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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut 

hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal dalam 

hal hukum-hukumnya. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam 

bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang 

hukum yang dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua 

umat Islam. Secara sederhana  dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah 

hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta’rif ini 

mencakup hukum syari’ah dan hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh 

terkandung didalamnya.2 

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin 

berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut 

muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dari masalah ibadah sampai masalah 

                                                           
2 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman 

Yang Terus Berkembang) (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 3. 
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muamalah. Bagi umat islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, 

karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.3 

Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada 

dua macam hubungan, yakni vertikal kepada Allah dan horizontal yaitu 

berhubungan sesama manusia dan sekitarnya. Di sisi lain manusia juga 

senantiasa berhubungan dengan lainnya dalam bentuk mu’âmalah, baik di bidang 

kekayaan maupun di bidang kekeluargaan.4 

Menurut Islam, kegiatan muamalah harus sesuai dengan hukum syara’. 

Artinya, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau 

dengan kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan 

lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah 

merupakan ibadah kepada Allah SWT. 

Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan 

masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka Hukum Islam perlu dan 

bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di 

masyarakat tersebut. Hal ini diperlukan agar Hukum Islam mampu mewujudkan 

kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. 

Gambaran tentang kemampuan Syariat Islam dalam menjawab tantangan 

modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat 

                                                           
3 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (Kajian Atas Persoalan – Persoalan Hukum Islam Kontemporer) 

(Ponorogo : STAIN Po Press, 2008), 1. 
4 Abdul Ghafur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta: Citra 

Media, 2006), 1. 
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Islam, diantaranya adalah prinsip yang terkait dengan mu’amalah dan ibadah. 

Dalam bidang mu’amalah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali 

apabila ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dalam bidang ibadah, hukum 

asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya. Dan ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran 

umat islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. 

Dalam bidang muamalah berbagai jenis transaksi telah muncul dan 

menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa jenis 

transaksi itu antara lain Multi Level Marketing (MLM), Franchise (Waralaba), 

Electronic Commerce (Perniagaan Secara Elektronik) , Electronic Fund Transfer 

(EFT), Credit Card (Kartu Kredit), Online Shop (Jual Beli Online), dll. 

Dari semua transaksi modern yang disebutkan diatas, salah satu cara yang 

dianggap efektif agar dapat memperluas jaringan usaha saat ini adalah melalui 

pola franchise, atau yang di Indonesia biasa dikenal dengan waralaba. Franchise 

belakangan ini menjadi trend perkembangan bisnis yang dipilih untuk memulai 

usaha, yang menginginkan usaha berjalan dengan mudah dan cepat 

mendatangkan keuntungan. 

Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan secara retail kepada 

masyarakat luas. Begitu populernya kegiatan usaha ini sehingga cepat sekali 

berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha. Bisnis waralaba 

diperkenalkan pertama kali oleh Isaac Singer seorang pencipta mesin jahit merek 
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Singer pada tahun 1851 di Amerika Serikat. Pelopor bisnis waralaba terkenal di 

Amerika Serikat antara lain adalah5: 

1. The Coca-Cola Corporation di bidang minuman 

2. Mc Donald's Corporation di bidang makanan 

3. General Motor Corporation di bidang otomotif 

4. Hilton Hotel di bidang perhotelan 

5. Computer Centre Inc. di bidang komputer 

6. Jony King di bidang pelayanan kebersihan 

Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu 

dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. 

Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya 

sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak sekedar menjadi penyalur, 

namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya. Agar waralaba dapat 

berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu 

teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun 

franchisee. Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki 

kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di Amerika 

Serikat dan Jepang. 

Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai 

pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

                                                           
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia  (Bandung : Citra Aditya Bakti), 335 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/1997
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
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(PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang 

waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 tahun 2007 tentang 

Waralaba. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian 

hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut : 

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 

259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara 

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. 

