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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis waralaba adalah bisnis lisensi, artinya pengelola waralaba harus 

menyerahkan fee dari keuntungan yang diperoleh ke pemilik lisensi. Jenis 

bisnis waralaba yang ada di Indonesia beranjak dari fast food, toko eceran, 

dry cleaning dan restoran yang terpadu dengan hiburan, misalnya Planet 

Holywood dan Hardrock cafe. Namun demikian, waralaba pangan adalah 

yang terbesar, dan diwakili oleh outlet-outlet Kentucky Fried Chicken, 

Wendy’s, McDonald, Pizza Hut, Dunkin’s Donut, dan lain-lain.  

Sebelum munculnya berbagai macam waralaba asing, masyarakat 

Indonesia terutama di kota-kota besar masih menyukai toko tradisional. Jika 

diperhatikan, saat ini toko tradisional tersebut makin lama makin 

ditinggalkan penggemarnya dan beralih pada supermarket atau hypermarket. 

Meskipun, sebagian orang masih setia dengan toko tradisional. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan perubahan itu, selain media masa yang 

berperan cukup besar, komunikasi antara pribadi juga efektif untuk lebih 

memasarkan waralaba tertentu 

Memilih bisnis franchise yang cocok dan mampu diserap pasar dengan 

baik tidaklah mudah. Apalagi sekarang ditengah maraknya bisnis yang di 

franchise kan, dimana mereka saling menjanjikan potensi pasar besar dan 

keuntungan menawan. Diperlukan kehati-hatian serta kejelian dalam 
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memilihnya. Banyak faktor harus dipertimbangkan ketika ingin memilih 

bisnis di bidang franchise. Diantaranya yang paling utama adalah kekuatan 

merek, daya serap pasar, nilai investasi, pengalaman dan tingkat 

pengembalian.  

Perkembangan yang luar biasa dahsyat terutama industri franchise 

local di Indonesia patut diapresiasi secara positif karena industri franchise 

local adalah tonggak pertumbuhan ekonomi nasional. Industri franchise 

local yang semakin berkembang adalah signal bahwa usaha- usaha kecil dan 

menengah sedang bertumbuh. Sejatinya, dibandingkan dengan Negara – 

Negara lain, industri franchise di Indonesia masih jauh tertinggal, terutama 

soal dukungan pemerintah yang diberikan. Karena itu, melihat 

perkembangan franchise local seperti saat ini, sudah selayaknya dijaga dan 

diarahkan secara lebih baik, karena bagaimanapun juga berkembangnya 

franchise local akan mampu lebih mendorong berkembangnya produk – 

produk local di pasaran Indonesia.  

Sebagai suatu system bisnis, franchise adalah suatu system unggulan 

karena lebih memberi jaminan kepada para calon investornya. Sayangnya, 

banyak pelaku franchise yang salah kaprah mendefinisikan franchise itu 

sendiri. Mereka banyak yang mengklaim franchise, padahal belum sehingga 

yang terjadi adalah tidak sedikit franchisee yang merasa tertipu dengan apa 

yang ditawarkan. Asosiasi Franchise Indonesia ( AFI ) sebagai satu – 

satunya asosiasi yang memiliki peran penting terhadap perkembangan 

franchise di Indonesia,  senantiasa melihat industri franchise maju dan 
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terarah dengan baik. Salah satunya adalah memberikan pedoman krtiteria 

franchise dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga bisa 

mengerti bisnis franchise yang benar seperti apa dan bisnis opportunity 

seperti apa. 

Franchise yang benar adalah franchise yang telah memenuhi tujuh 

kriteria. Tujuh kriteria tersebut antara lain: proven, prototype, uniqeness, 

profitability, standarisasi, transferable serta consumer base / market 

potential & growth. Sejauh ini lanjut Anang, tujuh criteria diatas belum 

sepenuhnya dipenuhi oleh para pebisnis franchise. Daris sebanyak 400 – 

450 franchise di Indonesia dari berbagai usaha, hanya baru ada 17% yang 

memenuhi criteria, selebihnya masih bisnis opportunity. Penyebabnya, 

selain sosialisasi masih kurang, sebagai asosiasi AFI tidak memiliki 

wewenang untuk bertindak terhadap bisnis- bisnis yang mengklaim 

franchise tetapi sebetulnya tidak franchise. 

