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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu unsur penting bagi 

suatu negara. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam membangun ekonomi akan 

membawa dampak pembangunan di bidang-bidang lainnya, karena keberhasilan 

ekonomi akan nampak dalam kesejahteraan masyarakatnya, dan jika 

masyarakatnya sudah sejahtera maka pemerintah akan lebih mudah untuk 

membangun bidang-bidang lainnya seperti bidang politik, hukum, sosial budaya, 

dan hankam. 

 Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah 

dengan melakukan wirausaha, karena dengan wirausaha akan membuat 

masyarakat lebih mandiri dan dengan wirausaha akan membuka peluang untuk 

dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang diciptakan tersebut. 

Selain itu wirausaha juga dapat berguna untuk menciptakan lapangan kerja bagi 

orang lain yang berada di sekitar usaha tersebut. Itulah sebabnya pemerintah 

sangat menganjurkan bagi masyarakat untuk melakukan wirausaha. 

 Banyak cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain dengan mendirikan 

bisnis ataupun membeli suatu sistem bisnis yang sudah ada dan telah berjalan. 

Diantara pilihan-pilihan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Mendirikan bisnis 

sendiri memiliki keuntungan bahwa si pemilik bisnis dapat dengan leluasa untuk 

melakukan atau membuat aturan untuk menjalankan bisnisnya, sedangkan 
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kekurangannya adalah sistem bisnisnya belum teruji dan pasar belum tentu ada 

sehingga besar peluang untuk gagal. Membeli sistem bisnis yang telah ada 

mempunyai keuntungan bahwa pembeli sistem tersebut tidak perlu lagi 

mengulang dari nol, karena biasanya sistem itu telah teruji dan siap dijalankan 

oleh si pembeli sistem bisnis itu, namun dalam membeli sistem bisnis juga ada 

kelemahannya, antara lain bahwa si pembeli sistem tersebut tidak memiliki 

keleluasaan dalam menjalankan bisnis, karena telah ada aturan-aturan yang di 

buat oleh si pemilik bisnis tersebut. 

 Saat ini banyak orang yang memulai usaha dengan membeli sistem bisnis 

atau yang dikenal dengan istilah franchise yang dalam bahasa indonesia artinya 

adalah waralaba. Waralaba berasal dari kata ”Wara” yang berati lebih, dan 

”Laba” yang artinya untung. Maka dari itu secara harafiah waralaba dapat 

diartikan sebagai usaha yang lebih untung. 

 Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau 

badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka 

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

waralaba.
1  

Bisnis waralaba atau franchise adalah salah satu cara memasuki dunia 

usaha yang sangat populer di dunia, karena mengingat produk atau jasa franchise 

adalah mayoritas produk dan jasa yang global dan menpunyai kualitas yang 

tinggi. Produk atau jasa waralaba asing yang telah mendunia adalah : Mc Donald, 

                                                 
1
 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
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KFC, Pizza Hut. Sedangkan waralaba lokal yang telah suskses antara lain : Es 

Teller 77, Alfa, Johnny Andrean, Primagama, dll. Seiring dengan berkembangnya 

bisnis waralaba, di Indonesia bisnis ini tumbuh dan berkembang dengan pesat. 

Mulai era 90-an sampai saat ini bisnis waralaba telah mencakup mulai dari produk 

makanan, minuman, restaurant. Sedangkan untuk bidang jasa antara lain : salon 

kecantikan, foto copy, hotel, dan bimbingan belajar sudah menyebar di seluruh 

Indonesia dan melakukan sistem waralaba dalam memasarkan produk dan jasa ke 

konsumen.
 

 Franchise (waralaba) termasuk salah satu pengembangan usaha secara 

internasional, hal ini dikarenakan franchise ini sesungguhnya mengandalkan  pada 

kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha 

franchise yang hanya melalui tata cara, proses, serta suatu code of conduct, dan 

sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba. Dalam franchise 

ini, dapat dikatakan sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan 

main yang diberikan oleh pengusaha pemberi waralaba, mitra usaha diberi hak 

untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan 

operasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan 

merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, design industri, paten berupa 

teknologi maupun rahasia dagang. Pengusaha pemberi waralaba selanjutnya 

memperoleh imbalan royalty atas peggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan 

sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima waralaba
2
 

                                                 
2
 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.5 
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 Ada 4 hal yang menonjol dalam pemasaran konsep waralaba, antara lain:
3
 

1. Product 

Menentukan produk/jasa yang akan ditawarkan ke pasar umumnya 

menjadi langkah paling awal. Ide mengenai produk bisa didapatkan dari 

beberapa sumber. Cara termudah adalah dengan membandingkan langsung 

produk sejenis seperti yang ingin dijual, dan melakukan riset kecil-kecilan 

ke target pasar mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. 

