 

Pelanggaran rahasia dagang ini sangat merugikan pemilik hak rahasia 

dagang. Rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang sering 

berdekatan dengan keluarga dan pegawainya, sehingga jika terjadi 

                                                           
6
 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm.247. 

7
 Op. Cit., hlm.256. 
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pelanggaran rahasia dagang biasanya dilakukan oleh pegawai dan pemilik 

rahasia dagang. Oleh karena itu, hubungan kerja sebaiknya berbentuk tertulis 

agar mempunyai bukti dan kekuatan hukum yang jelas, tetapi yang banyak 

terjadi adalah dilakukan secara lisan, dan ketidakjelasan pola hubungan inilah 

yang sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia dagang yang 

dilakukan oleh pegawai.
8
 

Pegawai yang terikat oleh kontrak kerja dengan pemilik atau pelaku 

usaha mempunyai kewajiban menahan diri untuk tidak membocorkan 

kerahasiaan dagang yang sudah diterimanya meskipun pegawai sudah pindah 

ke tempat pemilik usaha yang lain.
9
 Kontrak kerja merupakan suatu 

perjanjian yang dibuat secara lisan dan atau tulisan antara pemilik usaha 

dengan penerima, baik dalam batas waktu yang ditentukan maupun tidak 

ditentukan dengan memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.
10

 

Perjanjian kerja dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban pihak-

pihak yang terlibat dan rahasia dagang merupakan aset yang harus dijaga 

kerahasiaanya, sehingga untuk menjaga kerahasiaan dibuatlah perjanjian 

kerja antara pemilik usaha dengan pegawainya untuk melindungi rahasia 

dagangnya. Namun, apabila perjanjian kerja telah berakhir bagaimana dengan 

                                                           
8
 Y. L. Paat,” Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia,” Lex et 

Societatis, Volume 1(3), 2013, hlm.38.  
9
 Lanny Kusumawati,”Pemahaman Rahasia Dagang,”Srikandi, Surabaya, 2005, hlm.11. 

10
 Salim HS,”Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,”Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hlm.62. 
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informasi kerahasiaan dagang bisa tetap terjaga, mengingat perjanjian kerja 

telah berakhir dan para pegawainya tidak terikat lagi oleh perjanjian kerja.
11

 

Perjanjian merupakan tindakan hukum, seringkali para pihak yang 

membuat perjanjian hanya mengetahui akibat-akibat hukum pokok saja 

padahal ada ketentuan undang-undang yang juga mengikat masyarakat. Para 

pihak biasanya tidak membuat perjanjian secara tegas atau mungkin hanya 

sekedar melalui lisan tanpa memikirkan akibat ke depannya, seperti 

kebanyakan kasus pada pengusaha kuliner.
12

 

Rahasia Dagang yang tidak terlindungi dengan baik dapat 

menimbulkan masalah bagi keberlangsungan suatu usaha karena berkaitan 

erat dengan persaingan usaha orang atau pihak lain. Bahaya dari tidak 

terlindunginya rahasia dagang sangat berdampak bagi keberlangsungan usaha 

dagangnya sendiri, karena dapat atau tidaknya mempertahankan eksistensi 

usaha perdagangan adalah dengan cara memenangkan dan bertahan dalam 

persaingan usaha yang ada yaitu salah satunya dengan menjaga kerahasiaan 

dagang. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kecurangan maupun 

pemanfaatan bisnis untuk mendapatkan informasi rahasia dagang dari pesaing 

usahanya, padahal pemilik rahasia dagang adalah orang yang paling berhak 

atas kepemilikan informasi tersebut.  

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggugat siapapun yang 

dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan rahasia dagangnya ke pihak 

                                                           
11

 Vellina Tanaya, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchsie Cocoyo,” 

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, No. 2, April 2021, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 

Wacana.  
12

 J. Satrio,” Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian,” PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hlm.14. 
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ketiga, dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau menghentikan perbuatan 

yang dilarang tersebut ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 11 

Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang selama masih terjaga 

unsur kerahasiaannya maka masa perlindungannya tidak terbatas waktu, 

karena pada dasarnya dalam Undang-undang Rahasia Dagang tidak 

menentukan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan. 