2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba 

3. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

4. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

5. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode 

pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka 

waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha 

pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas franchisor dalam 

wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan 

cara yang ditetapkan franchisor. Franchisor memberikan bantuan (assistance) 

terhadap franchisee. Sebagai imbalannya franchisee membayar sejumlah uang 

berupa fee dan royalty. 

Franchise dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu product and trade 

franchise dan business format franchisee. Dalam bentuk yang pertama franchisor 
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memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual produk-produk franchisor. 

Contoh dari bentuk yang pertama adalah dealer mobil dan stasiun pompa bensin. 

Dalam bentuk yang kedua yaitu bisnis format franchisee, franchisor memberikan 

seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman dan standar 

pengoperasian usaha dan bantuan dalam mengoperasikan franchise. Dengan 

demikian franchisee mempunyai identitas yang tidak terpisahkan dari franchisor. 

Pada umumnya bentuk ini digunakan dalam usaha fastfood restaurant 

seperti Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Mc Donald, Hotel, dan jasa 

penyewaan mobil. Bentuk inilah yang digunakan franchisor asing menyerbu 

pasar Indonesia dan digunakan juga oleh bisnis lokal seperti Es Teller 77 Rudi 

Hadisuwarno Salon, Mbok Berek dan Nyi Umi. 

Di Ponorogo sudah mulai bermunculan bisnis franchise, baik dalam 

bidang makanan, minuman, dan pendidikan. Dalam usaha minuman salah 

satunya adalah PASCO (Passion Of Chocolate). Pasco, berdiri sejak Oktober 

2010 di Solo dengan produk ice blend yang memiliki beberapa varian rasa yang 

sangat disukai banyak kalangan baik dari anak - anak hingga orang dewasa yang 

menjunjung tinggi cita rasa coklat. Dengan texture yang kental, hingga keunikan 

rasa pasco akan terus terasa sensasinya di tenggorokan. 

Pasco merupakan salah satu produk dari CV. ANSENA Group dan 

merupakan produk TOP BRAND dari CV. ANSENA Group. Memiliki lebih dari 

814 outlet/mitra yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan yang 
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pesat, kualitas produk yang baik, pelayanan dan supporting dari pusat ke mitra 

yang intensif, membawa mitra Pasco kepada kesuksesan usaha franchise. 

Perjanjian yang dilakukan dalam PASCO adalah franchisor memberikan 

pilihan paket untuk franchisee. Mulai dari paket full dengan fasilitas gerobak, 

semua perlengkapan franchise, hingga paket yang hanya menawarkan 

perlengkapan franchise saja tanpa gerobak. 

Salah satu pemilik franchisee PASCO di Ponorogo, yaitu Faisal Efendi 

memilih memulai usaha dengan hanya membeli paket yang menawarkan 

perlengkapan franchise saja tanpa fasilitas gerobak. Faisal merintis franchise 

PASCO di Ponorogo pada 19 April 2012 dengan hanya menggunakan mobil 

pribadi di depan GOR Suromenggolo Ponorogo. Setelah 2 tahun usahanya mulai 

membuahkan hasil dan kini Faisal sudah memiliki 2 gerobak yang ada di depan 

SMP N 1 Ponorogo dan di Jl. Suromenggolo tepatnya di barat GOR 

Suromenggolo. 

Dalam menjalankan usaha ini, Faisal mengalami banyak pasang surut. 

Salah satunya adalah adanya pembeli franchise PASCO lain di Ponorogo, yang 

ada di Jl. Gajahmada dan Jl. Pramuka tepatnya di barat kampus STAIN 

Ponorogo. Dalam hal ini masalah muncul dengan adanya franchise PASCO yang 

ada di Jalan Pramuka. Menurut hasil wawancara dengan bapak Faisal, ada 

perjanjian yang tidak tertulis bahwa jarak antara outlet satu dengan yang lain 

harus berjarak minimal 1 kilometer. Namun di sini jarak antara outlet milik 

bapak Faisal dengan outlet yang ada di jalah Pramuka berjarak kurang dari satu 
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kilometer. Sangat jelas ini  merugikan Faisal karena dia yang telah merintis usaha 

ini di Ponorogo.  