Hasil dari riset tersebut diharapkan memberikan informasi yang lebih 

akurat bagi wirausaha mengenai prospek pasar yang akan dimasukinya 

dan produk macam mana yang diharapkan oleh target pasar. 

2. Price 

Menentukan harga produk tidak semudah yang dibayangkan. Cara yang 

umum digunakan adalah dengan menggunakan patokan hitungan biaya 

produk tersebut dari awal disiapkan hingga siap jual. Setiap produk 

memiliki berbagai komponen biayanya sendiri, dari awal produksi hingga 

produk tersebut dipajang di rak-rak display penjualan. Menentukan harga 

berdasarkan biaya dilakukan dengan menambahkan presentase margin 

tertentu ke biaya produk, dan presentase tersebut dianggap sebagai 

keuntungan. Persentase didapatkan sesuai dengan rata-rata margin di 

pasaran. Menggunakan metode ini memiliki kelemahan sendiri. Produk 

akan mengalami krisis keunikan (uniqueness) dimana keunikan yang 

memiliki daya pembeda produk dari saingannya luput diperhitungkan. 

                                                 
3
 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hal.73 
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Keunikan justru mampu membantu produk agar memiliki harga premium 

di pasar.  

3. Place / distribution 

Tidak kalah penting adalah mengenai dimana produk tersebut yang akan 

ditawarkan tersebut mudah ditemukan oleh target pasar yang dituju. Pada 

beberapa industri, misalnya ritel atau restoran, masalah penempatan berarti 

sangat penting. Ungkapan “Lokasi, Lokasi, Lokasi” sebaiknya sangat 

diperhatikan oleh wirausaha, karena bisa jadi pemilihan lokasi tempat 

usaha yang buruk dapat berakibat langsung kepada kegagalan dari usaha 

yang dijalankan. 

4. Promotion 

Aspek penting lainnya adalah mengenai promosi dari produk. Bagaimana 

suatu produk akan dikenalkan ke pasar agar pelanggan tergerak untuk 

membelinya. Salah satu cara berpromosi efektif adalah dengan beriklan. 

Bagi wirausaha yang baru memulai bisnis, iklan dilakukan dengan 

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi-nya. Untuk mendapatkan 

efektifitas beriklan sebaiknya dilakukan pemilihan media iklan yang 

benar-benar cocok dengan karakter target pasar dari produk. Mungkin 

tidak diperlukan untuk memasang iklan di segala media/tempat karena 

belum tentu berpengaruh kepada peningkatan penjualan. Selain itu 

pemasangan iklan juga berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan. Pada 

tahap-tahap awal memulai bisnis, sebaiknya masalah biaya mendapat 

perhatian khusus agar tidak menjadi ganjalan dalam operasional usaha. 
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Tentukan juga tujuan dari promosi, apakah untuk menciptakan kesadaran 

merek atau dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Jangan lupa 

untuk mengukur hasil dari setiap kegiatan promosi yang dilakukan, apakah 

sesuai dengan harapan atau masih perlu perbaikan untuk kegiatan promosi 

berikutnya 

 Keempat hal yang spesifik ini terutama tampak pada aspek distribusinya 

yang dalam operasionalnya melibatkan kerja sama dengan pihak lain yang 

independen. Dalam hal pengembangan usaha secara franchise ini, ada beberapa 

sisi positif yang dapat diperoleh, antara lain:
4
 

1.  Masalah Alih Teknologi 

  Pemerataan penggunaan teknologi modern, baik peralatan dari luar 

 maupun dalam negeri dengan cepat akan dapat dinikmati oleh pelaku 

 bisnis waralaba, tentu dengan standard mutu terjamin yang telah dijanjikan 

 oleh pihak pemberi waralaba. 