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan antara 

pengusaha (Pelaku usaha) dan pegawainya menimbulkan kewajiban bagi 

pegawainya untuk menjaga kerahasiaan informasi bagi tempat ia bekerja.
13

 

Data menunjukkan bahwa banyak terdapat pengusaha-pengusaha yang tidak 

memberikan perjanjian kerja khususnya yang bergerak di bidang warung 

makan kuliner, yang sebenarnya rahasia dagang tersebut merupakan aset yang 

harus dilindungi. Para pihak tidak mempunyai perjanjian kerja karena 

menurut mereka dengan kepercayaan saja sudah cukup, yang sebenarnya hal 

tersebut justru tidak melindungi rahasia dagang.
14

 

Pengusaha kuliner yang mempunyai usaha warung makan harus tetap 

bisa menjaga kerahasian daganganya dari kebocoran rahasia yang bisa 

berdampak pada kelangsungan usaha warung makan tersebut. Usaha kuliner 

warung makan termasuk usaha dengan persaingan yang sangat ketat, 

sehingga Pengusaha harus menjaga pemasukan dari modal usahanya agar 

                                                           
13

 Etty Susilowaty,“Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI,” Badan Penerbit Undip 

Press, Semarang, 2013, hlm.136. 
14

 Ridwan Khairady,”Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia,”Revisi pertama,yogyakarta FH UII 

Press, 2014, hlm.449. 
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tidak cepat mengalami kegagalan. Usaha warung makan kuliner termasuk 

bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
15

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah yang pada Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 yang menjelaskan tentang 

pengertian usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, sebagaimana telah 

disempurnakan oleh Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Undang-

Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang berbunyi: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. 

 

Undang-Undang di atas menjelaskan pengertian dari Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah secara jelas sehingga usaha warung makan kuliner 

termasuk menjadi bagian dari UMKM.
16

  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Kabupaten Kudus jenisnya sangat banyak, di antaranya adalah 

                                                           
15

 Tulus, T.H Tambunan,”UMKM di Indonesia,” Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.30. 
16

 Ibid., hlm.15.  
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usaha di bidang warung makan kuliner. Kota Kudus juga disebut sebagai kota 

wisata kuliner yang mempunyai berbagai aneka masakan kuliner, tidak hanya 

sebagai penghasil rokok saja akan tetapi juga penghasil makanan kuliner 

seperti Soto Kudus, Lentog Tanjung, Garang Asem, Ayam Goreng dan lain-

lain.
17

  Masakan kuliner Soto Kudus yang menjadi pilihan masyarakat adalah 

rumah makan Soto Pak Denuh, rumah makan Soto Bu Djatmi dan juga ada 

rumah makan Soto Pak Ramijan. Citra rasa masakan-masakan Soto Kudus 

tersebut sudah cukup terkenal sampai luar kota Kudus.
18

 

Masakan kuliner lain di Kota Kudus yang cukup terkenal adalah 

warung makan Opor Sunggingan. Keberadaan warung makan Opor 

Sunggingan kota Kudus juga cukup terkenal di dalam kota maupun luar kota 

Kudus. Rasa masakan yang begitu segar dan nikmat membuat warung makan 

Opor Sunggingan ramai pembeli, tempat parkir mobil dan motor di depan 

warung makan tidak pernah sepi. Warung makan Opor Sunggingan ini juga 

memiliki kerahasian dagang.
19

 

Makanan kuliner lain berikutnya yang begitu tidak asing lagi yaitu 

Ayam Goreng Hj. Kasmini, yang sangat terkenal di kalangan masyarakat 

Kudus maupun luar kota Kudus. Warung makan Hj. Kasmini ini memiliki 

Rahasia Dagang terhadap racikan bumbu yang begitu terasa nikmat pada 

ayam goreng dan rasa sambal yang enak menjadikan pembeli ketagihan. 

