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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian waralaba pada

bisnis CHURRIOS menurut PP No. 42 Tahun 2007. Berkaitan dengan objek ini,

maka penelitian dilaksanakan di CHURRIOS yang berlokasi di Pasar Semawis

Semarang dan Indomaret di Jalan Sriwijaya Semarang, dengan alasan sering

terjadi konflik antara franchisee dan franchisor meskipun mereka terikat dalam

perjanjian waralaba, dimana ini menjadi indikasi perjanjian waralaba di antara

mereka ada kemungkinan belum sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai

dengan tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan dan menganalisis perjanjian

waralaba pada bisnis CHURRIOS menurut PP No. 42 Tahun 2007 dan faktor

yang menghambatnya.

3.2 Responden

Populasi (responden) adalah sekelompok orang, kejadian atau segala

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo,

1999:117). Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Satu orang Pemilik Waralaba Bisnis CHURRIOS sebagai pemberi waralaba

2. Satu orang Penerima Waralaba Bisnis CHURRIOS

3. Dua orang karyawanoutlet Waralaba Bisnis CHURRIOS
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Pengambilan responden penelitian ini menggunakan teknik pengambilan

secara purposive, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan

dengan tujuan atau masalah penelitian) (Indriantoro & Supomo, 1999:131)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data

sekunder dan data primer. Penjelasan keduanya sebagai berikut:

1. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain) (Indiantoro & Supomo, 1999:147). Data sekunder dalam penelitian

ini adalah bukti perjanjian waralaba Bisnis CHURRIOS dan profil usaha

Bisnis “CHURRIOS”.

2. Data primermerupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro & Supomo,

1999:146-147). Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara

dengan responden penelitian, yang meliputi nama dan alamat franchisor dan

franchisee; jenis hak dan kekayaan intelektual; kegiatan usaha; hak dan

kewajiban franchisor dan franchisee; bantuan, fasilitas, bimbingan

operasional, pelatihan dan pemasaran; wilayah usaha; jangka waktu

perjanjian; tata cara pembayaran imbalan; kepemilikan, perubahan

kepemilikan, dan hak ahli waris; penyelesaian sengketa; serta tata cara

perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumentasi

dan wawancara. Penjelasan keduanya sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Guba &

Lincoln dalam Moleong, 2002:161). Dokumen ada dua yaitu dokumen

internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman,

instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam

kalangan sendiri, termasuk risalah atau laporan rapat dan keputusan pemimpin

kantor; sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang

dihasilan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan

dan berita di media massa (Moleong, 2002:163). Pada penelitian ini studi

dokumentasi meliputi profil waralaba bisnis CHURRIOS dan dokumen

perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS, serta literatur (buku, jurnal, artikel,

dan peraturan perundangan-undangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan

perjanjian waralaba.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong,

2002:134). Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada penelitian ini, wawancara

dilakukan secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara

sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
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sehingga diperoleh informasi yang benar dan akurat. Hasil wawancara tersebut

kemudian dicatat atau direkam dengan baik.

Pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan

data primer tentang pelaksanaan perjanjian waralaba pada bisnis CHURRIOS

menurut PP No. 42 Tahun 2007. Tujuan dari wawancara ini untuk

mendapatkan data mengenai nama dan alamat franchisor dan franchisee; jenis

hak dan kekayaan intelektual; kegiatan usaha; hak dan kewajiban franchisor

dan franchisee; bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan

pemasaran; wilayah usaha; jangka waktu perjanjian; tata cara pembayaran

imbalan; kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;

penyelesaian sengketa; serta tata cara perpanjangan, pengakhiran dan

pemutusan perjanjian

3. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) berperanserta menceritakan kepada peneliti

apa yang dilakukan oleh orang-orangdalam situasi peneliti memperoleh

kesempatan mengadakan pengamatan (Moleong, 2002:117). Observasi yang

dilakukan terhadap objek penelitian adalah pelaksanaan perjanjian waralaba

pada bisnis CHURRIOS yang meliputi lokasi usaha, display, proses produksi,

dan packaging.

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah
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analisis terhadap data-data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Analisis tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang

diperluas. Analisis tersebut juga dilaksanakan secara bersamaan yang mencakup

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Milles &

Huberman, 1992:15-16).

Komponen dari pelaksanaan perjanjian waralaba pada bisnis CHURRIOS

menurut PP No. 42 Tahun 2007 ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Komponen Analisis dari Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada Bisnis

“CHURRIOS” Menurut PP No. 42 Tahun 2007

Komponen Perjanjian Waralaba Menurut PP No. 42
Tahun 2007

Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada
Bisnis “CHURRIOS”

Responden
Franchisor

Responden
Franchisee

Responden
Karyawan

1. Nama dan alamat para pihak
a. Nama dan alamat franchisor
b. Nama dan alamat franchisee

2. Jenis hak dan kekayaan intelektual
a. Sistem manajemen
b. Cara penjualan
c. Cara penataan (display)
d. Cara distribusi
e. Merek

3. Kegiatan usaha
Kegiatan usaha waralaba

4. Hak dan kewajiban para pihak
a. Hak franchissor
b. Kewajiban franchisor
c. Hak franchisee
d. Kewajiban franchisee

5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional,
pelatihan dan pemasaran
a. Jenis dan bantuan franchisor kepada

franchisee
b. Fasilitas yang diberikan franchisor kepada

franchisee
c. Bimbingan operasional yang diberikan

franchisor kepada franchisee
d. Pelatihan yang diberikan franchisor kepada

franchisee
e. Teknik pemasaran yang diajarkan franchisor

kepada franchisee
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Komponen Perjanjian Waralaba Menurut PP No. 42
Tahun 2007

Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada
Bisnis “CHURRIOS”

Responden
Franchisor

Responden
Franchisee

Responden
Karyawan

6. Wilayah usaha
a. Tata cara penentuan lokasi gerai franchisee
b. Batas geografis
c. Area protected territory

7. Jangka waktu perjanjian
a. Minimal jangka waktu perjanjian waralaba

antara franchisor dengan franchisee
b. Minimal jangka waktu perjanjian waralaba

antara franchisor dengan franchisee lanjutan
8. Tata cara pembayaran imbalan

a. Besarnya nilai fee kepada franchisor
b. Tata cara pembayaran fee kepada franchisor
c. Besarnya nilai royalti kepada franchisor
d. Tata cara pembayaran royalti kepada

franchisor
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan

hak ahli waris
a. Kepemilikan waralaba franchisee
b. Perubahan kepemilikan waralaba yang

dimiliki franchisee
c. Hak ahli waris franchisee mengenai usaha

waralaba yang dimilikinya
10. Penyelesaian sengketa

a. Cara menyelesaikan sengketa yang
kemungkinan muncul antara franchisor
dengan franchisee

11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan
pemutusan perjanjian
a. Tata cara perpanjangan perjanjian waralaba
b. Tata cara pengakhiran perjanjian waralaba
c. Tata cara pemutusan perjanjian waralaba

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sekaligus dengan uji

keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

daa itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

(Moleong, 2002:178). Teknik triangulasi data dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Pada

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan isi dokumentasi perjanjian



33

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

waralaba pada Bisnis CHURRIOS dengan responden (responden franchisor

maupun responden franchisee).

2. Membandingkan antar perspektif seseorang. Pada penelitian ini dilakukan

dengan membandingkan hasil wawancara antara responden franchisor dengan

responden franchisee

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berlaku.

Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara

(responden franchisor maupun responden franchisee) dengan standar

perjanjian waralaba menurut PP No. 42 Tahun 2007.
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