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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia di mata investor bak lahan kosong yang masih memungkinkan untuk 

digarap dari segala sudut. Salah satu sebab yang menarik adalah, kebiasaan 

masyarakatnya yang terkenal dengan gaya konsumtif yang tinggi. Sehingga pertumbuhan 

bisnis retail modern ikut terpacu karena alasan itu. Lihat saja gerai-gerai minimarket 

terus bertumbuh, hypermarket juga terus berkembang, bahkan retail-retail modern asing 

pun bernafsu masuk ke Indonesia. 

Menurut Yongki Suryo Susilo, Direktur Retail Business AC Nielsen Indonesia, 

pertumbuhan retail modern di Indonesia baik lokal maupun asing merupakan sebuah 

fenomena. Indonesia merupakan salah satu negara yang potensial karena memiliki syarat 

maupun prasyarat yang mendukung untuk perkembangan bisnis retail. Sebut saja dari sisi 

jumlah penduduk yang mencapai hingga 204 juta jiwa, kemudian ekonomi yang terus 

meningkat, pertumbuhan jumlah penduduk yang masih tinggi, pendapatan perkapita yang 

terus meningkat dan kondisi politik yang stabil. Tetapi ketegasan hukum dan peraturan 

masih menjadi kendala untuk para investor.1 

Salah satu contoh bisnis retail yang telah berkembang pesat di Indonsia adalah 

Alfamart. Merk minimarket yang satu ini diyakini sudah sangat popular di telinga 

masyarakat kita. Merk Alfamart merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang 

merupakan kelompok perusahaan PT. H M Sampoerna yang bergerak di bidang retail 

minimarket. Hasil survey Majalah Info Franchise Indonesia menempatkan merk Alfamart 

                                                            
1 Majalah info franchise Indonesia, edisi maret 2010, hal. 10 
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sebagai merk yang paling popular di kalangan peminat bisnis franchise retail minimarket. 

Kepopuleran merk ini bisa jadi karena faktor gerainya yang mudah ditemui dan 

keramahan pelayanannya. Disamping promosi yang gencar serta brandnya yang mudah 

diingat. 

Mengusung slogan ‘Alfamart, Belanja Puas Harga Pas’ minimarket yang 

didominasi warna merah ini sejak awal memposisikan diri sebagai tempat belanja 

kebutuhan produk sehari-hari yang menyediakan kebutuhan pokok dengan lokasi yang 

mudah dijangkau, easy shopping dengan pelayanan yang ramah. Bahkan produk yang 

dijual pun terbilang sangat komplit, serta gerainya ada di mana-mana untuk memudahkan 

konsumen dalam berbelanja. 

PT. Sumber Alfaria Trijaya ingin menjadikan Alfamart sebagai jaringan distribusi 

retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan 

pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen serta mampu bersaing 

secara global serta ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan 

menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. Berkaitan dengan tujuan 

tersebut, maka pola kemitraan menjadi program unggulan bagi PT. Sumber Alfaria 

Trijaya dan kemitraan ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.  

Ada dua jenis pola kemitraan yang ditawarkan, pertama Program Waralaba yakni 

membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tempat potensial dan modal yang 

cukup untuk bermitra, dan memiliki kesempatan memiliki toko-toko Alfamart yang 

sudah berjalan baik (take over), kedua Program Kemitraan Mandiri yakni membuka 

kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai tempat potensial, memiliki kemauan 
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untuk mengelola minimarket, sedangkan investasi awal disediakan oleh PT. Sumber 

Alfaria Trijaya.2 

Pada program waralaba, seseorang atau badan usaha yang telah memenuhi syarat 

menjadi penerima waralaba untuk mendirikan usaha minimarket serta mengikuti sistem 

dan prosedur yang berlaku di Alfamart, maka berkewajiban mengeluarkan biaya 

waralaba (franchise fee) serta Royalti Fee yang dihitung dari jumlah omzet perbulan.  

