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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkup kehidupan manusia di dunia ini, pada dasarnya terdiri dari 

dua macam hubungan, yakni hubungan vertikal kepada Allah SWT dan 

horizontal terhadap sesama manusia. Hubungan vertikal kepada Allah 

SWT berupa Amaliah Ibadah, kemudian hubungan horizontal terhadap 

sesama manusia, khususnya dalam kehidupan sehari-hari terwujud dalam 

bentuk muamalah antar sesama manusia. Maka, praktek muamalah harus 

sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur’an, As-sunnah, dan 

Ijtihad para Ulama. Adapun dalam kehidupan bermuamalah hal yang 

sering dilakukan manusia adalah transaksi jual beli. Modern ini banyak 

sekali cara-cara untuk mengembangkan suatu usaha ataupun perdagangan, 

antara lain dengan cara waralaba. 

Waralaba memiliki makna yaitu pemberian hak untuk menjual 

produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merk dagang 

pemberi waralaba (franchisor) dengan kewajiban pada pihak penerima 

waralaba (franchisee) untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur 

yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.
1
 Menurut hukum islam, cara 

jual beli dengan sistem waralaba disebut dengan Syirkah. 
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Syirkah secara bahasa berarti kerja sama(as-Syirkah) adalah 

pencampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. 

Adapun menurut istilah, kerja sama (Syirkah) adalah keikutsertaan dua 

orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang 

ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu 

usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan bagian 

yang ditentukan.
2
 

Di zaman sekarang banyak sekali bisnis waralaba, yang menjadi 

salah satu pilihan favorit bagi para pelaku bisnis, baik skala besar maupun 

kecil.Karena dipercaya dapat menghasilkan keuntungan yang mejanjikan 

dan dapat berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Di dalam bisnis 

waralaba sendiri terdapat perjanjian kontrak antara pemberi waralaba 

(Franchisor) dan penerima waralaba (Franchisee) yang harus disepakati 

oleh kedua belah pihak, mulai dari pemakaian produk, sistem, prosedur 

pelaksanaan, resep, dan cara-cara yang telah ditetapkan dalam jangka 

waktu tertentu meliputi area tertentu.
3
 

Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2007 tentang 

waralaba agar pelaksanaan bisnis  waralaba di Indonesia dapat berjalan 

lancar. Akan tetapi sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam sudah sepatutnya apabila menjalankan usaha bisnis, agar dapat 

menerapkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan As- 
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Sunnah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak para pelaku bisnis 

khususnya waralaba, yang menjalankan sistem bisnis waralaba hanya 

berlandaskan pada peraturan pemerintah saja, tanpa berlandaskan prinsip 

bisnis yang islami agar terhindar dari Spekulasi (Sarf), 

ketidakjelasan(Gharar), Haram, Riba (Bunga), dharar (berbahaya), Ihtikar 

(Monopoli). 
4
 

Di zaman modern ini perlu adanya ketelitian ketika memutuskan 

untuk mengembangkan usaha dengan cara waralaba (Syirkah) dengan 

memperhatikan dari sisi hukum islam yang telah di jelaskan dalam 

nashataupun al-hadits dan juga dari sisi hukum positif yang berlaku. 

Sering kita jumpai di masyarakat pelaksanaan perjanjian  waralaba 

(Syirkah) dilakukan dengan hanya sebatas serah terima ala kadarnya 

ataupun sederhana, dengan kata lain tidak adanya perjanjian (akad) yang 

jelas didalamnya. 

Dari uraian diatas, maka penulis ingin memaparkan, mengkaji atau 

menganalisis tentang cara waralaba yang telah dilakukan usaha makanan 

crunchy molen menurut perspektif hukum islam yang dituangkan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul: ANALISIS PERJANJIAN USAHA 

WARALABA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus Di Usaha Makanan Crunchy Molen Kreess Di Desa 

Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba di unit usaha Crunchy 

Molen Kress ? 

2. Bagaimana analisis perjanjian usaha waralaba di Crunchy Molen 

Kress, berdasarkan hukum islam ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganilisis perjanjian usaha waralaba 

makanan Crunchy Molen Kreess di Desa Gumpang, Kec. 

Kartasura, Kab. Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui dan menganilisis perjanjian usaha waralaba 

makanan Crunchy Molen Kreess di Desa Gumpang, Kec. 

Kartasura, Kab. Sukoharjo menurut perspektif hukum Islam, 

sehingga hasilnya dapat mengetahui kesesuaian bisnis waralaba 

yang dilakukan oleh bisnis makanan Crunchy Molen kress apakah 

telah sesuai dengan hukum Islam  ataukah belum sesuai, dengan 

berbagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

2. Manfaat Penelitian ini adalah: 

Penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis 

maupun pihak-pihak yang terkait dalam bisnis waralaba: 
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a. Secara teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

waralaba (Syirkah) terkhusus untuk usaha waralaba makanan, dan 

memperkaya khasanah keilmuan dan keislaman terutama di bidang 

hukum islam, bagi peneliti khususnya, serta civitas akademik 

Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

sebagai rujukan penelitian selanjutnya. 

b. Secara praktis,  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan 

informasi secara umum kepada masyarakat umum tentang 

pelaksanaan bisnis waralaba (Syirkah, selain itu juga dapat 

dijadikan bahan bacaan tentang pelaksanaan bisnis waralaba 

(Syirkah) baik sesuai hukum islam maupun Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia. 

 


