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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Konsep waralaba atau franchise (yang selanjutnya akan ditulis dengan

waralaba) muncul sejak 200 tahun sebelum masehi. Saat itu, seorang pengusaha

Cina memperkenalkan konsep rangkaian toko untuk mendistribusikan produk

makanan dengan merek tertentu.1 Kemudian, di Perancis pada tahun 1200-an,

penguasa Negara dan penguasa gereja mendelegasikan kekuaasaan mereka kepada

para pedagang dan ahli pertukangan melalui apa yang dinamakan ‘diarates de

franchise’, yaitu hak untuk menggunakan atau mengolah hutan yang berada di

bawah kekuasaan Negara atau gereja. Sebagai imbalannya, penguasa Negara atau

penguasa gereja menuntut jasa tertentu atau uang. Pemberian hak tersebut

diberikan juga kepada pedagang dan ahli pertukangan untuk penyelengaraan pasar

dan pameran, dengan imbalan sejumlah uang. 2

Bisnis waralaba pertama kali dikenalkan sekitar tahun 1850-an. Sistem

waralaba pertama kali dikenalkan oleh perusahaan mesin jahit Singer. Untuk

pertama kalinya di Amerika, perusahaan Singer memperkenalkan sistem bisnis

waralaba untuk mengembangkan bisnisnya ke beberapa wilayah. Namun konsep

waralaba ini gagal. Lalu, tak beberapa lama kemudian, konsep bisnis waralaba

1 Anonymous, Bisnis Waralaba Indonesia (Franchise News, 3 Oktober 2006 dalam Andrian
Sutedi, Hukum Waralaba, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.1

2 Anonymous, Epidemi Tren Konsep Waralaba (http://www.franchisenews.com), 29 September
2006 dalam Adrian Sutedi, Op.cit, hal. 2
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mulai diikuti perusahaan – perusahaan lainnya. John S Pemberton, pendiri Coca

Cola mengikuti konsep waralaba, dan berjalan sukses. Namun, menurut beberapa

ahli, yang selanjutnya mengikuti konsep waralaba Singer ini bukanlah Coca Cola,

tapi sebuah industri otomotif Amerika yaitu General Motors Industry ditahun

1989.3 Perusahaan – perusahaan besar memberikan lisensi melalui suatu kontrak

kerja kepada perusahaan-perusahaan kecil untuk memperluas usahanya kedaerah

lain.

Bisnis waralaba juga merambah dunia bisnis Indonesia. Di Indonesia,

waralaba berkembang mulai pada tahun 1980-an. Bisnis waralaba di Indonesia

tidak hanya berasal dari luar saja akan tetapi juga terdapat yang berasal dari

Indonesia sendiri seperti Pertamina, Nyonya Meneer, Es Teler 77, Salon Rudi

Hadisuwarno, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bisnis waralaba di Indonesia

ini dipelopori oleh Pertamina dan Ny. Meneer meskipun mereka tidak

menyatakan diri sebagai bisnis waralaba.4

Di Indonesia, istilah waralaba pertama kali digunakan oleh Lembaga

Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) Departemen Perindustrian dan

Perdagangan.5 Konsep usaha waralaba merupakan salah satu metode pengusaha

untuk mengembangkan usaha mereka. Keegen dalam bukunya Global Marketing

3 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2004),
hal.166

4 Waralaba- Sejarah dan Perkembangan Waralaba di Indonesia, Taufik Hidayat
http://www.konsultanwaralaba.com/waralaba-sejarah-dan-perkembangan-waralaba-indonesia/
diakses tanggal 20 September pukul 17.33 WIB

5 Anonymous, Bisnis Waralaba Indonesia (Franchise News, 3 Oktober 2006 dalam Andrian
Sutedi, Hukum Waralaba, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.164
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Management mengatakan bahwa para pengusaha yang bermaksud

mengembangkan usahanya sendiri secara internasional dapat melakukan beberapa

macam metode, dari metode yang paling sederhana hingga metode yang paling

kompleks. Secara singkat dikatakan oleh Keegen bahwa ada 5 (lima) macam

metode pengembangan usaha yaitu : 6

1. Mulai perdagangan internasional dengan cara eksport import

2. Dengan pemberian lisensi

3. Melakukan franchising (pemberian Waralaba)

4. Membentuk perusahaan patungan (joint ventures)

5. Melakukan penanaman modal langsung (foreign direct investment)

Pengertian waralaba menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, waralaba adalah hak khusus yang

dimiliki 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.