Secara ringkas, franchise adalah hubungan bisnis pemilik merk, 

produk, dan system operasional dengan pihak kedua berupa pemberian ijin 

pemakaian merk, produk, dan system operasional dalam jangka waktu 

tertentu. Pemilik merk disebut sebagai franchisor ( pewaralaba ) dan pihak 

kedua tadi disebut franchisee ( terwaralaba ). Selain terwaralaba berhak 

menggunakan merk, ia juga mendapat bantuan dari pewaralaba dalam hal 

persiapan gerai, pelatihan, promosi, pasokan barang, dan lain – lain yang 

diperjanjikan. Terdapat keuntungan dan problem potensial dalam bisnis 
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waralaba yang perlu diketahui oleh peminat waralaba dan oleh pemberi hak 

waralaba. Keuntungan pewaralaba dan terwaralaba: 

1. Pewaralaba: 

a. Peluang pertumbuhan tinggi. 

b. Tidak memerlukan modal besar. 

c. Para franchisor menjadikan para pemilik franchisee bersemangat. 

d. Biaya pengawasan rendah. 

e. Franchisor masih mungkin memiliki sendiri gerai yang dioperasikan 

sendiri. 

f. Berpeluang go internasional. 

g. Cara mudah melakukan tes pasar atau mengembangkan pasar. 

2. Terwaralaba: 

a. Mempertahankan kemandirian. 

b. Reward sejalan dengan performance. 

c. Resiko pendirian usaha baru kecil. 

d. Pinjaman dana mudah diperoleh. 

e. Adanya bantuan persiapan dan pengoperasian. 

f. Penggunaan merk yang sudah dikenal masyarakat. 

g. Kegiatan pemasaran yang luas ( bisa sampai tingkat nasional ). 

Problem potensial pewaralaba dan terwaralaba. 

1. Pewaralaba: 

a. Kurang pengawasan sehari – hari. 

b. Reputasi rawan cacat oleh perilaku beberapa franchisee. 
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c. Motivasi franchisee dapat meluntur dalam beberapa tahun. 

d. Beberapa franchisee hanya bersikap jangka pendek ( yaitu 

hanya memanfaatkan system, IT ). 

e. Seseorang franchisee menjadi terlalu kuat sehingga terjadilah 

franchisee dalam franchisee. 

2. Terwaralaba: 

a. Realisasi omset dan laba mungkin tidak sesuai harapan. 

b. Berpeluang terjadinya penolakan terhadap peraturan franchisor. 

c. Pemasok lain menawarkan barang dengan harga lebih rendah. 

d. Masih diharuskan membayar fee untuk marketing meski telah 

berhasil menghimpun sejumlah konsumen loyal. 

e. Ketika omset meningkat demikian pula fee. 

    Siapapun yang akan melakukan investasi senantiasa dihadapkan pada 

pertanyaan berapa biaya yang dikeluarkan dan untuk apa, kemudian disusul 

dengan pertanyaan berapa perkiraan imbal hasil (rate of return) yang akan 

diperoleh per hari, per bulan atau per tahun. Dengan demikian, setelah 

mengetahui semua perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan maka barulah 

seseorang dapat mengambil keputusan apakah investasi tersebut 

menguntungkan (profitable) atau tidak. Secara singkat, perhitungan 

investasi adalah didasarkan pada berapa besar biaya investasi dan berapa 

besar pendapatan usaha.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti 

tertarik untuk mengdakan penelitian tentang investasi pada Indomaret dan 
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Alfamart dengan judul penelitian “ ANALISIS PEMILIHAN BISNIS 

FRANCHISE  MINIMARKET INDOMARET DAN ALFAMART 

SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan 

yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

Bisnis franchise minimarket mana yang paling potensial antara 

Indomaret dan Alfamart? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bisnis franchise minimarket mana yang paling 

potensial antara Indomaret dan Alfamart sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor yang 

ingin investasi di sektor franchise. 

 

2. Bagi Peneliti lain 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat untuk bahan 

referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis, memperoleh 

informasi, dan menambah pengetahuan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang landasan teori sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan obyek penelitian, dan hasil analisa 

data sesuai dengan metode analisis yang digunakan. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 
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