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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada era globalisasi ini 

mengalami perubahan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya sektor usaha – usaha yang berdiri di berbagai bidang, 

khususnya pada bidang bisnis. Bisnis seringkali diekspresikan sebagai 

suatu urusan atau kegiatan dagang. Kata “Bisnis” itu sendiri diambil dari 

bahasa Inggris yaitu Bussines yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata 

bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan 

oleh seseorang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa 

kegiatan mengadakan barang–barang atau jasa–jasa maupun fasilitas–

fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan 

tujuan mendapat keutungan
1
 

 Seiring berjalannya zaman, banyak berbagai macam bisnis yang 

mulai berkembang di Indonesia, salah satunya adalah bisnis makanan 

(culinary). Berbisnis makanan / kuliner boleh dibilang salah satu jenis 

usaha yang tidak akan pernah “mati” karena akan selalu dicari oleh banyak 

orang untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Mengingat masyarakat 

Indonesia merupakan masyarakat yang sangat terkenal konsumtif dalam 

hal makanan dibanding negara-negara lain. Bisnis kuliner ini banyak 

ditemukan di berbagai tempat, antara lain di tepi jalan (PKL, Warung 
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Makan) dan restoran – restoran yang biasa disebut food court. Foodcourt 

adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (counters) 

makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. Foodcourt 

merupakan area makan yang terbuka dan bersifat informal, dan biasanya 

berada di mal, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas ataupun 

sekolah modern.
2
 

Foodcourt tersebut tidak hanya betempat di mall, pusat 

perbelanjaan, perkantoran, universitas, ataupun sekolah modern saja. Saat 

ini Bandara pun juga menyediakan fasilitas foodcourt yang banyak 

diincar oleh para pembisnis kuliner di Indonesia. Salah satunya yaitu 

Bandara Soekarno Hatta yang terletak di Tangerang. Di bandara Soekarno 

Hatta, pihak Bandara menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang 

bernama “Food Catera” untuk mengelola dan mengurus foodcourt 

tersebut dengan menyediakan unit-unit/counter-counter bagi para tenants 

untuk melaksanakan bisnis kulinernya. Dalam pengelolaannya, pihak 

“Food Catera” menggunakan sistem kerjasama bagi hasil dimana mereka 

akan menawarkan tempat disertai dengan prosentase-prosentase bagi hasil 

keuntungan kepada para tenants. Setelah itu apabila kedua belah pihak 

sudah menyetujui dan menyanggupi, maka mereka akan melakukan 

kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituang dalam bentuk tertulis yaitu 

Perjanjian. 
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Perjanjian merupakan salah satu pranata hukum dalam sistem 

hukum perdata. Pranata hukum ini berfungsi sebagai alat pengikat 

hubungan hukum satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lain 

dalam melakukan berbagai perbuatan hukum.
3
 Perjanjian sebagai suatu 

perbuatan hukum antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau 

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan 

suatu hal, sedang pihak lain hanya berhak menuntut pelaksanaan janji itu”
4
 

Perjanjian juga dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih”  

Pada peristiwa tersebut, telah memuat adanya kesepakatan antara 

pihak “Food Catera” dengan para tenants. Dalam hukum perjanjian, 

kesepakatan tersebut berlaku asas konsensualisme, yaitu pada dasarnya 

suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan 

sejak detik tercapainya kesepakatan.
5
 Selain itu, kesepakatan yang terjadi 

antara mereka merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang 

termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
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Selain asas konsesualisme, hukum perjanjian juga menganut sistem 

terbuka dalam memuat perjanjian, yaitu hukum perjanjian memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan 

perjanjian yang berisi perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar 

ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka, yang mengandung suatu 

asas kebebasan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Perdata lazimnya 

disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi:  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
6
 