Dalam waralaba terdapat dua pihak, yaitu pemberi waralaba dan penerima

waralaba. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2007 Tentang Waralaba, pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan

6 Gunawan Widjaja, Waralaba, (Jakarta : Rajawali Press), hal. 1
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waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba adalah

orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba

untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi

waralaba.

Menurut Mohammad Su’ud, bahwa dalam praktek waralaba, terdiri dari 4

bentuk yaitu : 7

1. Product Franchise.

Suatu bentuk waralaba dimana penerima waralaba hanya bertindak

mendistribusikan produk dari partnernya dengan pembatasan areal.

2. Processing or Manufactoring Franchise.

Jenis waralaba ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk

membuat suatu produk dan menjualnya kepada masyarakat, dengan

menggunakan merek dagang dan merek pemberi waralaba.

3. Bussiness Format atau System Franchise.

Pemberi waralaba memiliki cara yang unik dalam menyajikan

suatu produk dalam satu bentuk paket, seperti yang dilakukan

Mc’Donald dengan membuat variasi bentuk produknya dalam

bentuk paket.

7 Franchise sebagai salah satu bentuk investasi di Indonesia,
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29839/3/Chapter%20II.pdf , diakses pada tanggal
21 September 2014 pukul 22.41 WIB
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4. Group Trading Franchise.

Bentuk waralaba yang menunjuk pada pemberian hak untuk

mengelola toko – toko grosir maupun pengecer yang dilakukan

oleh toko serba ada.

Konsep dagang waralaba didasarkan pada surat kontrak perjanjian diantara

pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam surat kontrak kerja tersebut,

berisi perjanjian antara kedua belah pihak dan apa saja yang boleh dan tidak boleh

dilakukan oleh masing-masing pihak. Surat perjanjian kontrak kerja antara

pemberi waralaba dan penerima waralaba disiapkan oleh pemberi waralaba sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang ada pada perusahaan pemberi waralaba. Jika

penerima waralaba tidak menerima salah satu Pasal dalam surat perjanjian maka

umumnya tidak ada proses negosiasi dalam mengubah isi kontrak kerja. Jadi surat

perjanjian kontrak kerja antara pemberi waralaba dan penerima waralaba bersifat

take it or leave it.

Dalam hukum Indonesia mengatur mengenai asas yang terkandung dalam

suatu kontrak. Hal ini menjadi dasar penyusunan kontrak di Indonesia. Kontrak

antara pemberi waralaba dan peberima waralaba mengikuti peraturan yang ada di

Indonesia agar kontrak tersebut dapat dikatakan sah secara hukum. Asas

perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu asas

kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang

dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sampai dengan batas tertentu, ketentuan dalam perjanjian yang disepakati oleh
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para pihak harus dihormati. Di Indonesia meskipun tidak dirumuskan secara detail

mengenai pembatasan tersebut, namun dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata,

terdapat pembatasan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan

peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum. Secara khusus dalam peraturan

tertentu yang melarang setiap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang

menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum. Sehubungan dengan syarat

sahnya perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba

harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan (isi atau klausul perjanjian).

2. Umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah

melakukan perkawinan (cakap atau dewasa menurut hukum).

3. Mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai waralaba.

4. Suatu kausa yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan, atau ketertiban umum.

Hubungan antara penerima waralaba dan pemberi waralaba didasarkan

pada kontrak yang di setujui dan ditanda tangani para pihak.8 Kontrak perjanjian

waralaba berisi mengenai apa saja kewajiban dan hak yang dimiliki penerima

waralaba dan pemberi waralaba. Atas usaha waralaba yang telah dibeli dan

dimiliki oleh penerima waralaba dari pemberi waralaba maka penerima waralaba

hanya memiliki hak sebatas yang telah tertera di dalam kontrak antara masing –

masing pihak. Dalam beberapa contoh usaha waralaba ada pemberi waralaba yang

8 franchise, http://repo.unsrat.ac.id/179/1/FRANCHISE.pdf, diakses pada tanggal 28 September
2014 pukul 18.08
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memberikan hak penuh kepada penerima waralaba untuk mengatur usaha

waralaba dilokasi yang dimiliki oleh penerima waralaba. Namun ada juga kontrak

kerja yang hanya memberikan penerima waralaba sebagian hak untuk mengurus

usaha waralaba yang menjadi objek perjanjian. Dengan kata lain, pemberi

waralaba ikut ambil bagian dalam kepengurusan usaha waralaba sehari-harinya.