2. Memperbesar Peluang Usaha 

 Dengan adanya pola waralaba tersebut jelas sangat memperbesar peluang 

 usaha,  karena dalam waralaba ini seseorang yang telah berhasil dalam 

 sebuah sektor  bisnis, telah dengan sengaja menularkan keberhasilan 

 tersebut terhadap pihak lain. Mereka bekerja sama tanpa saling merugikan, 

 akan tetapi saling  menguntungkan. Sekaligus juga membuka peluang 

 usaha lainnya. 

 

                                                 
4
 Darmawan Budi Suseno, Waralaba, Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba, (Yogyakarta: Pilar  

Humania, 2005, hal.12 
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3. Memperluas Kesempatan Kerja  

 Prospek daya serap ketenagakerjaan dalam waralaba tidak diragukan lagi. 

 Yang  efeknya tentu saja meningkatkan perekonomian nasional secara 

 keseluruhan.  

Waralaba tak ubahnya pola bisnis maupun pola pemasaran yang 

melibatkan kerja sama dua belah pihak. Hubungan dua belah pihak tersebut 

dibangun atas dasar perjanjian. Dalam franchise, perjanjian kerja sama antara dua 

belah pihak ini disebut dengan perjanjian franchise (franchise agreement). 

Perjanjian franchise merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan 

tanggung jawab dari pemberi waralaba atau yang sering disebut franchisor dan 

penerima waralaba atau yang sering disebut franchisee.
5
 Pada dasarnya perjanjian 

ini disesuaikan dengan kebutuhan antara kedua belah pihak dan tentunya harus 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

                                                 
5
 Juanjir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, (Bandung: PT.  

Citra Aditya Bakti, 1995),hal.9                                                 
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Perjanjian  waralaba memuat kumpulan persyaratan dan komitmen yang 

dibuat dan dikehendaki oleh para pihak baik pihak franchisor maupun pihak 

franchisee. Perjanjian  waralaba ini memuat ketentuan hak dan kewajiban para 

pihak, antara lain hak territorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi 

,biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem bisnis tersebut yang 

wajib dibayarkan oleh pihak franchissee kepada pihak franchisor, jangka waktu 

perjanjian waralaba dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara pihak 

franchisor dan franchisee. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya suatu 

waralaba adalah bentuk perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewajiban 

khusus kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk:
6
 

1. Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa 

dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu 

2. Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada 

suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba 

Dengan ini berarti sebagai suatu perjanjian, waralaba tunduk pada ketentuan 

umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku 

III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Hal – hal yang diatur oleh hukum 

merupakan suatu das sollen yang berarti apa yang seharusnya,sehingga dalam 

suatu perjanjian waralaba das sollen ini berarti apa yang harus ditaati oleh para 

pihak baik franchisor maupun franchise, sehingga perjanjian  itu dapat berjalan 

tanpa adanya masalah, tetapi pada kenyataannya / das sein sering terjadi 

                                                 
6
 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),hal.75 
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penyimpangan–penyimpangan, dan penyimpangan tersebut menimbulkan 

wanprestasi.  

Dalam pelaksanaan perjanjian franchise atau waralaba akan ada 

kemungkinan terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi jika salah satu pihak 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian waralaba. 

Jika karena adanya wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian di pihak lain 

maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut kepada pihak yang 

melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasinya. Dalam perjanjian waralaba 

wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak Franchisee atau penerima waralaba 

maupun pihak franchisor atau pemberi waralaba. Wanprestasi yang dilakukan 

oleh pihak franchisor antara lain : tidak melakukan pembinaan manegement 

kepada pihak franchisee, sedangkan wanprestasi dari pihak franchisee dapat 

berupa tidak membayar fee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam perjanjian waralaba. Semua wanprestasi ini dapat 

terjadi dalam semua perjanjian waralaba, termasuk pula dalam waralaba 

Primagama English. Waralaba itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, sehingga terdapat 

batatasan-batasan hukum dalam melakukan perjanjian waralaba diantara para 

pihak. 

Primagama English (PE) adalah lembaga Kursus bahasa Inggris yang 

berdiri pada 10 November 2007. Sejarah berdirinya Primagama English (PE) tak 

luput dari nama Besar bimbingan belajar Primagama sebagai bimbingan belajar 

terbesar di Indonesia dengan lebih dari 730 cabang. Menurut penelitian yang telah 
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dilakukan oleh pihak dari Lembaga Pendidikan Primagama, Primagama 

berkembang pesat karena: 

1. Kekuatan Citra Merek (brand image) Primagama sebagai lembaga 

bimbingan belajar. 