Dalam hal ini pihak franchisor tidak melihat kerugian yang di alami 

Faisal. Karena pihak franchisor hanya melihat adanya keuntungan di pihak 

franchisor, yaitu semakin banyak yang membeli franchise tersebut. Jelas sekali 

ini terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor. Dan penyelesaian 

masalah ini tidak ada dalam perjanjian tertulis franchise PASCO. 

Hubungan hukum antara franchisor dan franchisee ditandai 

ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar. Perjanjian franchise merupakan 

perjanjian baku yang dibuat oleh franchisor. Bagaimanakah kedudukan akad dan 

mekanisme perjanjian franchise PASCO? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap perlindungan hak franchisee jika terjadi wanprestasi yang dilakukan 

oleh pihak franchisor? Kejelasan mengenai hal ini perlu diteliti karena 

mengingat pentingnya kejelasan hukum dalam Islam agar praktek bisnis Pasco 

ini tidak melenceng dari syariat Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  kedudukan akad dan mekanisme 

perjanjian franchise PASCO? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungaan hak franchisee jika 

terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak franchisor  dalam perjanjian 

franchise PASCO? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan Hukum Islam 

terhadap akad dan mekanisme perjanjian franchise PASCO 

2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan Hukum Islam 

terhadap perlindungan hak pihak franchisee jika terjadi wanprestasi yang 

dilakukan oleh pihak franchisor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis, penelitian  yang sederhana ini dapat bermanfaat dan 

berguna terutama bagi penulis dan kalangan umum. Di antaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang franchise. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu bahan pertimbangan bagi 

masyarakat yang akan membuka usaha dengan sistem franchise dan 

menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar 

hukum. 

b. Penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut. Bagi 

masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perjanjian 

franchise , dan agar masyarakat sadar akan hukum Islam khususnya 
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mengenai bisnis franchise. Serta bagi peneliti, untuk menambah 

pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi implementasi konsep 

bisnis franchise dimasyarakat. 

 

E. Telaah Pustaka 

Masalah franchise memang sudah banyak dikaji dalam buku, makalah, 

artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Namun penulis berusaha mencari celah 

diantara karya-karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya adalah : 

Skripsi Muhammad Zainuddin yang berjudul “Analisa Fiqh Muamalah 

Terhadap Perjanjian Waralaba Di Supermaket Luwes Jalan Kh. Ahmad Dahlan 

Ponorogo” . Penelitian ini berusaha menelaah bagaimanakah tinjauan fiqh 

muamalah terhadap perjanjian waralaba di Supermarket Luwes Ponorogo. 

Adapun untuk mengungkapkan bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap 

perjanjian waralaba di Supermarket Luwes Ponorogo peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisa fiqh muamalah terhadap akad 

waralaba di Supermarket Luwes Ponorogo?, dan (2) Bagaimana analisa fiqh 

muamalah terhadap pola pembagian keuntungan antara franchisor (pemberi 

waralaba) dan franchisee (penerima waralaba) di Supermarket Luwes 

Ponorogo?6 

                                                           
6 Muhammad Zainuddin, Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Waralaba Di 

Supermaket Luwes Jalan Kh. Ahmad Dahlan Ponorogo , (Skripsi Stain Ponorogo Press, 2010) 
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Skripsi Nila Kurniasih yang berjudul “Analisa Fiqh Terhadap Bisnis 

Dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Pada Usaha Nasi Goreng Joss Di Alun-