Dalam konsep usaha waralaba hubungan antara pemberi waralaba dan

penerima waralaba berbatas pada, penerima waralaba memiliki hak untuk

menjalankan usaha waralaba selama periode waktu yang telah disetujui masing-

masing pihak. Jika masa waktu yang telah disetujui telah lewat dan tidak ada

perpanjangan masa waktu, maka penerima waralaba sudah tidak lagi memiliki hak

untuk menjalankan usaha waralaba tersebut. Dalam perjanjian waralaba ,

penerima waralaba diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai

pembayaran kepada pemberi waralaba selama periode waktu yang telah

ditentukan. Pembayaran tersebut diatur dalam kontrak kerja waralaba. Konsep

kerja waralaba berbeda dengan konsep holding company antara perusahaan induk

dan cabangnya.

Di Indonesia, konsep bisnis waralaba berkembang pesat. Banyak

pengusaha lokal yang mulai mempergunakan konsep waralaba untuk

mengembangkan bisnis mereka karena waralaba dianggap merupakan cara yang

mudah untuk memperkenalkan usaha mereka ke masyarakat luas. Bisnis waralaba

juga dianggap mampu mendatangkan keuntungan dengan cepat. Pada awalnya,

perusahaan – perusahaan luar yang menggunakan konsep waralaba lah yang

membawa konsep ini ke Indonesia.
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Sampai saat ini, Konsep waralaba berkembang dengan sangat baik dan

membawa keuntungan. Para wirausaha di Indonesia banyak menggeluti bisnis

waralaba karena sistem kerja waralaba yang dianggap lebih mudah dalam

memperkenalkan brand (merek dagang) mereka ke masyarakat luas daripada

konsep kerja biasa. Dengan menggunakan konsep bisnis waralaba, para

pengusaha pemilik merek dagang waralaba dapat lebih mudah memasarkan

barang dan/atau jasa mereka keluar kota atau keluar pulau atau bahkan keluar

negeri. Para pengusaha tidak perlu datang sendiri dan mengurus sendiri cabang

bisnis mereka yang ada di luar kota atau luar pulau atau luar negeri. Dengan surat

perjanjian kontrak kerja waralaba antara pemberi waralaba dan penerima

waralaba, maka para pengusaha selaku pemberi waralaba memberikan hak kepada

penerima waralaba untuk bekerja, mengurus, dan memantau jalannya usaha

waralaba. Dengan begitu pemberi waralaba dapat memperkenalkan merek dagang

mereka ke masyarakat luar tanpa harus menjaga satu per satu cabang bisnis

waralaba mereka.

Konsep kerja waralaba juga banyak diminati oleh para calon penerima

waralaba di Indonesia. Konsep waralaba banyak diminati karena akan lebih

mudah bekerja menjadi penerima waralaba dari pada membangun usaha sendiri

dari awal.9 Dengan membeli dan membuka merek dagang yang menggunakan

konsep waralaba maka para pengusaha tidak perlu bersusah payah membangun

usaha dan mengenalkannya usaha barunya kepada masyarakat luas.

9 Konsep Franchise Banyak Dilirik Karena Menguntungkan, Iping Supingah,
http://www.suarasurabaya.net/fokus/333/2014/140758-Konsep-Franchise-Banyak-Dilirik-Karena-
Menguntungkan, diakses pada tanggal 30 September 2014 pukul 18.39
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Untuk membentuk suatu usaha dibidang barang dan/atau jasa itu tidak

mudah. Diperlukan banyak persiapan dan pengetesan untuk memastikan apakah

usaha tersebut dapat berjalan dan layak untuk dipasarkan atau tidak. Untuk bisa

membangun usaha baru, para pengusaha juga harus memutar otak untuk

memikirkan jenis usaha apa yang bisa menarik perhatian masyarakat luas, karena

jika jenis usaha yang akan dipasarkan merupakan jenis usaha yang sudah ada

banyak dipasaran, maka kemungkinan untuk berhasilnya akan kecil dan juga para

pengusaha juga harus bersiap untuk bersaing dengan para pengusaha lainnya yang

memiliki jenis usaha sejenis.

Dengan membeli waralaba dari pemberi waralaba maka para calon

penerima waralaba dapat menghindari kerepotan dalam memulai suatu usaha.

Membeli waralaba dari pemberi waralaba sudah menjadi trend di masa kini.

