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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis waralaba sangat pesat saat ini, dapat kita lihat 

dengan banyaknya bisnis-bisnis waralaba seperti Indomaret, Alfamart, 

Kebab Turki Baba Rafi, dan masih banyak lainnya. Waralaba Indomaret 

sekarang ini sangat banyak ditemukan dan bahkan disebuah jalan terdapat 

dua Indomaret.  

Di Indonesia, petumbuhan waralaba berawal dari masuknya 

waralaba asing pada tahun 80-90an. KFC, McDonalds, Burger King, 

Wendys adalah sebagian waralaba asing yang masuk ke Indonesia pada 

awal-awal berkembangnya waralaba di Indonesia. Kemudian perusahaan 

lokal pun mulai bertumbuh pada masa itu, salah satunya yang termasuk 

pelopor waralaba lokal yaitu Es Teler 77. 

Waralaba merupakan kerja sama bisnis antara dua belah pihak, yaitu 

pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) dengan 

sejumlah kewajiban atau pembayaran. Di dalam hubungan kerjasama ini 

tentu diharapkan kedua belah pihak dapat memberi keuntungan satu sama 

lain. Franchisor berharap agar franchisee dapat membantu memasarkan 

dan memperluas distribusi barang dan jasa miliknya, sedangkan franchisee 

berharap dapat menggunakan nama dagang, produk, dan sistem bisnis 

tersebut untuk mendapatkan laba. 
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Kebanyakan bisnis waralaba ini dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai modal yang kuat. Sebagian pengusaha mempunyai pendapat 

bahwa mengembangan bisnis waralaba relatif lebih mudah dibandingkan 

jika memulai bisnis dari nol. Karena tidak perlu memikirkan nama produk, 

jenis produk, produksi, dan pemasaran. Mereka hanya menjalankan sistem 

yang telah berjalan dengan baik dan telah teruji keberhasilannya. 

Dalam perjanjian waralaba perlu adanya suatu perjanjian yang 

memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan 

dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Didalam perjanjian 

waralaba ini tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya 

yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang 

berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta 

ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan 

franchisee. Selain itu sebuah usaha dapat di sebut waralaba jika usaha 

tersebut memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Semua 

aturan tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 

tentang Waralaba. 

Namun bagaimana dengan usaha yang menggunakan sistem dan 

aturan-aturan waralaba namun tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran 

Waralaba (STPW)? Apakah usaha tersebut masih tergolong Waralaba? 

Adapun salah satu bisnis makanan lokal yang dijalankan dengan 

sistem yang mengikuti waralaba yaitu  Mie Pangsit “ABC” yang menjual 
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berbagai macam produk makanan mie pangsit dengan harga yang 

terjangkau. Penulis menggunakan nama Mie Pangsit “ABC” karena 

pemilik usaha tidak ingin nama usahanya di publikasi. Awalnya bisnis ini 

hanya ada di kota Salatiga, tapi kini sudah ada 5 cabang lagi di kota Salatiga 

dan 5 cabang di luar kota Salatiga. Salah satu cabangnya ada di Kota 

Semarang. 

Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil judul “Analisis 

Usaha Makanan yang dijalankan dengan Sistem Waralaba pada Mie 

Pangsit ABC di Kota Semarang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Terapan Aturan 

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 pada Usaha Mie Pangsit ABC 

yang dijalankan dengan sistem waralaba. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang 

semula direncanakan, maka sistemnya hanya mengacu pada Peraturan 

Pemerintah No.42 tentang Waralaba khususnya Pasal 5 dan Pasal 10. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Terapan Aturan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 pada Usaha Mie 

Pangsit ABC yang dijalankan dengan sistem waralaba. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian antara lain : 

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dibidang bisnis waralaba. 

2. Bagi pengelola bisnis ini, diharapkan dapat mendapat 

pengetahuan baru dan menyesuaikan semua aturan yang 

terdapat pada Peraturan Pemerintah No.42 jika ingin 

mengembangkan usahanya secara resmi menjadi usaha 

waralaba. 

3. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi salah satu referensi bagi siapapun yang ingin 

mengetahui konsep berbisnis waralaba. 

  