Alun Sragen)”. Permasalahan yang hendak penulis kaji adalah (1) Analisa fiqh 

terhadap akad dalam bisnis dengan sistem franchise (studi kasus pada usaha nasi 

goreng JOSS di alun-alun Sragen) (2)Analisa fiqh terhadap royalty fee dalam 

bisnis dengan sistem franchise (studi kasus pada usaha nasi goreng JOSS di alun-

alun Sragen).7 

Dari penjelasan di atas, belum ada penelitian tentang franchise yang 

secara spesifik membahas mengenai kedudukan akad perjanjian franchise, hak 

franchisee, dan perlindungan hukum franchisee. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti 

akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan (data) dengan 

menggunakan kata-kata dengan melihat lokasi penelitian, penelitian ini 

termasuk field research (penelitian lapangan). Artinya akan dilakukan pada 

suatu tempat terjadinya masalah dilapangan sehingga peneliti akan berperan 

langsung ke dalam lapangan.8 

                                                           
7 Nila Kurniasih, Analisa Fiqh Terhadap Bisnis Dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Pada 

Usaha Nasi Goreng Joss Di Alun-Alun Sragen), (Skripsi Stain Ponorogo Press, 2011) 
8 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009),6 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di gerai franchisee PASCO yang ada di Jl. 

Suromenggolo Ponorogo, tepatnya di sebelah barat GOR Suromenggolo 

Ponorogo. 

3. Data Penelitian 

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu : 

a. Data tentang akad perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian franchise 

PASCO. 

b. Data tentang perlindungan hak franchisee jika terjadi wanprestasi dari 

pihak franchisor. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian meliputi pemilik gerai PASCO yang ada di 

Ponorogo, para pekerja dan pihak terkait lainnya yang masih memiliki 

relefansi terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai akad perjanjian yang 

dilakukan di PASCO dan tentang perlindungan hukum dan hak bagi 

franchisee jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh franchisor. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya mencari data dari 

lapangan yang berkaitan dengan akad pejanjian, yaitu : 
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a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.9 

Dalam hal ini adalah bapak Aditya Yuniarseno selaku owner Pasco 

Solo dan bapak Faishal Efendi selaku owner Pasco yang berada di jalan 

Suromenggolo Ponorogo. 

b. Observasi (pengamatan) yaitu diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang 

diteliti.10 

Dalam hal ini adalah masalah wanprestasi yang dilakukan oleh 

pihak pemberi franchise kepada pihak pembeli franchise yaitu berupa 

jarak outlet satu dengan yang lain kurang dari satu kilometer. 

c. Dokumentasi yaitu dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat di 

manfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.11 

Dalam hal ini dapat berupa brosur atau ketentuan lain dalam 

perjanjian franchise PASCO. 

 

 

                                                           
9 Ibid,.135. 
10 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151 
11 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian …, 135 

 



14 

 

6. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Editing Data yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang 

terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan 

satu dengan yang lainnya dan diragamkan masing-masing dalam 

kelompok data. 

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis yang 

diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya 

yang sesuai dengan permasalahan 

c. Penemuan hasil research (penelitian) adalah melakukan analisa lanjutan 

untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-

kebenaran yang ditemukan dilapangan. 

7. Teknik Analisa Data 

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam menganalisa 

data, penyusun menggunakan metode analisa deduktif yaitu pembahasan 

yang diawali mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang 

bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyatan yang 

bersifat khusus dari hasil penelitian.12 

 

 

 

                                                           
12Ibid,. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka 

pembahasannya dikelompokan dalam 5 bab yaitu : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini memberikan penjelasan secara umum dan gambaran 

tentang skripsi ini. Penyusunan terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai 

analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori fiqh  tentang syirkah yang 

terdiri dari definisi, landasan hukum, rukun dan syarat syirkah, macam-

macam syirkah. 

Bab III: Hasil Penelitian  

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang didalamnya dibahas tentang 

gambaran umum tentang PASCO, mekanisme akad syirkah dan 

perlindungan hukum franchisee dalam akad perjanjian. 

Bab IV: Analisis Data 

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap perjanjian yang terjadi 

dalam akad PASCO yang berupa :. 
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a. Tinjauan hukum Islam terhadap  kedudukan akad dan mekanisme 

perjanjian franchise PASCO. 

b. Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungaan hak franchisee jika 

terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak franchisor dalam perjanjian 

franchise PASCO. 

Bab V: Penutup 

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dengan dilengkapi saran 

sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis. 