Banyak para pengusaha yang bekerja menjadi penerima waralaba di berbagai

macam merek dagang yang menggunakan konsep bisnis waralaba. Waralaba

dianggap lebih mudah karena dengan menjadi penerima waralaba maka para

pengusaha tidak perlu repot untuk memikirkan jenis usaha apa yang akan diminati

masyarakat luas karena para pengusah hanya perlu untuk menjalankan usaha

waralaba yang dibelinya. Waralaba juga mempermudah para pengusaha dalam

bekerja karena para pemberi waralaba sudah mengatur sistem kerja merek dagang

yang mereka jual, jadi para penerima waralaba hanya perlu mengikuti sistem yang

ada.

Dengan semakin ramainya usaha waralaba di Indonesia, maka telah

dikeluarkan PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan juga beberapa



10

peraturan Menteri perdangangan lain. Tetapi sejauh ini, belum ada undang –

undang yang tingkatannya lebih tinggi dalam mengatur mengenai waralaba.

Dengan maraknya perkembangan usaha waralaba di Indonesia saat ini,

tidak sedikit pengusaha yang gagal menerapkan konsep usaha waralaba.

Kegagalan yang dialami pengusaha mengakibatkan pailitnya perusahaan dibidang

waralaba yang dimiliki oleh pengusaha.10

Kepailitan terhadap perusahaan waralaba tidak hanya merugikan dan

menyusahkan pemberi waralaba dan kreditor saja, tetapi juga terhadap penerima

waralaba. Ketika merek dagang yang mereka gunakan mengalami kepailitan,

maka mereka tidak bisa menggunakan merek dagang tersebut untuk menjalankan

usaha.11 Padahal penerima waralaba memiliki hak eksklusif tertentu yang

memperbolehkan mereka menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba

dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang kepada pemberi

waralaba. Ketika penerima waralaba membayar sejumlah uang terhadap pemberi

waralaba maka mereka berhak meggunakan merek dagang tersebut hingga waktu

yang ditentukan. Namun ketika merek dagang tersebut mengalami kepailitan,

maka penerima waralaba tidak lagi bisa menggunakan merek dagang tersebut

untuk menjalankan usahanya. Padahal mereka memiliki hak untuk meggunakan

dan menjalankan usaha tersebut karena adanya perjanjian kerja sama diantara

pemberi waralaba dan penerima waralaba.

10 Redaksi, http://www.majalahfranchise.com/2014/06/20/identifikasi-permasalahan-waralaba-di-
indonesia/, diakses pada tanggal 30 September 2014 pukul 20.22

11 Fraser Sherman ,http://smallbusiness.chron.com/happens-franchise-agreement-franchisee-files-
bankruptcy-40989.html, diakses pada tanggal 30 September 2014 pukul 21.56
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Kontrak antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dibuat dengan

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing pihak.12 Namun jika

terjadi kepailitan pada perusahaan waralaba milik pemberi waralaba maka kerja

sama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak dapat dijalankan lagi

karena ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, maka perusahaan tersebut

sudah tidak bisa lagi menjalankan usahnya. Dalam kepailitan perusahaan waralaba

maka para penerima waralaba tidak dapat lagi menjalankan usaha waralaba nya

sesuai dengan kontrak yang ada. Karena ketika perusahaan waralaba milik

pemberi waralaba dinyatakan pailit maka merek dagang milik pemberi waralaba

sudah tidak dapat lagi beraktifitas secara normal seperti biasanya. Hal ini juga

berlaku bagi merek dagang yang digunakan penerima waralaba kecuali ada

kesepakatan sebaliknya yang tertulis dalam kontak.

Jika kepailitan terjadi pada perusahaan waralaba milik pemberi waralaba

dan tidak ada ketentuan mengenai kepailitan dalam kontrak kerja antara pemberi

waralaba dan penerima waralaba maka penerima waralaba tidak dapat

menjalankan usaha waralaba nya. Karena perusahaan yang dinyatakan pailit sudah

tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Hal ini memberi dampak kerugian bagi

penerima waralaba karena berdasarkan kontrak yang ada, penerima waralaba

memiliki hak untuk menjalankan usaha waralaba yang telah dibelinya dari

pemberi waralaba dalam jangka waktu yang disepakati namun harus terhenti

12 Isi Perjanjian Franchise : Kontrak kerjasama antara Franchisor dan Franchisee , Wahdi
Fakhrozy, http://www.konsultanwaralaba.com/isi-perjanjian-franchise-kontrak-kerjasama-antara-
franchisor-dan-franchisee/, diakses pada tanggal 26 September 2014 pukul 15.06
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karena adanya kepailitan pada perusahaan waralaba milik pemberi waralaba.13

Dengan begitu penerima waralaba tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan

tidak terpenuhinya hak penerima waralaba yang terdapat dalam kontrak kerja

yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan begitu kontrak kerja antara

pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak berjalan dengan utuh.