Pada program kemitraan mandiri seseorang atau badan usaha diberi investasi 

secara keseluruhan atau sebagian dengan barang disuplai serta seluruh sistem dan tata 

cara pengelolaan dilakukan sesuai standar toko Alfamart. Dan pada saat tertentu 

(akumulasi arus kas) mitra berhak untuk memiliki toko dengan kewajiban membayar sisa 

aktiva tetap (penyusutan) serta membayar Royalti Fee (Franchese Fee Gratis).  

Gerai Alfamart yang terletak di jalan Slamet Riyadi 203 Solo merupakan salah 

satu gerai yang beroperasi dengan sistem kemitraan antara CV. Mulya Indah dengan PT. 

Sumber Alfaria Trijaya dengan menggunakan pola kerjasama waralaba atau program 

kemitraan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

praktek pola kerjasama dalam perjanjian waralaba antara pemilik gerai atau mitra 

Alfamart (CV. Mulya Indah) dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Kantor Alfamart 

Cabang Klaten) yang dihubungkan dengan teori Syirkah sesuai dengan hukum Islam 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah padaWaralaba 

Alfamart”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah, yakni: 
                                                            

2 Iman Sjahputra, Sukses Melalui Waralaba, Harvarindo, Jakarta, 2005,  hal. 103 – 104. 
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1. Bagaimana pola praktek kerjasama (syirkah) antara pemilik gerai atau mitra Alfamart 

(CV. Mulya Indah) dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya ditinjau dari hukum Islam ? 

2. Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada praktek 

perjanjian bisnis waralaba antara pemilik gerai atau mitra Alfamart (CV. Mulya 

Indah) dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya ditinjau dari hukum Islam?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pola praktek kerjasama (syirkah) antara 

pemilik Alfamart di jalan Slamet Riyadi 203 Solo dengan PT. Sumber Alfaria Trijya 

serta dapat mengetahui pemecahan permasalahan yang terjadi pada praktek syirkah 

yang antara pemilik gerai atau mitra Alfamart (CV. Mulya Indah) dengan PT. Sumber 

Alfaria Trijaya berdasarkan hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu syari’ah pada umumnya dan muamalat pada 

khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang praktek kerjasama 

dalam bisnis waralaba. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat 

yang ingin mengetahui konsep kerjasama bisnis waralaba dan membantu 

pemerintah dalam mengawasi praktek kerjasama bisnis waralaba. 
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D. Telaah Pustaka 

Tidak ada bisnis yang 100% aman atau tidak beresiko, meskipun mayoritas 

penerima waralaba puas, pengusaha yang berhasil sekalipun, beberapa menderita 

kerugian. Sebab itu, calon penerima waralaba harus secara khusus waspada pada setiap 

perusahaan yang menjamin laba atau keberhasilan tertentu.  

Imam Syahputra Tunggal, SH, LLM dalam bukunya yang berjudul Sukses 

Melalui Waralaba menjelaskan bahwa dalam bisnis waralaba, penerima waralaba 

mendapatkan pelatihan, dan kekuatan pemasaran dari trademark waralaba dari penerima 

waralaba, namun penerima waralaba harus dapat dan ingin melaporkan beberapa 

independensinya.  

Apabila penerima waralaba adalah seorang yang suka membuat kebanyakan 

keputusan sendiri, maka mungkin waralaba tidak tepat. Sebagai pemilik waralaba, 

penerima waralaba harus mentaati berbagai pengendalian dan prosedur yang ditetapkan 

oleh pemberi waralaba. Selain itu, semua bisnis yang berhasil mensyaratkan banyak 

dedikasi dan kerja keras. Penerima waralaba harus siap membuat komitmen tersebut. 

Buku Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan empat madzhab karya Prof. 

