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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek 

kehidupan, mulai dari hidup hingga meninggal. Mulai dari bangun tidur hingga 

kembali tidur. Mulai manusia melakukan kegiatan (usaha) sampai menggapai 

kesuksesan, bahkan memberikan wejangan manakala masih mengalami 

kegagalan. Aspek penting dalam islam yang tidak dapat dilepaskan yaitu 

ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah merupakan dua hal penting yang 

akan selalu ada ketika kita mencoba menggali lebih dalam mengenai agama 

islam.1 

Dalam hal ini, Mu’amalah adalah suatu konsep ekonomi Islam yang 

bukan sekedar mencari laba semata, seperti yang dikatakan oleh Adam smith, 

seorang teoris kapitalis dunia, terdapat pula konsep ta’awun (saling membantu) 

sebagai penerapan sosial dalam berbisnis. Berarti, melakukan bisnis tidak 

untuk mencari keuntungan material saja, tetapi berlandaskan untuk 

memberikan kemudahan kepada orang lain. Alangkah mulianya apabila bisnis 

atau perdagangan ternyata dapat membantu orang lain yang membutuhkan.2 

Memberikan kemudahan kepada orang lain dalam bidang mu’amalah 

salah satunya yaitu melalui waralaba (franchise). Waralaba pada dasarnya ialah 

                                                           
1 Nur Asnawai & Muhammad Asnan, Pemasaran Syariah (Depok: PT RajaGrafindo 

Persada, 2017), hlm, 1. 
2 Malahayati, Rahasia Bisnis Rasulullah (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), 

hlm, 5. 
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suatu konsep pemasaran dengan cara memperlebar cakupan usaha serta link 

usaha dengan cepat. Hal tersebut tidak dipandang sebagai alternatif tetapi salah 

satu cara yang sama strategis dan kuatnya dengan cara konvensioanal dalam 

berbisnis (berdagang). Walhasil sistem waralaba dipandang memiliki banyak 

keunggulan terutama pada manajemen, SDM dan pendanaan. Waralaba juga 

dikenal sangat efektif sebagai jalur distribusi guna mendekatkan produk kepada  

para konsumennya melalui tangan-tangan penerima waralaba (franchise).3 

Seiring berkembangnya zaman, Ilmu pengetahuan semakin berkembang 

pesat. Begitu juga dengan gagasan bermu’amalah. Dahulu kala, berdagang 

dilakukan dengan cara-cara tradisional seperti berjualan dipasar atau 

menjajakan barang dagangannya door to door. Namun, sekarang dijumpai 

macam-macam inovasi dari seorang wirausahawan dalam menjajakan 

dagangannya. Contohnya dalam melakukan transaksi, penjual bahkan bisa 

tidak bertemu dengan pembeli. Hal ini merupakan salah satu buah inovasi 

pemasaran dalam melakukan muamalah. Inovasi tersebut juga bisa kita jumpai 

pada bisnis Multi Level Marketing, E commerce dan bisnis yang sedang 

berkembang yaitu Waralaba (franchise). 

Isaac Singer memperkenalkan franchise pertama kali pada tahun 1850-

an. Ia berprofesi sebagai pembuat mesin jahit Singer yang ingin meningkatkan 

distribusi penjualan mesin jahitnya.  Walaupun usahanya tidak berhasil, tetapi 

dialah yang pertama memperkenalkan format bisnis waralaba tersebut di 

Amerika Serikat. Hal tersebut menginspirasi pengusaha lain untuk mencoba 

                                                           
3 Latifah Hanim,”Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di 

Indonesia”dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2. (http://jurnal.blog.com/skripsi/waralaba) 

diunduh 4 November 2019, pukul 19.30 WIB 

http://jurnal.blog.com/skripsi/waralaba
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metode yang dilakukan Isaac Singer dan terbukti sukses, contohnya pendiri 

Coca Cola yaitu John S Pemberton. Metode atau tehnik bisnis tersebut telah 

diterapkan diberbagai negara seperti Inggris serta berbagai negara maju 

lainnya.4 

Konsep waralaba (franchise) tersebut mengandalkan pada kemampuan 

mitra usaha dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha waralaba 

melalui proses tata cara, suatu code of conduct serta suatu sistem yang telah 

ditentukan oleh pemberi waralaba.5 Format bisnis waralaba tersebut terdiri atas 

konsep bisnis yang menyeluruh, proses permulaan serta pelatihan tentang 

seluruh aspek pengolahan bisnis sesuai dengan konsep franchise dan proses 

bantuan yang terus menerus.6 

Banyak  masyarakat awam yang kurang begitu paham atau bahkan 

tidak mengerti mengenai pengertian, akad dan sistematik dari bisnis waralaba 

franchise. Menyebabkan masyarakat ragu akan prinsip-prinsip yang dianut 

dalam bisnis waralaba franchise apakah bertentangan dengan syariat islam. 