Dan juga ketika usaha waralaba milik pemberi waralaba mengalami

kepailitan, maka harta yang disita oleh kurator akan digunakan untuk membayar

utang – utang milik perusahaan waralaba kepada kreditor. Hal ini merugikan

penerima waralaba karena ketika penerima waralaba tidak bisa lagi menjalankan

usaha waralaba seperti biasanya maka penerima waralaba tidak mendapatkan

pemasukan keuntungan dari usaha waralaba. Hal ini dapat mengakibatkan

kerugian materil bagi penerima waralaba. Namun jika dalam kontrak kerja

waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak terdapat klausul

yang menyatakan tentang ganti rugi ketika terjadi kepailitan di perusahaan

waralaba maka penerima waralaba akan susah untuk menuntut ganti rugi materil

karena tidak adanya bukti tertulis yang mewajibkan pemberi waralaba untuk

mengganti kerugian materil. Harta milik pihak yang dinyatakan pailit akan

digunakan untuk membayar utang-utangnya pada kreditor.

Penerima waralaba dalam hal ini tidak bisa meminta bagian harta dari

perusahaan waralaba yang disita kurator karena harta pihak yang dipailitkan

digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor sedangkan penerima

13 Fraser Sherman, op.cit
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waralaba tidak termasuk kreditor sehingga mereka tidak di utamakan dalam

penggantian rugi.

Ketika kepailitan melanda perusahaan waralaba maka penerima waralaba

tidak lagi bisa menjalankan usahanya. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap

penerima waralaba karena seharusnya pengusaha masih memiliki waktu untuk

menjalankan usahanya dan mendatangkan keuntungan, namun mereka harus

berhenti menjalankan usaha tersebut. Kerugian ini harus ditanggung oleh

penerima waralaba dan tidak ada penggantian dari pemberi waralaba karena

belum adanya undang-undang atau peraturan di Indonesia yang mengatur tentang

penggantian rugi tersebut.

Atas permasalahan ini, maka disusunlah skripsi berjudul “Dampak Hukum

Kepailitan Perusahaan Waralaba Terhadap Penerima Waralaba “.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan mengenai waralaba di Indonesia?

2. Bagaimana dampak kepailitan perusahaan waralaba terhadap penerima

waralaba?

1.3 Tujuan Penelitian
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1. Untuk menganalisis mengenai peraturan mengenai waralaba di

Indonesia.

2. Untuk menganalisis mengenai dampak kepailitan perusahaan

waralaba terhadap penerima waralaba.

1.4 Manfaat penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian skripsi diharapkan dapat memberikan sumbangan

perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi akademika

dibidang hukum kepailitan khususnya dampak kepailitan perusahaan

waralaba terhadap penerima waralaba.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian skripsi diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan bagi praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya

dibidang hukum kepailitan khususnya mengenai dampak kepailitan

perusahaan waralaba terhadap penerima waralaba.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
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Dalam bab ini berisi latar belakang yang memberikan pengantar

bagi topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan

masalah yang berisi mengenai apa saja poin-poin penting yang

menjadi permasalahan dalam topik yang diangkat oleh penulis,

tujuan penelitian yang memberi kejelasan bagi pembaca terhadap

tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, manfaat

penelitian yang berisi kegunaan yang ada dalam penelitian ini, dan

sistematika penulisan yang membagi uraian dalam skripsi ini ke

dalam bab-bab dan bagian-bagian yang atur secara jelas dan

sistematis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori dan landasan konseptual yang

mendasari penelitian dalam skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan, prosedur

perolehan bahan penelitian yang berisi bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan non-hukum, sifat analisis yang berisi

pendekatan yang digunakan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyusunan skripsi ini serta cara menanggulanginya.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi mengenai pengaturan mengenai waralaba di

Indonesia yang berisi mengenai undang-undang, peraturan-

peraturan, doktrin-doktrin hukum yang mendasari peraturan

mengenai waralaba di Indonesia, serta dampak yang diterima

penerima waralaba ketika pemberi waralaba dinyatakan pailit yang

berisi uraian mengenai akibat hukum kepailitan yang melanda

perusahaan waralaba terhadap penerima waralaba.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang diberikan

berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum yang diangkat

dalam skripsi ini serta saran yang berisi gagasan yang diberikan

untuk menyelesaikan isu hukum mengenai dampak hukum

kepailitan perusahaan waralaba terhadap penerima waralaba yang

masih memiliki hak eksklusif.
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