2. Profesionalitas manajemen pengelola. 

3. Kepercayaan tinggi yang diberikan oleh siswa, guru, sekolah, pemerintah, 

perusahaan dan masyarakat luas terhadap kualitas yang diberikan (data; 

laporan hasil penelitian Departemen Pemasaran dan Pengembangan 

Kawasan 2003).
7
 

Keberadaan bimbingan belajar semakin kuat dengan adanya Undang- 

undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu hal 

yang ditekankan dalam UU Nomor 2 tahun 1989 adalah terkait dengan tanggung 

jawab penyelenggaraan pendidikan, yakni bahwa pada dasarnya beban 

penyelenggaraan pendidikan tidak saja dipikul oleh pemerintah saja, tetapi juga 

pada keluarga dan masyarakat. 

Lembaga pendidikan Primagama English ini berada di bawah naungan 

Yayasan Primagama yang telah ada sebelumnya. Guna memberikan dasar hukum 

yang kuat dalam berkiprah di dunia pendidikan, maka pada tahun ke-4 sejak 

didirikan pertama kali dibentuklah yayasan primagama dengan akte notaris No. 

123 Tahun 1985 dan untuk menjalankan Yayasan Primagama ini maka Yayasan 

membentuk Lembaga Pendidikan Primagama sebagaimana tertuang dalam akta 

                                                 
7
 Data diperoleh dari Ahmad Khadafi selaku Brand Manager dari Primagama English cabang 

Tangerang 
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pendirian No. 133 Tanggal 3 - 12 Tahun 1985. Kemudian aspek hukum 

keberadaan Lembaga Pendidikan Primagama semakin kuat setelah mendapat ijin 

dari Debdikbud dengan SK No : 054/I 13/MS/Kpts/1999. 

Lembaga Pendidikan Primagama adalah pemegang Hak Cipta dari 

bimbingan belajar Primaga English, berdasarkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta jo. UU No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No.6 tahun 1982 

tentang Hak Cipta pada tanggal 13 Juli 1995 dan telah terdaftar di Direktorat Hak 

Cipta, Paten, dan Merek dengan SIUP No : 503/979/3465/PK/VII/2008 dan 

dengan TDP No : 120215201186. Untuk pengembangan ke depan Primagama 

English menawarkan program kemitraan dengan pola waralaba atau franchise, 

sistem franchise Primagama English ini berupa sistem pengembangan outlet 

Primagama English dengan mitra secara mandiri yang telah membeli hak 

intelektual dengan membayar franchise fee untuk jangka waktu lima tahun dan 

membayar royalty fee sebesar 9% dari pendapatan kotor setiap bulan serta wajib 

mengikuti sistem dan prosedur pengoperasian Primagama English, semua hal 

yang terkait dengan franchise Primagama English ini diatur dalam suatu 

perjanjian franchise atau waralaba yang dalam perjanjian tersebut memuat hak 

dan kewajiban masing-masing pihak baik franchisor maupun franchisee dan 

seperti perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian franchise Primagama English 

ini juga sering terjadi wanprestasi yang dilakukan baik dari pihak franchisor 

maupun franchisee. 
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Ada dua isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang pertama 

adalah terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak franchisee. Franchisor yang 

seharusnya melatih karyawan dari franchisee agar dapat menjalankan sistem 

informasi managemen dengan baik, namum pada kenyataannya franchisor tidak 

melaksanakan kewajibannya tersebut (pasal 13 angka 2)
8
. Dan isu hukum yang 

selanjutnya adalah pihak franchisee menganggap bahwa managemen dari pihak 

franchisor tidak mendukung franchisee untuk mengembangkan Primagama 

English itu sendiri, seperti misalnya tidak memberitahukan kepada cabang bahwa 

ada pelatihan untuk para guru, dan sebagainya. Sementara dalam Surat Perjanjian 

Primagana English Pasal 18 jelas tertulis bahwa franchisor wajib 

menyelenggarakan pelatihan tersebut
9
, dan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 

No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba juga tertulis bahwa: 

” Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, 

bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan 

kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.”
10

 Maka dari itu franchisee 

merasa sangat dirugikan oleh franchisor Primagama English yang bersangkutan 

karena kualitas dari para guru tidak dibantu untuk ditingkatkan, serta franchisee 

kesulitan untuk memperoleh buku-buku kursus untuk diberikan kepada para 

siswa. Akibatnya banyak orangtua murid yang protes karena anaknya tidak 

mendapatkan buku pedoman untuk kursus. 