Menekankan pada perkataan semua, maka Pasal tersebut seolah-

olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita 

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau 

tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang 

membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain : 

dalam perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita 

sendiri. Pasal-Pasal dalam Hukum Perjanjian hanya berlaku apabila atau 

sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-

perjanjian yang kita adakan itu.
7
   

Adanya kesepakatan yang terjadi antara pihak “Food Catera” 

dengan para tenants tersebut menyebabkan adanya akibat hukum yang 

mengikat bagi kedua belah pihak. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu 

pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. 
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Pemenuhan hak dan kewajiban berupa penyediaan fasilitas tempat oleh 

pihak “Food Catera” kepada para tenants dan berbagi hasil keuntungan 

yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak tenants kepada pihak “Food 

Catera”.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan 

skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN 

PENGGUNAAN TEMPAT USAHA CULINARY (Studi di Food 

Court “Catera” Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan 

Tenants).” 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan 

yang dimaksud, maka dalam skripsi ini penulis membatasinya hanya pada 

ruang lingkup kedai makan Bebek Ireng “CAK BAZ” saja dengan 

Rumusan Masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana konstruksi hukum / bentuk dan isi perjanjian penggunaan 

tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants ?  

2. Masalah – masalah apa saja yang timbul dari perjanjian penggunaan 

tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants ? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk menjelaskan konstruksi hukum / bentuk dan isi perjanjian 

penggunaan tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants  

2. Untuk menjelaskan masalah – masalah yang timbul dari perjanjian 

penggunaan tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants 

 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

secara terperinci mengenai pelaksanaan perjanjian penggunaan tempat 

usaha antara food catera dengan pihak tenants. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis 

mengenai pelaksanaan perjanjian penggunaan tempat usaha antara 

food catera dengan pihak tenants dan sebagai tugas akhir yang 

dijadikan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang 
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didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang  bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.
8
 

Penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

beberapa metode, baik dalam melakukan pengumpulan data, penelitian 

data dan melakukan analisa terhadap obyek penelitian. Adapun metode 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum 

yang dilakukan dengan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu 

pendekatan penelitian hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang 

secara rill dikaitkan dengan variable – variable sosial yang lain. 

Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji 

sebagai variable bebas/sebab (independent variable) yang 

menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan 

sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal 

research)
9
 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian 

yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, 

tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti,
10

 dimana dalam hal ini 

penulis memberi gambaran secara detail dan sistematis mengenai 
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Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tempat Usaha pada Foodcourt 

bandara Soekarno Hatta.  

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data : 

a. Data Primer ialah data utama yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
11

 Data Primer Penelitian ini yaitu keterangan langsung 

atau fakta yang didapat melalui wawancara dari pihak tenants, 

salah satunya yaitu dai pihak Bebek Ireng Suroboyo “CAK BAZ”  

3. Data Sekunder ialah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau 

milik pribadi peneliti.
12

 Data sekunder pada penelitian ini yaitu 

perjanjian tertulis penggunaan tempat usaha antara food catera dengan 

pihak tenants dan peraturan perundang-undangan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-

data yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

b. Wawancara 
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Wawancara dilakukan terhadap salah satu pihak tenants, yaitu 

pihak Bebek Ireng Suroboyo “CAK BAZ”  

5. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutan 

data kepola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema.
13

 Setelah data yang diperoleh dan diperlukan telah 

berkumpul semuanya, maka tindak selanjutnya adalah memberikan 

analisis terhadap data tersebut. Adapun metode analisis data yang 

dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yakni metode 

yang dilakukan dengan cara yakni data yang diperoleh disusun secara 

sistematis. Kemudian dari data tersebut lalu ditarik kesimpulan 

sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum in-concretonya. 

F. Sistematika Skripsi 

Penulisan Penelitian ini mempunyai sistematika penulisannya 

sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum 

tentang perikatan dan perjanjian dan selayang pandang mengenai kedai 

makan bebek ireng suroboyo “cak baz” dan food cetera 
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Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan 

konstruksi hukum / bentuk dan isi perjanjian penggunaan tempat usaha 

antara food cetera dengan pihak tenants dan masalah – masalah yang 

timbul dari perjanjian penggunaan tempat usaha antara food cetera dengan 

pihak tenants. 

Bab IV adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 