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, 

dan Dr. Muhammad bin Ibrahim menyatakan tentang hukum syar’i mengenai syirkah 

modern adalah bahwa perseroan modern, baik perseroan asykhash (hubungan personal), 

amwal (harta), maupun mukhtalith (percampuran), kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya 

tidak keluar dari kaidah dan prinsip syari’ah yang terdapat dalam fiqh Islam dengan 

syarat dan ketentuan sebagai berikut; 

1. Pada asalnya semua transaksi itu mubah dan boleh. 



6 
 

2. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk bersikap konsekuen 

terhadap syarat-syarat yang telah disepakati antar sesama muslim dengan ketentuan 

tidak melanggar hukum Islam. Sesuai dengan sabda beliau: “Orang-orang muslim itu 

sesuai dengan syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran”. (Riwayat al-

Hakim) 

3. Tidak memuat syarat-syarat dan masalah-masalah yang melanggar hukum Islam, 

seperti mensyaratkan adanya bunga permanen bagi masing-masing anggota syirkah, 

syirkah bergerak dalam bidang diharamkan. Mengenai manajemen, organisasi, dan 

lain sebagainya tidak ada larangan untuk itu karena tidak bertentangan dengan al-

Qur’an, hadits, dan prinsip syari’ah. 

Eka Sulistya Rini (UMS, 2006) dalam skripsinya yang berjudul Etika Bisnis 

Dalam Islam (studi kasus pada minimarket Surya, Cilacap) menyimpulkan bahwa pada 

minimarket Surya, Cilacap telah berhasil menerapkan sebagian besar dari etika bisnis 

dalam Islam, yakni pelayanan terhadap konsumen, penampilan dari para karyawan, 

produk yang dijual, serta tata cara bertransaksi mulai dari harga hingga keuntungan yang 

diperoleh. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu skripsi di atas 

membahas tentang etika berbisnis dalam Islam secara umum yang menitikberatkan pada 

pelayanan kepada konsumen, sehingga minimarket Surya mendapat kepercayaan dari 

konsumen. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada sistem kerjasama atau 

kontrak antara seseorang pemilik gerai atau mitra Alfamart dengan PT. Sumber Alfaria 

Trijaya berdasarkan sistem waralaba yang terdapat di dalamnya konsep syirkah menurut 

hukum Islam. 
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Dandy Aristya Yudha (UMS, 2010) dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan 

Hukum Terhadap Pemberi Waralaba Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian oleh 

Penerima Waralaba menyimpulkan bahwa  waralaba merupakan salah satu bentuk format 

bisnis dimana pihak pertama yang disebut franchisor memberikan hak kepada pihak 

kedua  yang disebut franchisee untuk mendistribusikan barang atau jasa dalam lingkup 

area geografis dan periode waktu tertentu mempergunakan merek, logo, dan sistem 

operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. pemberian hak ini dituangkan 

dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement).  

Perjanjian waralaba adalah pada umumnya suatu perjanjian diantara seorang 

distributor dari sebuah produk atau jasa atau pemilik merk dagang atau hak cipta 

(franchisor). Dan penjual (franchisee) setuju untuk menjual produk dan jasa franchisor 

atau berbisnis dibawah nama franchisor.  

Perjanjian merupakan hal yang fundamental dalam sebuah kerjasama yang 

dilakukan oleh para pihak yang mengkaitkan diri. Perjanjian waralaba tersebut 

merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari itikad tidak baik 

dari pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang 

kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak, terlebih jika terjadi 

sengketa dikemudian hari. Melalui perjanjian dapat diketahui pula mengenai posisi 

tanggung jawab dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian 

maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan 

hukum yang berlaku.  

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen 

yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Perjanjian 
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waralaba melibatkan kedua belah pihak yaitu franchisee (penerima waralaba) dan 

franchisor (pemberi waralaba) dan juga tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan 

kewajiban franchisee dengan franchisor, misalnya hak territorial yang dimiliki 

franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan 

oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba 

serta perpanjangan dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisee dengan 

franchisor.  