Ditambah lagi pada masa Rasululloh belum terdapat waralaba sehingga 

diperlukan pengkajian tinjauan hukum islam untuk realitas waralaba diera 

modern seperti sekarang Serta belum ada ada fatwa MUI yang mengatur 

khusus tentang perjanjian waralaba (franchise). 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penyusun 

                                                           
4 Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis Waralaba (cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), hlm, 2-3. 
5 Gunawan Wijaja, Waralaba (cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 

4. 
6 Martin Mendelson, Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Frachisor dan Franchisee 

(Jakarta: PT. Pustaka Binaman Press Indo, 1993), hlm, 4. 
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tertarik menyusun skripsi tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP BISNIS WARALABA DI CRUNCHY MOLEN KREESS 

NOLODUTAN SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik 

pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek penerapan bisnis waralaba (franchise) Crunchy 

Molen Kreess? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bisnis waralaba (franchise) 

Crunchy Molen Kreess? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam beserta 

akad yang digunakan dalam bisnis waralaba (franchise) khususnya Crunchy 

Molen Kreess. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Secara teoritik: adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya tentang 

waralaba (franchise) 

2. Secara praktis: diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang akad atau perjanjian dalam melakukan bisnis waralaba 
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(franchise). 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka penyusun 

menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Guna mendapatkan data yang lebih lengkap pada penelitian ini, 

jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian terhadap peristiwa yang terjadi 

dilapangan, konkretnya mengenai praktek penerapan bisnis waralaba 

(franchise) dan termasuk perjanjian yang dilakukan Crunchy Molen 

Kreess Nolodutan Surakarta. 

2. Sifat penelitian 

Bila dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif karena menggambarkan suatu objek (Crunchy Molen 

Kreess) untuk mengambil suatu kesimpulan dari tinjauan hukum 

islam. 

3. Sumber data 

Data yang gunakan untuk penelitian ini bersumber dari data primer 

dan data skunder. 

a. Data primer 

Merupakan data lapangan dengan wawancara dan observasi. 
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Data primer pada penelitian ini didapat dari sumber pertama dan 

utama yaitu keterangan dari pemilik usaha (owner) dan pengamatan 

lapangan. 

b. Data Sekunder 

       Merupakan data penunjang dan memberikan penjelasan 

mengenai sumber data primer. Disamping menggunakan data 

primer berupa penetilitan, penulis juga menggunakan data sekunder 

berupa referensi penunjang sebagai penguat untuk lebih 

memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan 

ini. Berikut referensi yang digunakan : buku karya gunawan 

Widjaja SH., MH., MKM., MARS., MM. Sfarm. tentang waralaba, 

Prof. Dr. H. Abdulrahman Gazaly, M.A Dkk tentang Fiqh 

Muamalat, Dr. Mardani tentang Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh 

Muamalah, Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah 

ash-Shawi tentang Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Prof. Dr. Abdul 

Ghofur Anshori, S.H., M.H tentang Hukum Perjanjian Islam Di 

Indonesia, Drs. Harun, M.H. tentang Suhuf vol.23 Bisnis Waralaba 

Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Islam) dan 

memanfaatkan berbagai bahan serta artikel yang dapat di unduh 

dari situs online atau website. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Pengamatan (observasi) 
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       Yakni pengumpulan data di tempat penelitian dengan cara 

mengamati secara sistematik fenomena-fenomena yang diteliti. 

Secara langsung penyusun melakukan pengamatan di Crunchy 

Molen Kreess Nolodutan Surakarta.  

b. Wawancara (Interview) 

       Adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh 

melalui tanya jawab dengan narasumber tentang permasalahan 

yang diteliti. Pesunyun melakukan wawancara secara langsung 

dengan seseorang yang dapat memberikan keterangan secara jelas. 

c. Dokumentasi (documentation) 

       Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari data bersifat hal-

hal variable yang dapat berupa transkip, dokumen, catatan, 

perjanjian dan internet. Penulis menyelusuri dokumen perjanjian 

yang dibuat oleh Crunchy Molen Kreess yang didalamnya termuat 

berbagai poin-poin penting dalam perjanjian waralaba yang 

dilakukan dengan mitra. 

5. Metode Analisis Data 

       Penelitian kualitatif  yang digunakan memiliki metode, metode 

yang penulis gunakan adalah induktif. Yakni menekankan pada 

pengamatan atau melakukan penelitian untuk selanjutnya dilakukan 

analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Metode ini berangkat dari hal 
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yang khusus menuju umum.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Maria, Angelina. 2013.”Pengertian, metode dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif “ 

(online), (http://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatan-deduktif-dan.html, 

diakses 14 februari 2019).   

http://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatan-deduktif-dan.html