                                                 
8
 Pasal 13 angka 2 Perjanjian Waralaba Primagama English 

9
 Pasal 17 dan Pasal 18 Surat Perjanjian Waralaba Primagama English 

10
 Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
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Dengan adanya wanprestasi dalam Perjanjian waralaba Primagama 

English tersebut, maka franchisor dianggap melanggar asas dalam hukum 

perjanjian, yaitu salah satunya asas itikad baik. Asas itikad baik tercantum dalam 

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik.” Dalam perjanjian waralaba, asas ini merupakan asas bahwa 

para pihak, yaitu pihak franchisor dan franchisee harus melaksanakan substansi 

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan 

baik dari para pihak.  

 Menurut Munir Fuady
11

, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut 

mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat 

sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu 

kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak, sebab unsur itikad baik dalam 

hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal 

dari Pasal 1320 tersebut. 

Karena adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian 

franchise Primagama English ini, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan 

penelitian tentang ”ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA 

(FRANCHISING AGREEMENT) PRIMAGAMA ENGLISH”. 

                                                 
11

 Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),hal.81 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise Primagama English jika 

dikaitkan dengan asas-asas perjanjian yang ada di Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi franchisee Primagama English bila 

terjadi wanprestasi oleh pihak franchisor ditinjau dari Peraturan 

Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh penulis setelah 

melakukan penelitian ini adalah : 

1 Untuk menelusuri, menemukan, dan menelaah bagaimana pelaksanaan 

perjanjian franchise Primagama English  antara penerima waralaba dan 

pemberi waralaba ditinjau dari asas-asas perjanjian Indonesia. 

2 Untuk menelusuri, menemukan, dan menelaah bagaimana perlindungan 

hukum dalam Peraturan Pemerintah bagi franchisee Primagama English ini 

bila terjadi wanprestasi oleh pihak franchisor. 
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1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

 Dalam penelitian ini akan diperoleh beberapa kegunaan, antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat pada umumnya,  kegunaannya adalah untuk 

memberikan informasi tentang franchise atau waralaba sehingga 

masyarakat menjadi tidak awam terhadap franchise atau waralaba, 

terutama berkaitan dengan perjanjian franchise. 

b. Bagi para pengusaha pada umumnya, kegunaannya adalah sebagai 

bahan referensi untuk menembangkan usaha dengan menggunakan 

sitem franchise dan sebagai bahan masukan dalam memilih 

franchise yang baik. 

2. Manfaat Akademis 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan akan menambah referensi di 

bidang Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan franchise atau 

waralaba.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Dalam Bab I Pendahuluan berisi latar belakang 

penulisan yang menimbulkan permasalahan yang 

muncul dan rumusan masalah yang akan diteliti. 

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan 

penelitian dilanjutkan dengan sitematika penulisan.  

 

BAB II Dalam Bab II Tinjauan Pustaka penulis akan 

memaparkan teori-teori, norma-norma hukum, asas-

asas hukum perjanjian, serta prinsip-prinsip yang 

dipakai dalam penganalisaan materi isu hukum yang 

akan dibahas. 

 

BAB III Dalam Bab III Metode Penelitian akan diuraikan 

mengenai jenis penelitian, metode  pendekatan yang 

digunakan, spesifikasi penelitian, serta objek 

penelitian yang terkait dengan bahan-bahan hukum 

yang digunakan 

 

BAB IV Dalam Bab IV Hasil dan Pembahasan, penulis akan 

menguraikan mengenai hasil penelitian yang 

dihubungkan dengan pembahasan yang menjawab 

rumusan masalah. 
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BAB V Dalam Bab V Kesimpulan dan Saran berisi 

mengenai penyelesaian masalah terhadap rumusan 

msalah yang telah dijawab sebelummnya pada bab 

sebelumnya beserta dengan saran yang penulis 

berikan sebagai masukan terhadap isu yang 

diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