Kesuksesan perjanjian waralaba sangat ditentukan dari kerjasama yang sinergi, 

sehingga penting bagi kedua belah pihak mengetahui kedudukan dan tanggung jawabnya 

masing-masing, agar kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh kedua 

belah pihak yang bersangkutan. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu penelitian di atas 

membahas tentang konsep perjanjian dalam sistem waralaba dan perlindungan hukumnya 

apabila terjadi wanprestasi oleh pihak penerima waralaba menurut UU dan Peraturan 

Pemerintah tentang Waralaba, sedangkan penulis membahas tentang pemecahan masalah 

yang timbul dalam praktek syirkah dalam perjanjian waralaba ditinjau dari hukum Islam. 

E. Kerangka Teoritis 

Berkenaan dengan pembahasan waralaba dapat ditemui pada pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba bahwa : 

“Waralaba adalah perikatan kerja sama dimana salah satu pihak (penerima waralaba atau 

franchisee) diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain (pemberi 
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waralaba atau franchisor) dengan suatu imbalan (biaya royalty dan biaya lain) 

berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa”. 

Bryce Webster (dalam Ridhwan Khaerandy, 1992 : 87) mengemukakan pendapat 

tentang waralaba dari aspek bisnis, yaitu ; 

“Waralaba adalah salah satu metode produksi dan distribusi barang dan jasa kepada 

konsumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan 

eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merk, sistem 

produksi, tata cara pengemasan, penyajian, dan pengedarannya”.3 

Syirkah menurut Ibnu Qudamah (al Mughni, juz V, hal. 3) adalah ; 

“Perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan 

harta).” 

Mayoritas fuqaha’ berpendapat bahwa transaksi syirkah adalah transaksi yang 

boleh, tidak wajib (mengikat). Ibnu Yunus dari kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa 

syirkah wajib setelah terjadi transaksi dan masing-masing dari dua belah pihak tidak 

boleh menarik diri, seperti pada jual beli. Maksud dari tidak wajib (mengikat) adalah 

bahwa masing-masing mitra syirkah boleh membatalkan kemitraannya kapan pun ia 

menghendaki, meskipun tanpa kerelaan mitra yang lain.4  

Hal ini karena transaksi syirkah merupakan wakalah (pemberian kuasa) masing-

masing mitra kepada mitra lainnya, dan wakalah adalah transaksi yang tidak wajib 

(mengikat). Oleh karena itu, pembatasan waktu syirkah, baik yang berlaku dalam fiqh 

                                                            
3 Dikutip dari Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, hal. 164 – 165.  

 
4Dikutip dari Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan 

Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, hal. 268 – 269. 
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Islam klasik maupun sistem yang dipraktekkan pada zaman modern, boleh dan 

disyari’atkan sehingga harus dijalankan sesuai yang ditetapkan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metodologi menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya memberikan pedoman 

tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapi. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di 

dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.5 

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang bersifat deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat 

dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.6  

Jenis penelitian empiris adalah penelitian yang pada awalnya meneliti data 

sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 

lapangan, atau terhadap masyarakat.7  

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengharuskan 

memberikan data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. 

Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.  

                                                            
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. 1984, hal.  6-7 

 
6 Ibid hal 10. 

  
7 Ibid hal 52. 
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau normatif 

dan bukan dalam bentuk angka-angka.8 

Penelitian ini mendeskripsikan secara lengkap, obyektif dan menyeluruh 

mengenai kedudukan dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam perjanjian waralaba, 

kemudian pelaksanaan dari perjanjian waralaba oleh kedua belah pihak yang berkaitan 

dengan konsep syirkah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya 

dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

3. Lokasi Penelitian 

  Penulis mengambil tempat penelitian di minimarket Alfamart di jalan Slamet 

Riyadi 203 Solo dan Kantor Alfamart cabang Kalten, yang beralamat di Jalan Solo - 

Yogya Km 22, Kaliwingko, Banaran, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. 

4. Pendekatan Penelitian  

  Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

konseptual. Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan penelitian yang beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum Islam. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.  