                                                           
17

 Muhammad Arkahan Wicaksono,”Perancangan Media Promosi Kuliner Tradisional 

Kudus,”Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm.45.  
18

 Ibid., hlm. 35. 
19

 Ibid., hlm.30.  
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Warung makan yang termasuk ramai pembeli membuat pemilik usaha 

Ayam Goreng Hj. Kasmini harus mempunyai beberapa pekerja/pegawai guna 

membantu melayani pembeli. Pekerja yang bekerja pada usaha warung 

makan ayam goreng Hj. Kasmini tidak selamanya bekerja pada usaha 

tersebut, ada beberapa pekerjanya yang berhenti dengan berbagai alasan 

seperti karena sudah bosan, tidak cocok dengan gaji atau pindah ke tempat 

lain. 

Persaingan rumah makan kuliner di Kudus yang begitu ketat membuat 

para pemilik warung makan di Kudus berusaha untuk meningkatkan 

penyajian menu serta kualitas rasa dari masakan tersebut. Kualitas rasa yang 

nikmat tersebut tidak terlepas dari racikan bumbu yang terdapat dalam resep 

yang digunakan oleh pemilik warung makan masing-masing dan bersifat 

rahasia. 

Beberapa contoh warung makan kuliner kota Kudus di atas 

keberadaannya sudah dikenali dan diakui oleh pelanggan dari dalam kota 

maupun luar kota Kudus dikarenakan citra rasa yang nikmat dan segar. Citra 

rasa yang segar tidak terlepas dari ramuan dan racikan bumbu yang dibuat 

dan diolah oleh para pemilik warung makan yang sifatnya rahasia. Ramuan 

dan racikan masakan merupakan kerahasian resep yang perlu dijaga 

kerahasiaanya karena tidak menutup kemungkinan dengan persaingan yang 

ketat akan timbul terjadinya persaingan yang tidak sehat.  

Keberadaan pekerja maupun mantan pekerja tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kebocoran resep atau racikan bumbu serta proses 
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pengolahan masakan di warung makan tempat kerja pekerja. Kebocoran resep 

atau racikan bumbu menjadikan praktek kecurangan usaha terhadap 

pelanggaran rahasia dagang dari pemilik rahasia dagang yang seharusnya 

mendapatkan perlindungan hukum. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas Peneliti tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji lebih dalam serta melakukan penelitian guna penulisan 

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK 

RAHASIA DAGANG PENGUSAHA KULINER WARUNG MAKAN 

ATAS PELANGGARAN RAHASIA DAGANG.” 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan Masalah merupkan salah satu bagian penting di dalam 

sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan 

Peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Pemilik Rahasia Dagang Warung Makan Kuliner di Kudus 

mengalami pelanggaran atas Rahasia Dagang yang dimilikinya? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemilik Rahasia Dagang Apabila 

terjadi pelanggaran Rahasia Dagang? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan agar penelitian 

tersebut sesuai dengan yang hendak dicapai, sesuai dari latar belakang dan 

rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui adanya pelanggaran rahasia dagang pada 

pemilik rahasia dagang warung makan kuliner di Kudus 

2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia 

dagang apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang   

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penulisan maupun 

penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap 

rahasia dagang. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis 

dan menjadi bahan masukan mengenai pengetahuan dan 

pemahaman tentang rahasia dagang khususnya di daerah kabupaten 

Kudus 

a. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum 

bagi pemilik rahasia dagang. 

b. Bagi Masyarakat 

Bagi pemilik rahasia dagang, penelitian ini dapat digunakan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang rahasia 

dagang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan atau 

menyimpan rahasia dagangnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-

sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri 

dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan 

terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang 

pengertian perlindungan hukum dan pengertian rahasia dagang,  

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi adanya pelanggaran rahasia 

dagang pada pemilik rahasia dagang warung makan kuliner di Kudus dan 

bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang apabila 

terjadi pelanggaran rahasia dagang  

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 
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kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan 

hukum terhadap rahasia dagang pemilik warung kuliner di kota Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