5. Jenis Data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Data Primer  

                                                            
8 Ibid hal. 10 
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  Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa penjelasan dan 

keterangan yang didapat dari pihak pemberi waralaba (franchisor) dan penerima 

waralaba (franchisee) dengan cara wawancara langsung.  

b. Data Sekunder  

  Merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur, makalah, majalah-

majalah, brosur-brosur, maupun dari bahan-bahan di internet yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

6. Sumber Data  

 Dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yaitu sumber data yaitu data 

primer dan sekunder :  

a. Sumber Data Primer  

       Berupa data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer ini diperoleh dari 

hasil wawancara langsung. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak 

struktur dengan pertanyaan terbuka, yakni wawancara yang menggambarkan pilihan 

bagi orang yang diwawancarai untuk merespon. Mereka terbuka serta bebas untuk 

merespon dengan dua kata atau dua paragraf. 

       Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini ialah; 

a. Manager Alfamart Kantor Cabang Klaten. 

b. Pemilik gerai atau mitra usaha Alfamart, yakni CV. Mulya Indah. 

b. Sumber Data Sekunder  
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   Data sekunder dalam penelitian sebagai bahan pendukung dalam penelitian. 

Data sekunder berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku teks yang 

terkait, makalah, brosur-brosur, internet, dan lain-lain.  

7. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Lapangan  

       Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data 

yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan melakukan wawancara atau interview. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab dengan responden atau informan. Jenis wawancara dalam penelitian ini 

merupakan wawancara tak terstruktur, wawancara tak terstruktur adalah wawancara 

yang bisa dikatakan pertanyaan dan jawabannya diserahkan atau berada pada orang 

yang diwawancarai.      

         Wawancara tak terstruktur bisa disebut juga wawancara mendalam, karena 

peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Kegiatan ini dilakukan 

dengan menentukan informan terlebih awal dahulu yang memiliki kriteria sebagai 

berikut:  

a) Memahami dan menguasai pokok permasalahan secara keseluruhan  

b) Terlibat dengan kegiatan yang diteliti  

c) Mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai keterangan  

b. Studi Kepustakaan  

         Menurut Soerjono Soekanto studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan 

data yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, 
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mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk 

mendapatkan data sekunder.9  

8. Teknis Analisis Data  

Data yang diambil dari studi kepustakaan disusun secara sistematis kemudian 

diseleksi untuk diklasifikasi menurut kualitas kebenaranya dengan menganalisis secara 

normatif guna menemukan jawaban permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari 

hasil penelitian lapangan dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang didapat 

dari studi kepustakaan sehingga dapat memberikan uraian bersifat deskriptif kualitatif. 

Kemudian dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dan diberikan saran.  

G. Sistematika Penulisan Skripsi  

Didalam penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci 

dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri 

dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Pengertian 

Syirkah, Macam-Macam Syirkah, Dasar Hukum Syirkah, Rukun Syirkah, Syarat Syirkah, 

Hukum Transaksi Syirkah, dan Berakhirnya Syirkah. Pengertian Waralaba, Jenis-Jenis 

Waralaba, Pengaturan Waralaba di Indonesia, Pengertian Perjanjian Waralaba, Syarat 

Sahnya Perjanjian Waralaba, Unsur-Unsur Perjanjian Waralaba, Hak dan Kewajiban 

Pemberi Dan Penerima Waralaba, dan Hapusnya Perjanjian Waralaba. 
                                                            

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1984, hal. 22 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pembahasan dalam bab 

ini meliputi: Deskripsi Tempat Penelitian, Isi Perjanjian Waralaba antara PT Sumber 

Alfaria Trijaya dengan CV. Mulya Indah, Praktek Syirkah di Waralaba Alfamart, 

Permasalahan-Permasalahan yang mungkin muncul dalam Praktek Syirkah di Waralaba 

Alfamart dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam. 

 

BAB IV PENUTUP. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Kesimpulan, saran, 

kata penutup, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. 

 


